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 تعالی بسمه

 

 :خالصه 

 زندگی، واقعیت اساس بر داستانی

 ودردسر، رنج پراز ،زندگی واقعی انسان های شخصیت با اکثرا

 خوشبختی، هم قسمتی

 میاد، وکجا کی خوشبختی این ولی

 ؟نآ انتهای یا هست داستان این ابتدای ایا

 نه، یا دارد ادامه غصه غم همهنوز

 دختر، یک داستان

 قلب، های شکسته تکه جنس از

 است، شکسته بازهم هست هنوز که هنوز که قلبی

 اب بلکه زبان زخم با فقط نه که اطرافش دور هایی آدم از بلکه عشق از فقط نه

 خودشان دستان

 کنند، می تلخ ندارد بیش سال بیست که دختر کام بر را زندگی

 ونفرت، عشق از تهی زندگی

 و دارد دوست رو کسی نه

 دارد، دل به ای کینه کسی از نه

 گرفته، پیش در مقصد بدون زندگی فقط
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 به مردمان این نثار چیزی لبخند جز ولی کشد می وعذاب رنج وجود تمام با

 کند، نمی غمخوار اصطالح

 وشکایت، گله پراز دنیا یک

 ، وبغض گریه دنیا یک

 شکند؟ می را ها بغض این کسی چه

 است وی قلب تسکین کسی چه

 پاشد می اش قدیمی زخم بر نمک کسی وچه

 …دهد؟ می اوهدیه به را زندگی کسی چه

 دلیل بدون هم باز واالن شده جدا ازعشقش نامعلوم دلیل یک بخاطر که دختری

 کشد، می وعذاب رنج و بازگشته

 میشود، قصه این ناجی وکسی

 قدیمی عشق جنگ وبه کند می قبول رو احتمالی خطرهای که ناجی یک

 ....میرود

 ....کند می تحمل رو هایی سختی چه عشق این ودر

 

 

 اجیرلو فتحی نسترن نوشته تونی می تو کن شروعم رمان
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 :مقدمه

 بشوم خالی شاید تا بنویسم خواهم می

 شده کوچک برایم دنیا انگار ولی

 باشد، داشته من شدن خالی برای جایی کنم نمی فکر

 نیست، رفاقت معنای به دادن دست که آموخت من به زمان

 نیست، ماندن قول سر بر معنای به خوردن قسم

 نیست؛ ماندن تنها ضمانت ورزیدن وعشق

 است، بغض از پر وجودم

 چرا نمیدانم

 ببارم، راحت که شود می باعث هرتلنگری با روزها این ولی

 دیگران، مقابل حتی

 رو دنفهمی کسی هیچ که افسوس ولی است راه روبه گوییم می پرسند می را حالم

 ....رفت او که هستم راهی همان به

 دیگران، نه بود مقصر او نه

 خندیدم رنجیدم جا هر که بود این درزندگی اشتباهم

 زدن تر محکم را ها ضربه ندارد درد کردند فکر

 شدم غرق خیانتش سیل گذشته،در سرم از نیستم،آب نگران دیگر

 ندارم اعتماد هم خودم به دیگر که ام خسته ،آنقدر جالبی دنیای چه

 نم...وبگوییم،خدایا کنم بغل را زانوهایم دنیا این به پشت ای گوشه خواهم می

 ...کنم نمی بازی دیگر

 



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  4  

 اشتباه، همان برای نه اما دیگراست فرصتی سزاوار هرکس خدایا میدانم

 ، ورفت کرد اشتباه او

 بمانم، ومنتظر بیایم کوتاه من نیست قرار همیشه

 نیاوردم، در سر عشقش وکتاب حساب از

 می بدهکارش رفت،من می دلیل اوبی که هربار شد می چطور نمیدانم هنوزهم

 شدم

 نیست، که کسی یاد به نیست نیازی میدانی

 ترسناک، اولش

 دردناک، بعد

 آزاد بعد

 ورها

 ...وشاد

 تلخ وچه"بود"شود می ندانی قدر اگر را"هست"جالبی بازی چه

 شود،"بود"کسی"هست"است

 شود" بود" برایم وجودش کردم نمی فکر وقت هیچ است تلخ چه

 برای فقط که شکست کسی پای به غرورمان فهمیم می که شود می دیر زود چه

 بوده، کنارت سرگرمی

 بود، دستش بازیچه غرورمان فهمیم می که شود می دیر زود چه

 ....شود می دیر زود وچه است دیر میدانم

 بسپارم، فراموشی به ا چیز همه که نیستم نامرد آنقدر او مانند من اما

 روشنم یادش"که گیرد می قرار کسانی ردیف در همیشه برایم"نیما قول به

 ""میدارد

 میدارد سوزاند،روشنم را وجودم که آتشی مانند یادش آری
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 وناکسی، هرکس گرفته،از دلم

 خودم، از

 ... عشق از

 جا بی اعتماد از

 بندیم، می دل که هایست لحظه تاوان گیرد می که دلمان

 ...نده عادت نیست آنکه،قسمتش با که را کسی هرگز خداوندا

 دهم می را وعشق دلتنگی این تاوان خدایا

 ...فقط

 هستم نگاهت محتاج که مکن رها را دستانم

 می اورا های هوس تاوان من فقط وسط این بود عشق داشتم او به من که حسی

 دهم

 ، کنم نمی فراموشش

 میرم، نمی هم نبودنش از

 باشد من پایان که باشم کسی آغاز که گیرم می عبرت

 بکشد خط من روی بر که نه

 عشقم، میایم تو سوی به

 ...شدم سیر

 ...راچشیدم روزگار گرم و سرد که ازبس

 ...!تونی می تو کن شروعم
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 اول فصل

 

 هستش، هرچیزی از دلپذیرتر پاییز روز یه تو زدن قدم

 ادامه خودت زندگی به هرکس از ومستقل بذاری دانشگاه به پا که وقتی اونم

 بدی؛

 بدی دوباره سالم زندگی به وهرکس هرچیز از وفارغ

 هیچکس ونذاری

 بریزه بهم رو اون ای خاطره وهیچ

 ببینه؛ رو کسی خوشحالی اونکه از تر بیرحم دنیا ولی

 بشه؛ وارد تازه دنیا یه به که ای لحظه اونم

 ؛ کنه پیدا تازه خدارو

 . بده رو بودن زنده روحیه و خوشبختی طمع اون زندگی به که باشه خدا تنها

 ؛ بره نمی پی اون به انسان...که دیگر وشایدهای الهی امتحان یه هم شاید

 میزد قدم کردم می طراحی آینده برای که افکاری با

 انسانی وجامعه خودش وبه پزشک میشه سال چند بعد که بود وخوشحال

 ؛ کنه می کمک وخونوادش

 بهم ثانیه چند عرض در فکر این ممکن که رسید نمی هم فکرش به اصال

 بخوره؛

 ؛ گفت می ذکر داشت داد می تکون یواش ویواش بود مانتوش جیب تو دستش

 مونسش؛ تنها بود شده تسبیح بود وقت خیلی

 آورد خودش به رو اون صدایی یه که رفت می راه رو پیاده کنار های لبه روی
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 ...ترانه-

 شد میخکوب جاش سر

 بشناسه؛ رو اون ی غریبه شهر اون تو تونه می کسی چه

 باشه؛ هاش کالسی هم از یکی شاید

 شناخت؛ نمی اسم این به رو اون هیچکس نه ولی

 کرد؛ می فرق مستعارش اسم با اش شناسنامه اسم

 رسید؛ نمی چیزی عقلش به دیگه

 . برگشت عقب وبه بست رو وچشماش کشید عمیقی نفس

 ...کنی باز چشماتو خوای نمی-

 ؛ کرد باز آروم آروم رو چشماش-

 بزنه؛ بیرون حدقه از چشماش بود مونده کم

 گرفت؛ رو گلوش راه جلوی بغض

 زد؛ برق اشک از چشماش

 ببینن؛ تونستن می همه که لرزید می طوری بدنش تمام

 بید؛ یه مثل

 بگیره؛ رو ش دستا تا شد نزدیک بهش صدا

 و شکست رو بود گلوش تو که بغضی زور به ولی

 خودش غلتید می صورتش روی ایش وقهوه کشیده چشمای از که هایی اشک با

 اومد حرف وبه کشید عقب رو

 ؟...!نزن دست بهم-

 ...!لرزی می داری-

 نزن دست تویی؛بهم لرزیدنم دلیل-
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 من به بده رو ببرم؛دستت بین از رو لرزش این اومدم حاال-

 بزنی؟ دست من به خوای می که هستی کی تو اصال...فهمی می...دیره -

 شناسی؟ نمی منو حاال-

 از متمو ماه ویه سال سه که بشناسم رو کسی باید بشناسم،چرا رو تو باید چرا-

 سه که بیارم یاد به رو کسی باید ندارم؛چرا خبر اون از من نداره؛که خبر من

 هی دست ؛به سوال عالمه یه دست ؛به ورفت سپرد دنیا دست به رو من تموم سال

 ...مرگ دست غریب؛به حال

 شد؛ شدیدتر اش گریه گفت که رو این

 پاک صورتش روی از رو هاش اشک لرزونش دستای همون وبا کرد می گریه

 ؛ کرد می

 ...ببینه واونارو باشه اونجا که نبود کسی خوشبختانه کرد نگاه اطرافش به

 بشناسی؟ رو من خوایی نمی که شدی متنفر من از اونقدر یعنی-

 ...چرا... چرا بشناسمت باید چرا مذهب ال اخه-

 ی شده؛ترانه افسرده اینقدر چرا ات چهره...قبل از ترانه؛الغرتر شدی الغر-

 ...شاد که من

 داد ادامه گرفته صدای کنه،با تموم رو حرفاش نذاشت

 همه این فهمی،دلیل می تویی، نحیفی همه این دلیل تویی، غم همه این دلیل-

 تویی افسردگی

 ؟...شدی طوری این تو سال سه این تو یعنی-

 هسال سه تو ؛برای گذشت می سال سه اش ثانیه هر من ،برای ساله سه تو برای-

 خراب تو دست به که زندگی کردی؛ تلف تو که عمری عمر، یه من نامرد؛برای

 شد

 نگو اینجوری ترانه، منی منی؛توزندگی گل تو-

 کردی خراب تو که کردی،زندگی پرش پر تو که گلی-
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 بشه اینجوری خواستم نمی من ولی-

 ... که تو... خواستی می که بودی تو همین چرا؛اتفاقا-

 زا بیشتر که خاطر این به فقط زدی صدمه بهم باشم سزاوارش آنچه از بیشتر"

 "بودم عاشقت باشی سزاوارش آنچه

 بهش ،آروم آروم صدا...و شدن سرازیر هاش اشک ودوباره نزد حرفی دیگه

 شد؛ می نزدیک

 دل ته ،از کرد می گریه داشت ؛وهمچنان برد جلو ایستادن عالمت به رو دستش

 کشید فریاد سرش

 ...تببینم دیگه بار یه اگه باش دور نشو؛نگفتم؛ازمن نزدیک بهم گفتم بهت-

 بگه؛ تونست نمی چیزی

 بکنه؛ پسر یه با تونست می چیکار دختر یه

 ؛ رفت می خودش آبروی کرد می هرکاری

 ؛ داد ادامه راهش وبه گذاشت ناتمام رو حرفش

 نرسه بهش که رفت می راه تند تند

 بره؛ خواست می ؛فقط

 نه؛ خوابگاه ولی

 ببینه؛ وضعیت اون تو رو اون کسی خواست نمی

 نیمکت ؛کنار نشست نیمکت وروی رسوند پارک از قسمتی به رو خودش

 ؛ کرد وگریه گذاشت درخت تنه روی رو سرش بود بزرگی درخت

 نمیومد؛ باال نفسش که کرد گریه اونقدر

 میومد، بالیی هر سرش بود شده گرفتار عشق این به وقتی از آخه

 افسردگی،

 اعصاب، مریضی
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 کهاین بکن تونست می که کاری تنها...بیاره در پا از رو انسان یه که هرچیزی

 برسونه؛ بیمارستان یه به رو وخودش بشه بلند

 

 ندب داشت نفسش ؛واقعا گرفت دربست ماشین ویه رفت خیابون کنار هراسون

 گفت راننده به گرفته میومد؛باصدای

 .برسونید بیمارستان نزدیکترین به رو من کنم می خواهش آقا-

 ؛ اورژانس بود برده رو اون وقت وچه کسی چه نفهمید که بود بد اونقدر حالش 

 بود وبیداری خواب بین کرد باز که رو چشماش

 بزنه حرف تونست نمی

 بده، حرکتش تونست نمی که دستاش روی درد ویه کرد می گریه فقط

 روی رو ودستش اومد سرش باالی سربزنه بهش بود اومده که پرستاری

 گذاشت پیشونیش

 خانومی؟ چطوره حالت-

 بدین بهم آب ذره یه میشه-

 بخوری آب تونی ومی میشه تموم سرم کنی صبر دیگه یکم-

 !ُسرم-

 نباش نگران نیست چیزیت بود افتاده فشارت عزیزم آره-

 رفت؟ ؛کجا بودم شده تاکسی سوار یادمه-

 کن حساب بعد تو دادم من رو پولش نترس-

 ممنون-

 بیمارستان آورده تورو تاکسی یه که غریبی اینجا-

 هستم ،دانشجو آره-
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 ای؟ رشته! واقعا-

 داروسازی-

 فتگ می تاکسی شدی،راننده طوری این چرا دکترین که دکتر،شما خانوم به به-

 !بود بد خیلی حالت

 ترسیدم غریبم اینجا ؛چون نیست مشکلی بود خیابونی مزاحم یه فقط-

 ساعت یه کن استراحت کنی؛حاال می عادت ما شهر به کم کم عزیزم نترس-

 مرخصی دیگه

 ؛ بست رو چشماش

 گهب بود عاشقش روزی یه که آدمی به که میرسونه کجا به آدمارو زندگی ببین

 خیابونی، مزاحم

 اومد خودش به پرستار صدای با که کرد می گریه آروم آروم

 ما دکتر خانوم-

 جانم-

 خواد ومی شناسه می شمارو کنه می ادعا اومده آقایی یه بال؛ بی جونتون-

 از اول فتمگ ولی نباشه ؛فضولی تو بیاد نذاشتم غریبم گفتی چون ببینه شمارو

 بهتره بگیرم اجازه خودت

 هستش کی نفهمیدین-

 نگفت چیزی-

 تو بیاد بذار-

 همون به دوباره چشمش که بودن مونده چشماش گوشه کنار هاش اشک هنوز

 بود؛ انداخته روز این به رو اون که افتاد آدمی

 روبرگردوند وصورتش بست رو چشماش

 کنم می نگیر؛خواهش من از رو چشمات-
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 امروز آرزوی ندیدنت روز هر اما داشتم رو دیدنت روز هر آرزوی زمانی -

 …هستش من

 ایج به دیگه کسی دادن نمی اجازه کردن می نگاه تورو فقط چشما این زمانی یه

 ...نداشتی تو که خواد می لیاقت هرچیزی ولی بشن دیده تو،توش

 نمیدی فرصت بهم چرا-

 کجا از بدی، عذابم این از بیشتر خوام میزنی؛نمی حرف فرصت کدوم از-

 اینجام؟ فهمیدی

 اینجا آوردنت ،دیدم کردم تعقیبت نیست خوب حالت فهمیدم-

 ازب پلیس پای میدونی خودت بشه اگه بندازم؛که راه دعوا اینجا خوام نمی برو-

 اینجا از برو پس ندم رضایت که لجبازم اونقدر ومنم میشه

 کنم حساب رو بیمارستان پول بذار حداقل-

 دارم پول ؛خودم نداره لزومی بیرون، برو گفتم-

 منتظرتم بیرون-

 من زندگی از نیست؛فقط خوش حالم ببینی ،برو؛نمی نیستم منتظرت من ولی-

 ...تویی بدبختی همه این بیرون؛مایع برو

 . زد صدا رو وپرستار شد بلند

 بشم ترخیص میشه شد تموم سرم شدم کارتون مزاحم ببخشید-

 بیاد ترخیص برگه باید اول نمیشه ولی عزیزم آره-

 نشدم متوجه نبود خوش حالم اصال ببخشید-

 بده انجام کارتو بره بگو کیه آقا این-

 نباشم تنها که اومده دیده خیابون تو اتفاقی بود دورمون آشناهای از یکی-

 بکنه، خواهش اون از خواست نمی دلش اصال

 ردک قبول اجبار نکنه؛به شک پرستار تا کرد الکی لبخند ویه کرد نگاه بهش
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 بدید انجام رو بیمارستانم کارای میشه فربد آقا ببخشیدا-

 البته-

 پول واینم بیمه دفترچه بیا؛این لحظه یه فقط-

 نیست الزم پول-

 لیسپ شناسمت نمی گفتم می سراغم؛اگه اومد زودی این به فراموشی نکن فکر-

 نشو خاله پسر من برا نخورده چایی کردن؛پس می صدا رو

 ومغروریی لجباز اول از-

 شکستم نمی تو دست به که بودم مغرور اگه-

 ، نزد حرفی دیگه 

 اومدن؛ بیرون بیمارستان واز داد انجام رو ترخیص کارای

 گفت فربد که بزنه حرفی اینکه بدون کرد کج رو راهش

 برسونمت خوای نمی-

 بسه برام بودم سفرت هم که بار یه-

 ...!بفهم تو بار این دارم دوستت-

 تمرین دیگری جای را هایت داشتن دوست نیستم تو احساست نویس چرک-

 ...کن

 !کنی؟ می لج من با چرا تو-

 لیاقت بی نداشتی تو که چیزی میخواهد لیاقت بزرگ های دل داشتن دوست -

 ...بردار سرم از من؛دست

 گفت، شد می دور ازش داشت که حالی رودر این

 زد قدم وآروم کرد جیبش تو رو دستش شد دور ازش که رفت راه اونقدر

 ؛ رفت فرو فکر وبه
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 یادب تا شد می منتظرش خیابون تو تموم ساعت یه که کرد می فکر روزایی به

 گردش، برن باهم

 چی، حاال ولی

 ، کرد می امتنا دیدنش از حتی

 کرد می قلمداد آشنا یه فقط رو اون که

 ؛ کرد می فکر بود چشیده سال سه تو که هایی بدبختی ،به

 معناست؛ تمام به غریبه زندگی

 ؛ بود رسیده خوابگاه جلوی به کی نفهمید که خودش با بود درگیر اونقدر

 تخت روی رو وخودش کرد عوض رو لباس رمق بی اتاق داخل رسید وقتی

 برد؛ خوابش گریه وبا انداخت

 ؛ داشت نیاز آن به هرچیزی از بیشتر که خوابی

 شد؛ نمی طرف بر خوابی هیچ با سال سه خستگی اما

 ؛ اومد خودش به تلفن زنگ و اذان صدای با همزمان شد بلند خواب از وقتی

 داد جواب ولی بود ناشناس شماره

 بله-

 کنم بیدارت نماز برای گفتی می بهم وخواب، بودی خسته وقتی همیشه-

 هرو،ب لعنتی دل این احساست نه و رو التماسام نه دید روخواهی اشکام نه دیگه-

 کاشتم غررو از درختی کشتی که احساسی اون جای

 میدم رو ات شکسته دل تقاص دارم-

 تمام از تر سنگین من امشب های اشک تقاص باش، مراقب بیشتر فردا از-

 گردی بر شاید که کردم می گریه عاشقانه که است روزهایی

 ...ترانه اومدم دوباره من-
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 یم لبخند تر بافی،زیرکانه می دروغ قبل از تر شیرین آمدی،اینبار دوباره -

 که قتهو خیلی مرد،و دلم رفتنت از بعد نازنین اما! کنی می ناز تر دلبرانه و زنی

 هم صادقانه و ،عاشقانه هیچ که دلبرانه و لوند پس! دلم نه گیرد می تصمیم مغزم

 . نیستم دیگه من بیایی که

 .عزیزم کنی می اینطوری چرا هستی، هستی،تارنه-

 بخورم شکست دوباره خوام نمی نیستم؛من کسی عزیز من-

 باش عشقم دوباره فقط نخور شکست-

 هب فربد رو، ها واژه کشی می لجن به داده معنا تغییر من در عشق تو وجود با-

 رو دنیام کشیدی لجن

 نمیذارم تنهات ،دیگه کنم می خواهش ترانه-

 که تو برای حتی کنم نمی باز را در که داره قیمت آنقدر تنهایی ،گاهی هی-

 کردم خراب رو زندگیم بخاطرت که تویی بودم،برای زدنت در منتظر سالها

 کنم می خواهش ترانه نزن طعنه-

 گم نمی حرفا این به دیگه که خوردم طعنه دیگرون از تو بخاطر اونقدر-

 ویرون تو دست به زندگیش که معصوم دل یه حرفای میگم حرفا این طعنه؛به

 شده؛خداحافظ

 ؛ کرد قطع رو گوشی بزنه حرفی نذاشت

 تا رفت روشویی طرف به و داد تکون رو تخت؛خودش رو انداخت رو موبایل

 ؛ بگیره وضو

 دید هک برداره رو تسبیح مانتوش جیب از بره تا شد بلند کرد باز رو اش سجاده

 ؛ نیست مانتوش جیب تو تسبیح

 ؛ خوند رو ونمازم کرده؛برگشت چیکارش که نمیومد یادش

 ردهک بدبخت رو خودش که روزایی ،به رفت فرو فکر به کرد تموم که رو نماز

 بود
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 رو زندگیش زمانی یه که بود پاشیده ازهم کسی خاطر به زندگیش که روزایی به

 بودم ساخته

 بود؛ زندگیش معنای روزی یه

 کرد می فکر وقتی کنه فکر بود کرده که نکبتی زندگی اون به تونست نمی

 شد می عصابی

 ، پرید می همه به وار دیونه کشید می فریاد چیز هیچ برای

 ؛ داشتن نقش بارش نکبت زندگی اون تو همه چون

 شد اتاق وارد زندگیش همدم بهترین که بود نشسته

 جونم؟ ترنم چطوری-

 تا شد ظاهر اش کرده وپف کوچیک های لب گوشه کناره رنگی کم لبخندی

 نباشه معلوم ناراحتیش

 فاطمه چطوری تو خوبم-

 داغونه حالت ندی توضیح همه برا کنه می کمکت که لبخندی سالمتی به-

 .پریده داغونه؛رنگت حالت فهمیدم اومدی وقتی درازه؛از خودت گوشای!آبجی

 عزیزم افتاده فشارم ،فقط هیچی-

 نشده هیچیت بگو کن نگاه چشام تو-

 فاطی نمیگم دروغ بهت که من-

 شنیدم رو گی؛صدات می بزرگی دروغ داری االن اتفاقا چرا-

 !شنیدی که تو پرسی می من از چرا شنیدی رو اش همه پس خوبه-

 کشیدی زجر تموم سال سه که تویی بشنوم؛از خودت از خوام می-

 من خیال بی فاطی،پس که نکشیدم زجر تو اندازه به-

 کشیدی زجر تو برگرده؛ولی تونست نمی که آدمی برای ولی کشیدم زجر من-

 برگشته واالن بگرده تونست می که آدمی برای
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 کشیدم می زجر خودم خاطر به من-

 ونچ کشیدی زجر تو حال هر ،به دیگه چیز یا برگشتنش برای یا خودت برای-

 رنم؛ت...چون ورفت کرد خیانت بهت رفت،چون بارکی ویه بود زندگیت تو اون

 ...تو جونم

 به رو زندگیم ؛تمام بود فربد بدبختیام مسبب چون کشیدم زجر من فاطمه ببین-

 کشید لجن

 ایبخو توضیح ازش و بیاد که نبودی روز این منتظر عزیزم؛مگه قبول باشه-

 رو توضیح سرش؛من تو بخور ،توضیح چیکار خوام می رو توضیح االن-

 میدادم توضیح باید هم دیگه کسایی به خودم از بغیر که خواستم می وقتی

 موقعیته بهترین االن خوب-

 ندارم کاری آدم اون با من کن ول فاطمه...نه... نه... نه-

 دنده ویه باز لج-

 تخواس در به منطقی های پاسخ گاهی نیست بازی لج ی نشانه همیشه گفتن نه-

 هست دیگرون منطقی غیر های

 کرد گل دختر این نویسندگی استعداد باز-

 نستیدو می همه از بیشتر بودی کنارم سختی این تو همه از بیشتر که تو فاطمه-

 ...اینکه نه بشم آدم که کشیدم سختی من

 باشیم داشته بخشش باید همیشه گفتی می خودت-

 شخصیتی بی خیلی دیگه ببخشی اگه بعد به جایی یه از-

 بخوریم چی شام دانی؛ خود-

 ندارم اشتها-

 پختم رو تو عالقه مورد کنی؛غذای می پیدا اشتها-

 بخوریم چی میگی چرا پس-
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 بدی نظری بخوای شاید گفتم-

 پرسی می چرا دارم دوس غذایی چه من دونی می که تو جون فاطمه-

 ...با پلو زرشک بخوریم بریم پاشو حاال-

 غصه-

 داریم مرغ با پلو زرشک...پاشو...پاشو ضدحال-

 ...هه هه هه-

 پاشو ؛ترنم زهرمار-

 بریم تسلیم-

 رو حالش کرد می سعی رفتن؛فاطمه آشپزخونه طرف وبه شدن بلند شون هردو

 هم وترنم کرد می اماده غذارو فاطمه ؛ کرد می شوخی کنه؛باهاش عوض

 شست، می رو کثیف ظرفای

 گفت نیست،بلند حواسش ترنم که شد متوجه فاطمه

 ....ترنم...ترنم-

 ...ها-

 آب شیر زیر دستات هنوز شستی ظرفارو ربع کجاست؛یه حواست معلومه-

 واقعا-

 نشدی متوجه کردم صدات بار عزیزم؛چند آره-

 ندارم تمرکز اصال ببخشید-

 بود شده کبود که افتاد ترنم دست به چشماش فاطمه لحظه یه

 !شدن؟ چی دستات-

 کی؟ دستای-

 !هست اینجا کی وتو من بغیراز معلومه نداشتم،خب شوهر دستای-
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 نیست مهمی هیچی؛چیزی-

 ...آمپول جای-

 بیمارستان رفتم سری یه ظهر آره-

 !؟...چی برای بیمارستان-

 شد بد حالم-

 ؟...!اومد بند نفست بازم-

 بودم مرگ قدمی یه آره؛تو-

 نداره آفت بم، بادمجون نترس-

 نکنه درد دستت-

 یمبخور شام بریم خب عزیزم؛خیلی دوتامونه هر منظورم-

 ؛ بودن شام خوردن حال در و کردن آماده رو شام بساط

 اومد خودش به فاطمه صدای با ترنم یهو

 که نبود بس سال ؛سه کنی می نابود رو خودت کجاست؟داری حواست معلومه-

 خونوادت وهم من ندیدیم؛هم تورو های خنده سال سه گرفتی؛میدونی ماتم دوباره

 کنم؛خسته می ؛خواهش کن بس نصیحت، از شدم خسته میدونی توهم فاطمه-

 من ندادم دست از سال سه این تو رو فربد من نیست متوجه کسی ام،خسته؛چرا

 ...فهمی می باختم رو خودم ؛من نباختم رو عشق دادم؛من دست از رو خودم

 هت و سر بی وعشق تو از کمی دست فهمی،منم می که تویی فهمم؛فقط نه،نمی-

 ... خبرم بی سال شش کشیدی،من دوری سال توسه باختم، رو زندگیم ندارم؛من

 نزدن؛ حرفی کدومشون هیچ دیگه

 میومد؛ پایین ترنم صورت روی از آروم اشک

 بود؛ن پر غم از دلش

 بکنه؛ چیکار دونست می
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 ریاینجو باید که بود کرده چیکار بفهمه خواست می دلش خیلی سال سه این تو

 ؛ کشید می خفت

 سخته؛ خیلی دیگرون به حست دادن توضیح وقتها بعضی

 سخت؛ خیلی

 سختر، هم دوری از حتی

 از کنن می کنن،فکر می گریه بینن می رو کسی وقتی آدما ها موقع بعضی

 عشقشون؛ دوری

 دورهستن، خودشون از چون کنن می گریه حقیقت در ولی

 ...خودشون زندگی از

 سخته دیگرون به دادن توضیح افسوس ولی

 ؛ میزد بیرون اش سینه از داشت قلبش

 ؛ بکنه چیکار دونست نمی بود گرفته دلش

 ؛ بود درگیر خودش با

 فاطمه؛ تخت طرف ورفت شد بلند

 ؛ شنید رو فاطمه هق هق صدای پتو زیر ؛از کشید دراز کنارش

 نبود؛ خوب حالش اونم انگاری

 بود رنم از بدتر اون

 کنه؛ تحمل تونست نمی کسی هیچ رو بود کشیده اون که سختی

 شد خیره چشماش وبه کشید کنار فاطمه روی از رو پتو

 کردم کنی؛غلط می گریه چی برای جونم؛حاال فاطی تری دیونه منم از که تو-

 کردم ناراحتت اگه

 نیستم ناراحت حرفات خاطر به-
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 چی؟ پس-

 زود خیلی که مون ساده دل این ؛بخاطر ناراحتم خودمون شانسی بد بخاطر-

 خورد گول

 ور من گریه سال سه بینی ،نمی نکن فکر بهش بشم؛زیاد تو دل اون فدای من-

 !رسیدیم؟ جایی به کنی، می گریه تو سال انداخت؛شش روزی چه به

 برامون میشه عبرت درس حداقل-

 !آّبجی نکن جون؛گریه خندیدم؛فاطمه عشق بابای گور به اصال کردم غلط من-

 ....خوشبختی خیلی تو ترنم چیه میدونی-

 ...میگی؛دیونه داری چی بدبختا؛معلومه حال به خوش پس...ها-

 چی؟ من!؟ کردی خالص بار یه برای رو میگیم؛خودت راست بخدا نه-

 ونه گیرم می دل به کینه کسی از هستم؛نه اینطوری اول از من میدونی-

 کنم می بروز رو ناراحتیم

 الکی خنده فقط سال ؛سه کنی نمی بروز رو ناراحتیت خودت؛اصال جون آره-

 کنی می

 دیگه چون بخندم؛مجبورم من،مجبورم دل الکی؛عزیز میگی خودت خوبه-

 می خندم؛مجبورم نمی چرا ناراحتم، ،چرا بدم جواب کسی هر به ندارم اعصاب

 ...فهمی

 کشید خیسش های گونه روی رو ؛دستاش شد متمایل فاطمه طرف وبه زد غلتی

 بوسید رو هاش ولپ

 برقصم خوام می بذار آهنگ پاشو،پاشو حاال-

 هاااااااااااااا-

 ....کنی می طوری اون رو چشات مرض؛چرا وقند ها-

 ...تو شدی دیونه-
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 زا اسمم کن سعی ولی نیست میذاری؛مشکلی اسم برام که هرچیزی ویا دیونه-

 ...دارم اضافه خودم اسم نباشه؛دوتا بیشتر تا پنج

 بگیرم وقت برات دانشگاه مشاور از باشه تو؛یادم معنایی تمام به دیونه-

 نمیرم من مشاوره نیاد من پیش خودش اون عزیزم مشنگه؛نه همون ها-

 پیشش برو پیشش؛خودت

 نیستم دیونه تو مثل من-

 ...هللا اال هللا ال..... اون دیونه-

 ...تربیت بی-

 !میدونم خودم-

 میدی عذاب رو خودت بودم،داری گفته بهت حاال تا ترنم-

 جلو هیچ که نگاه سرمم وپشت میرم بزنی اضافه حرف دیگه...میدونم خودم-

 کنم می نگاه هم رو پامم

 ؛ببخشید....دی تو میگم من-

 کنیم حال بخوریم بیار چایی دوتا برو پاشو پاشو-

 چشم-

 ها شرف بی اون بعضی قلب تو بشه ،تیر گفتنت چشم اون-

 ...انشاهلل-

 رفت، آشپزخونه سمت وبه شد بلند فاطمه

 

 فنتل با داره که شد ترنم ومتوجه شد اتاق اورد؛وارد اتاق به خودش با چایی دوتا

 ، میزنه حرف

 ریادف وبلند نشست صاف تخت رو ترنم نکشید دقیقه چند به شد وارد و زد رو در

 کشید
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 ندارم ترسی من...بکنه خواد می غلطی ؛هر میزنه اضافه زر...کنه می غلط-

 انداخت تخت روی و کرد قطع رو گوشی

 ترنم؟ بود کی-

 ...ها-

 میزدی؟ حرف اینطوری داشتی کی با میگم دختر کجاست حواست-

 هیچکس-

 نمیزنی حرف اینطوری هیچکسی با میشناسم؛تو خوب رو تو من ترنم-

 ...بود اش خاله پسر-

 ...نادر-

 آره-

 ؟...حاال گفت می چی-

 ...میارم بدست رو تو تا کنم می بتونم هرکاری میگه خاله گفت؛پسر-

 ...خوبه خیلی که این-

 ...سرش فرق تو بخوره خوب-

 ...اونوقت چرا-

 ...نمیدونه هیشکی نه چیه؟ میدونی بودن متنفر پرسی؟ می چرا دیگه تو-

 افتاد می من برای اتفاق این پیش سال شش کاش...میدونم من-

 طرف خونواده از بخوری سری تو عمر چی،یه که افتاد می-

 ....ارزه نمی-

 گرفتن اعصاب ومرض شدن دیونه قیمت به ولی چرا-

 بشی مبتال دوباره نداره لزومی داری تو که رو اون-

 ها؟...کیه من عذاب همه این مسبب-
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 بیاد اج حالت تا بخور رو چایی این بگیر آبجی،بیا نکن گریه خدا ،تورو باشه-

 بزرگه ،خدا

 هستن خودم خونواده مشکلم نیستن اونا مشکلم من فاطمه-

 چرا؟-

 میاره در پدرمو بشه دار خبر چیزی از اگه شناسی می رو مامانم فاطمه،تو-

 ...نفهمی به بزن رو خودت خب-

 ...خودتی نفهم-

 ماجرا این از روحتم که کن رفتار طوری میگم؛یه نکردم،راست شوخی خدا به-

 نداشت خبر

 نخوردم چایی حاال تا صبح بخوریم؛از بیار رو بابا،چایی درک به-

 چایی بفرما،معتاد-

 کنم وارد استرس کمتر خودم به کنم می سعی دارم گیا چیه،تازه میدونی-

 .افتادن عقب کنکور از سال ویه کردن خرد اعصاب سال سه بعد مزه با هههه-

 بودی یک رتبه سال همون خودت که نه-

 گفتم کل ایضاء؛در خودمم-

 دار نگه خودت برای رو کلی هایی نظریه لطفا تو-

 کنم می فکر موردش در-

 ...تو چایی تو بریزم عسل زهر من ای....حتما-

 چی حاال گفتم میزدی داد طوری کنم؛یه چیکار رفته؛خب یادم قند ها،...چرا -

 .... شده

 ...مداری کالس دو ساعت تا فردا بخوابیم ؛بگیرم بیار رو قند برو پاشو حاال-

 ؛ رفت فرو فکر وبه داد تکیه دیوار وبه برد سرش پشت به رو دستش
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 غلتید؛ چشماش رو اشک قطره ویه

 ؛ کشید می عذاب بیشتر داشت االن سال، سه اون از بیشتر

 کردن؛ می درک رو وقتش اون وحال میدونستن همه وقتا اون

 ...بود داده همه،قول خودش؛به به اتفاق اون بعد کرد می فرق اوضاع االن ولی

 هاش بازی ولوس الکی های خنده پشت رو ها سختی همه که بود مجبور االن و

 ...کنه پنهون

 اومد خودش به فاطمه صدای با

 کنی؟ می فکر داری چی به-

 هام بچه به-

 پرسم می جدی دارم زهرمار،-

 !داری خب رقیه از دلم؛اصال کنم؛عزیز فکر تونم می آخه چی به درد-

 مامانم؟ از-

 خاله بدون رو مامانت  من دیدی کی میدی؟آخه فحش من به چرا میگه اونوقت-

 کنم خطاب

 هستی عصبانی وقتی-

 میشم؟ عصبی چرا اونوقت-

 من بخاطر-

 هستم عصبی من کن نگاه االن خب-

 آره-

 ...و آره-

 خودت خاطر ؛به نه من بخاطر خب-

 زدی؟ حرف خودمون رقیه ؛با نزن حرف سازمانت بر اضافه پس-
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 بود خودش ؛خونه بابا آره-

 پس برگشتن عسل ماه از-

 روز سه ،دو آره-

 نزده؟ زنگ چرا من به نکبت-

 نداشت بر زدم زنگ ترنم به گفت-

 ندیدم رو شمارش که من-

 بود زده زنگ حسین شماره با-

 خب نزده زنگ خودش موبایل با چرا-

 دریا تو افتاده گوشیش-

 داره نگه تونست نمی گوشی مخش،یه تو ساحل خاک-

 رفته دریا تو بوده،وقتی جیبش داره،ههههه،تو وماسه نداره،شن خاک دریا-

 شده خراب جیبش بوده؛تو

 بدونم؛حاال رو وشن خاک بین فرق که نیست تو حد در سوادم ؛یعنی مزه با-

 بزنم زنگ بهش وایسا

 داری؟ رو حسین شماره-

 حتما بود زده زنگ بهم ناشناس شماره یه بودم بیمارستان تو که عصر-

 شمارست این ببین اونه،بگیر

 آره-

 هستین؟ خوب داماد آقا سالم زد؛الو هیس؛زنگ-

 هستین؟ خوب خانوم ترنم,به به-

 هست؟ پیشتون جان شدم،رقیه مزاحم ممنون،ببخشید

 بود خیرتون ذکر االن همین بله-
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 شدم مزاحم شرمنده,دارین اختیار-

 مراحمی شما حرفیه چه این-

 بدید رقیه به رو تلفن میشم ممنون-

 خدمتتون البته،گوشی بله-

 ممنون-

 ترنم؟ شد چی-

 ....کنه صداش رفت-

 خانوم؛ عروس سالم-

 ابجی سالم-

 شما؟ خوبی-

 خوبم-

 .شده خراب چرا سرت؛گوشیت تو ساحل خاک -

 ..دریا تو افتاده-

 خبر میدونم؛چه نده توضیح-

 براتون شده تنگ میاین؟دلم سالمتی؟کی-

 عدب برای بیاییم دانشگاه؛اگه اومدیم تازه که ما کنما می سرویس رو دهنت رقیه-

 میایم؛ امتحانات

 کنیدا خبر اومدین-

 خدانگهدار برسون داماد آقا خدمت سالم. میزنم زنگ بهت اومدیم باشه-

 خداحافظ-

 گفت بالبخند فاطمه

 ؟ گفت می چی-
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 میاین؟ کی شده تنگ دلم شده،میگه دیونه دختره کرده ،شوهر بگه داره چیه-

 شده ؛دلتنگم کنه چیکار خب-

 ما به شانسا این از بده خدا...شده دلتنگت-

 لوشگ تو بود؛بغضی ناراحتی سر از بود معلوم اش خنده خنده،ولی زیر زد بلند

 میداد آزارش بود

 ...ترنم-

 ...بله-

 ...عزیزم-

 ... آبجی بله-

 ....ترنم-

 ...بزن حرف خب چیه بگیری ترنم مرض الهی-

 کنی؟ می اذیت رو خودت داری چرا-

 ....ها-

 بهش کن؛اصال میدی؛گریه جلوه آروم رو خودت الکی خنده با چرا میگم یعنی-

 بزن زنگ

 ندی منفی موج اینقدر میشه فاطمه-

 ندادم گوش محسن حرفای به چرا پشیمونم خودم نمیدم؛من منفی موج من بخدا-

 کنه می فرق آسمون تا زمین فربد با محسن ماجرای-

 ...آخه...فرقی چه-

 میگی وپرت چرت میاد بخواب،خوابت برو پاشو اصال...یا کنی می ولم-

 ها چراغ کردن خاموش به ،اشاره کشید می سرش روی رو پتو که حالی در

 ؛ کرد گریه آروم ،وآروم، کرد
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***************** 

 دش مجبور گریه از گرفته صدای ،با شد بلند گوشیش آالرم صدای با صبح

 کنه بیدار رو فاطمه

 فاطمه-

 هومممممممممم-

 پاشو زهرمار-

 هستن خواب همه صبح؛فعال چهار که ساعت-

 ......متفکر مغز-

 هاااااااااااا-

 بپرسم کالس وقت تو از که نکردم بیدارت صبح موقع این-

 کنی بیدار خواب از رو من داری مرض پس-

 نمازه وقت..............نکن کفری رو من صبحی سر فاطمه-

 می رو چشماش دستش کف با که ودرحالی شد بلند تختخوابش از زود فاطمه

 کرد نگاه بهش مالید

 نگفتی زودتر چرا-

 ...حتما شد می تموم هات سوالی بیست شما اگه-

 خوندم می فردا میذاشتی خب بدتری هم سربازها فرمانده از تو-

 ...حساسم خوندن اول نماز سر من نمیدونی تو-

 ومنکر نهی شدن ایشون دارم گناهی چه من خدایا-

 یمبر پاشیم بزن رو چراغ پاشو گیرم می حالتو فردا.... با خودتی منکر نهی-

 بگیریم وضو
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 نمتر به که برگشت کنه روشن رو چراغ بره شد پا آلود خواب چشمای با فاطمه

 رو شحرف که ترسید،برگشت می ازتنهایی بگیرن،چون وضو برن دوتایی بگه

  زد خفیفی جیغ بگه

  

 اتاق میان همه االن خبرته چه فاطمه درد-

 ...چشمات-

 ندیدی آهو چشمای چیه-

 ببین رو خودت آینه تو ترنم،پاشو نکن شوخی-

 چشمام هم بینم می رو خودم هم اینه تو چشما این با ساله02نکردما شوخی منم-

 رو

 خون کاسه شدن؛یه سرخ کردی؛چشمات پیدا شوخی وقت صبحی سر ترنم

 بود شده نصب اتاق ورودی به که ای آینه به رو خودش وسراسیمه شد بلند

 ؛ رسوند

 چشماش که بود کرده گریه اونقدر ،یعنی میاورد در شاخ تعجب از خودش

 بیرون، بزنه حدقه از بود نزدیک

 ،خندید بیاره کم فاطمه جلو خواست نمی هم حالی ودر شد نمی باورش

 حساسیت نیست هیچی-

 دانه؛فر یا داری حساسیت تو نمیدونم واونوقت هستم دوستت چهارسال ترنممن-

 دکتر میریم

 میشه درست نماز بعد بگیرم دوش میرم فاطمه نکن اش گنده-

 ...آخه-

 ردمک گریه واومدم دیدم رو کسی امروز من بگم،ببخشید دکتر به نداره،برم آخه-

 ...کنم کور رو چشمام تا

 ...کردی گریه پس-
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 سرخ چشام که خندیدم ومی گفتیم می جوک ها جن با داشتم خواب تو نه،فقط-

 شده

 ...دیونه-

 بخونیم نماز فهمیدی،بریم تازه-

 ؛ بزنه ای دیگه حرف فاطمه که نداد اجازه دیگه

 و داشت قرار خوابگاه سالن ته که روشویی طرف برد گرفت رو دستش

 ، خوندن ونماز ایستادن هم وکنار گرفتن وضو

 حموم طرف وبرد روگرفت ودستش کرد جمع رو اش سجاده نماز،فاطمه بعد

 برم صبح فردا بذار فاطمه....برم االن-

 می سرما بیرون بری بگیری دوش ،اگه داریم کالس هفت صبح فردا نخیر-

 همه به ندارم حوصله بخوابه؛من چشات باد دیگه دوساعت تا بذار ،دوما خوری

 ....سوما...چشه این بدم توضیح

 ترسی؟ نمی تو برم من بشماری، خواد نمی-

 ...کنی تموم رو ت کارها تا میشینم حموم جلو میام نخیر،چون-

 ...سرت فرق تو دفعه این دریا همون خاک-

 اونوقت چرا-

 ترسی می.... همینطوری-

 ....عیبه ترسیدن-

 باشه خوب جاها بعضی نمیدونم،شاید-

 نیمه رو در نشست؛و در کنار ؛فاطمه رفت می حموم سمت به که طور همین

 نترسه؛ اون که بزنه حرف هرازگاهی فاطمه با بتونه تا گذاشت باز

 کنه، نوازش رو موهاش گرم آب بار این که داد واجازه کرد باز رو گرم آب

 بود، گرم آب همین اون ای دقیقه چند آرامش تنها که وقته خیلی
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 نکنه؛ فکر چیز هیچ به کرد می سعی

 

 هب فاطمه صدای کرد؛با می فکر افتاد می سرش رو که گرمی آب به وفقط فقط

 اومد خودش

 کنی می چیکار تو اون داری دقیقه ده-

 !کنی؟ می چیکار حموم تو خانوم،شما ببخشید خیلی-

 ...رقصم می-

 ....خاک-

 ...سرم تو دریا خاک ،فهمیدم بله-

 که بود کنی گم رد برای ،فقط رفت، می بیرون حموم توی از اش خنده صدای

 گفت داشت اکو که صدایی ،با خندید می

 ...فاطمه میگم-

 .بله یعنی....ها-

 ...کن حموم هم تو بیا خوای می-

 ...حموم رفتم عصر من نه-

 ؟من بدون بودی نبودی؛کجارفته تو پارک رفتم بعدازظهر فاطمه؛من راستی-

 اونوقت؟ بودی رفته تنها چرا شما-

 وابج هم رو بزنم،گوشیت دوری یه برم بود؛گفتم گرفته دلم ببخشیدا خیلی-

 ...ندادی

 ...داشتم کار-

 ...مثال-

 بیا باش زود 03:2بیرون،ساعت بیا پرسی،زود می سوالی بیست چرا ترنم...اه-

 میشن بیدار ها بچه بیرون،االن
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 بپوشم رو لباسم بذار کردم تموم-

 بخوابم رفتم من پس-

 برو باشه-

 ؛ رفتن اتاق طرف وبه اومد بیرون حموم از

 بود، برده خوابش که کرد نگاه فاطمه تخت وبه نشست تخت روی

 کرد، می دردودل و بود کنارش یکی که بود خوب ؛چقدر زد لبخند خودآگاه نا

 ؛ داشت ایمان فاطمه با خودش دوستی به

 ، بودن شده دوستاش کسش تمام که بود ها وقت خیلی

 کردن؛ می کمک بهش که بود دوستاش این نبود کنارش کسی وقتی

 بود؛ نذاشته تنهاش که بود کسانی معدود جزء فاطمه

 خواب به بست که رو ؛چشماش داد لم تخت رو گذاشت دستش روی رو سرش

 رفت فرو عمیق

 دفرب خاله پسر پارک؛بیمارستان؛زنگ تو اتفاق ،اون بود شده خسته ؛خیلی

 ... شبانه ،گریه

 خودش به داد می تکونش که فاطمه صدای با صبح که بود عمیق خوابش اونقدر

 اومد؛

 دستش کف با بار کنه،چند بازش تونست نمی که بود خسته چشماش اونقدر

 داد ماساژ رو چشمام

 ...ترنم-

 میاد خوابم...ها-

 باش هم صبحش فکر به کنی می بیدار رو آدم که0ساعت-

 ...بگی رو این کردی بیدارم-

 ....شد دیر دانشگاه-
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 ....نمیشه تشکیل کالس نیام اگه من-

 بهم رو کالس خواهات خاطر ولی میشه تشکیل کالس نیای،چرا اگه شما-

 ...میریزن

 اندازی می تیکه-

 میدی هبهون دستشون نیایی اگه شناسی نمی پسرارو اون چیه،تو خدا؛تکیه به نه-

 ...ندن تشکیل رو کالس که

 ...بشه تشکیل کالس میذارم دانشگاه میرم خودمم که نه.... فاطمه تسلیم-

 نمره استادا آخر ترم که برسه فریادت به خدا شناسم؛ولی می شمارو من بله-

 ....بدن

 دارن ترنم چندتا ،مگه صدالبته که اونا-

 با کردی می خودت شیفته رو همه مدرسه ترنم،تو بودی اینطوری همیشه تو-

 ...زبونت این

 ...کرد زمزمه لب وزیر رفت فک به فاطمه حرف این با

 بمیرم برم باید که باشم نداشته زبونم این اگه-

 ؟...چی-

 ...شد دیر بریم پاشو... هیچی-

 ات خوابگاه بشن؛از حاضر دانشگاه به رفتن برای تا شدن بلند دوتاشون هر

 نبود؛ راه زیاد دانشگاه

 فتهر دانشگاه به که بود سال یه اینکه ؛با برن تاکسی با که دادن ترجیح ولی

 بودن؛ گرفته انس دانشگاه محیط با زود خیلی ولی بودن

 داشتن، وقت ساعتی نیم کالس وقت تا

 درس همدیگر وبا نشستن حیاط محوطه توی نیمکت وروی رفتن وجود این با

 بکنن مرور رو روز اون

 فاطمه- 
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 بله-

 شدیم خوان خر چقدر که کردی فکر حاال تا اصال-

 ترنم؟ چیه خوان خر-

 ....خوان درس ببخشید،بچه حاال-

 ....مگه چطور آره-

 ...دکتر بشیم برسه چه بشیم؛حاال هم منشی ما کرد نمی باور کسی آخه-

 ...بینی می خدارو میگیا،حکمت راست واقعا-

 ...تو حال به خوش فاطمه بشیم،ولی کسی محتاج نذاشت که خدا شکر-

 !؟...چرا-

 ...بدون رو وبابات مامان قدر-

 !میندازی تیکه داری-

 بدونی گفتم طوری همین....خدا به نه-

 ؟!گفته بهت چیزی مامانم-

 ...نه-

 ...گفته چی...آره-

 ...نگفته چیزی ،مامانت خودم جون به میگم-

 رو خودت بخوری،جون قسم خوای می وقتی کردی توجه مدت این ،تو ترنم-

 ؟!خوری می قسم

 ...خوب آره-

 چرا؟-

 ...نداره خوردن قسم ارزش خودم اندازه به کسی دیگه دیدم اینکه برای-

 ...آفرین-
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 ...کردم پیدا تازه رو جونم میگم؛من واقعا-

 طوری این سال سه این تو داره،حداقل ارزش هرچیزی از بیشتر درسته،جونت-

 بود

 ...نداشته ارزش سال سه این قبل من جون کن،یعنی مسخره رو خودت...هوی-

 ...کشیدی زیادی سختی سال سه این ،تو اینکه نبود،منظورم این منظورم-

 میان دارن کن،پسرا ،نگاه فاطمه-

 هستن؟ کجا-

 بدن سالم اونا اول نده،بذار رو نکن،بهشون نگاه-

 باشه-

 ...دکتر خانومای سالم-

 دکترها جناب سالم وعلیک-

 خونید؟ می درس بینم دکترترنم،می خانوم-

 پویان دکتر جناب گرفتم می اجازه شما از باید-

 خوندن،هم درس برای عالیه تالشتون واقعا سال یه این نداشتم،تو بدی منظور-

 فاطمه دکتر خانوم وهم شما

 نمی مطالعه زیاد کنید می فکر که اونقدرها ما ،ولی هستش لطفتون نظر-

 دکتر آقایون میاد؛بفرمایید استاد که کالس بریم االن بهتر...کنیم

 ن؛رفت دانشگاه داخل به فاطمه با وسریع شد وبلند بزنه حرف که نذاشت دیگه

 اب ولی شد می صمیمی زود همه با بود وشلوغ شوخ دختر ترنم فاطمه برخالف

 .نمیدادن رو پسر از هیچکدوم به حال این

 دادن؛ می گوش استادشون حرفای وبه بودن سرکالس

 ، کنه می نگاه بهش داره پسرا از یکی که شد می متوجه ترنم وهرازگاهی

 نده، رو مجازشون حد از بیش پسرا با داد می ترجیح
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 از رتیزت خیلی ولی بود شده وارد دانشگاه محیط به که بود بار اولین اینکه با

 .بود کرده تر تجربه با زندگی ؛شایدم بود بقیه

 افتادن، راه بودن دانشگاه حیاط در که بوفهای طرفه به کالس بعد

 میزدن، حرف درس موضوع ای درباره داشتن

 تن؛گذاش کناری صندلی روی رو هاشون وسایل و نشستن نفره پنج میز یه روی

 نگاه فاطمه ،به خورد می چایی داشت ترنم و کرد می بازی گوشیش با فاطمه

 وگفت کرد

 فاطمه؟ کنی می چیکار داری-

 ....هستم چت هیچی،تو...ها-

 کیااونجان؟-

 ...ویاشار جالل که االن-

 که انداخته لنگر چت تو صبح تا بشه،شب جامعه وکیل خواد می مثال یاشار اون-

 !چی

 ...نمبرسو تورو سالم راستی...کنه کار ،بره کن پیدا کار بدبخت کنه چیکار-

 سالم آقاست خیلی که بگم،نه سالم چرا کن،من مسخره خودت زهرمار-

 بدم بهش عاشقونه

 ...ببوسش من طرف از نوشته ها....میرسونه وعاشقانه گرم سالمی ایشون ولی-

 فرستاده سفارش تو به نداره لب خودش مسخره،-

 .بفرستم براش االن بذار-

 ...میاد خوشم ازش خیلی!میشه بهش،پررو نگیا-

 ....بودم عاشقش من زمانی یه که نه-
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 باطنش،بی برعکس هرکس ظاهر بدونم چه خامی،عزیزم؛من هزارتا و بچگی-

 ام به هستم،هرکی خوبی کارگردان کنم کرد؛فکر می بازی خوب اونقدر شعور

 ...میشه خوبی بازیگر میرسه یکی

 .ترنمجونم دیگه گیره می ای جشنواره جایزه شما ،فیلمای صد در صد که اون-

 بگیره اراوسک جایزه بفرستم بسازم؛تا خودم زندگی از فیلم یه هستم فکر این تو-

 ...؟ترنم!خوبیه فکر-

 ...بله یعنی...ها-

 به رو خودمون زندگی فیلما مثل خودمون تونستیم می اگه شد می چی میگم-

 کشیدیم می تصویر

 تونیم می هستش،ما همینطوری االنم عزیزم-

 ...نمیشه-

 زندگی از هک کنیم،وببینیم فکر داریم که هایی هدف به وبادقت بشینیم میشه،اگه-

 اون تونه می خوب کارگردان یه فقط نامه؛ولی فیلم همون میشه خوایم می چی

 بهتر هم وشاید بسازه هست که طوری همون رو نامه فیلم

 ....نمیشیم هم موبیل سینه اون ما...خوب کارگردان یه خودت قول به-

 ...دیونه-

 ....میگم راست... وهللا-

 ور نشستیم صبح از بزنیم قدم دانشگاه محوطه تو یکمی بریم پاشو،پاشو-

 ...صندلی

 ...بریم-

 رو دانشگاه بودن نکرده وقت زیاد سال یه این تو میزدن قدم وآروم شدن بلند

 ببینن خوب

 خبر؟ چه میثم فاطمه؛از میگم-

 مرگش خبر-
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 ...خوبه حالت-

 چطور؟-

 بدی فحش میثم به نمیومد دلت تو آخه-

 ....بیرون اومده اون کرده باز دهن زمین کنه می کنه،فکر می غلط میثم-

 بابا ایول رو من،تشبیهاتت مثل شده ادبیاتت میاد خوشم-

 کرده اثر نشینی هم کمال کنم چیکار خوب-

 شد عروس هم کمال فهمیدی راستی-

 دختره کمال ترنم،مگه خودت سر بارتو این دریا خاک-

 هستن عاجزتر هم دختر از خورن می ما پست به که پسرایی این خب-

 زنش بیچاره...اومدی خوب رو این آره-

 هستن باز دختر پسرا این نمیمونه،اونقدر یادش زن ماه شش واقعا،بعد آره-

 کی ادمی کی نیست معلوم است ستاره شش هتل مثل پسرا قلب میگن همین برای-

 میره

 نمیاد بیرون دیگه توش رفت هرکی قبرستون مثل دخترا قلب ولی-

 هست، بلند صداشون که نفهمیدن که بودن زدن حرف غرق اونقد

 کشید آهی ویه گفت بلند رو آخرم جمله

 ....من مثل-

 گفت تعجب هاش،با کالسی هم از یکی بود ،پویان صدا طرف برگشت

 !؟...شما مثل چی-

 کنید می چیکار اینجا شما...پویان آقا-

 ....شما مثل چی نگفتین...خانوم ترنم منم بله-

 بودین؟ وایساده گوش فال شما-
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 ...من مثل وگفتید کشید بلندی آه دیدم لحظه یه رفتم می داشتم فقط نه-

 نیست مهمی ،چیز هیچی-

 ...بگین خواین نمی یا نیست مهم-

 کشید فریاد قاطعانه خیلی ولی وآهسته شد اعصبانی ترنم

 ...دکتر آقای هیچی که گفتم-

 ...نداشتم فضولی قصد دکتر خانوم ببخشید خیلی-

 ، کرد نگاه چشماش به و کرد مکث لحظه چند پویان

 ، انداخت پایین رو شدن،سرش قرمز چشماش

 گرفت، بازی به رو پاش زیر سنگریزهای چپش پای با پویان

 تونست، نمی ولی بگه چیزی یه خواست می

 فکربود وتو بود شده خیره ها سنگریزه به که همونطور

 وگفت کرد صاف رو صداش ،ترنم

 ...،فقط نداشتم بدی قصد پویان آقا ببخشید-

 پایین چشماش گوشه از اشک قطره ویه کرد رها رو وبغض لرزید می صداش

 افتاد؛

 به چشماش لحظه یه بکنه خواهی عذر دوباره که کرد بلند رو سرش پویان

 افتاد ترنم چشم گوشه

 خاطرب که نداشتم،ببخشید کردنتون ناراحت قصد بخدا خانوم ترنم ببخشید-

 شدین ناراحت من حرفای

 اندیگر ندارم دوست هستم عصبانی یا ناراحتم وقتی نیست؛من شما نه،بخاطر-

 باشند داشته ترحم حس اینکه بکنن،یا دخالت من کارای تو

 گفتو فاطمه به کرد رو گرفت،بعد طرفش وبه آورد در جیبش از دستمالی پویان

 ...باشین دکتر خانوم مواظب خانوم فاطمه-
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 دکتر جناب چشم-

 

 ونازش ترنم لحظه یه که بگه ترنم به رو حرفی خواست می و زد لبخندی پویان

 رفت، و کرد خداحافظی

 گفت فاطمه که کرد می دنبال رو ترنم رفتن چشمش با داشت پویان

 نداشت بدی قصد پویان،ترنم آقا نگیر دل به-

 کردم فوضولی زیاد خیلی من کنم ،فکر نه-

 نمیده رو کسی به نیست،فقط بدی دختر ترنم کنی می فکر که اونجوری اصال-

 بیجال تناقص یه که هستن طبع شوخ وخیلی هستش؛ مغرور خیلی معلومه بله-

 هست

 میشه صمیمی زود دیگرون با هست؛هم طبع شوخ ترنم،هم آره-

 !؟...مطمئنی-

 دانشگاه اومدیم تازه نکن،فعال نگاه هاش برخورد این به آره-

 ....شدنشون صمیمی ولی معلومه که بودنش شوخ-

 پره دیگه جای از نکن،دلش نگاه االن-

 یکمی ،امروز همین نبودن،برای جوری این امروز تا دانشگاه اول از چون اره-

 وپرسیدم کردم جسارت

 ...ببخشید خودتون بزرگواری به شما-

 ....تونم نمی-

 !بخشی؟ نمی یعنی-

 نیست این منظورم.... ن... ن-

 !چی؟ پس-
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 ببینمش ناراحت تونم نمی-

 !چی-

 ودمخ مال قلبم انگار بینم می رو خانوم ترنم ،وقتی سال یه این تو خانوم فاطمه-

 نیست

 ....انشاهلل مبارکی به خب-

 چیزرو همه مناسب فرصت یه تو خودم نگید چیزی بهشون کنم خواهش میشه-

 میدم توضیح

 چشم...باشه-

 ...بال بی چشمتون-

 ...نیومده در ترنم صدای تا برم ممنون،من-

 میام منم-

 بریم باشه-

 شدن که کالس وارد افتادن راه دانشگاه اصلی ساختمان سمت به هردوشون

 بود نیومده هنوز استاد

 وگفت شد خم ونشستن،فاطمه شدن وارد وفاطمه پویان

 بزنی حرف پسرا این با آدم مثل ترنم،نمیشه میگم-

 ...حتما... آدم هه هه-

 بریزی دور رو مزخرفت افکار این خوای نمی-

 کسم تموم روزی یه که انداخته روز این به کسی افکار این چون نمیشه نه-

 جور این آدم وقتی پس کردم می پرستش رو اون بود؛من عشقم گاه بود،قبله

 اقیاتف هیچ وبگه بشینه ریلکس خیلی باش نداشته انتظار خوره می شکست

 ...نیافتاده

 ...بری می بین از داری رو خودت تو-
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 ...دارم دوس اینطوری من-

 این وت پویان طرف برگشت ،فقط نزد حرفی دیگه فاطمه کالس به استاد ورد با

 پرت حواسش خواست نمی بود استاد پیش ترنم حواس تموم ساعت یک مدت

 بشه،

 بود وسایلش کردن جمع حال در ترنم شد تموم که کالس

 وگفت کرد دستی پیش که بگه چیزی یه که خواست ،فاطمه

 موعظه من گوش در فقط بگی تو کردم؛هرچی غلط من جان فاطمه باشه-

 ...نخون

 میزد حرف تلفن با داشت پویان،پویان صندلی سمت رفت شد بلند

 خدانگهدار دارم کار بپزم،فعال غذا تونم خوبه،می حالم جان،من مامان چشم-

 ..بودن مامانتون-

 شدید معطل خانوم ترنم ببخشید پرسیدن، می رو حالم بله -

 معذرت پیشم چندساعت حرکت بابت خواستم می کنم،فقط می خواهش نه-

 ...ببخشید بازم نبود خوب حالم دیروز بخوام؛از

 نکمکتو گفتم هستید ناراحت دیدم نداشتم فضولی قصد میکنم،منم خواهش-

 خانوم کنم،ترنم

 اجازه با بازار، برم باید من-

 خدانگهدار کنم می خواهش-

 یه به اهر ،سر رفتن بیرون دانشگاه از فاطمه شد،با بلند رفتنش احترام به پویان

 ...تنقالت کمی با خریدن وسایل وچندتا رفتن خرید مرکز

 ور فاطمه لرزون صدای با ترنم دفعه یه که رفتن می خوابگاه سمت به داشتن

 کرد صدا

 برگردیم بیا فاطمه-

 ؟....کجا-
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 دانشگاه-

 دهش سرد هم پرید،دستات رنگت چرا وسایال؛تو این با بریم کجا...اومدیم االن-

 هستش ما منتظر رو،فربد خیابون طرف اون ببین...هیچی-

 ؟....کجا-

 ....ماشین تو خوابگاه از باالتر

 ....کنیم چیکار خوب...دیدم آره-

 ..خوابگاه نریم-

 !چیه؟ بمونن،تکلیف منتظر شب تا بخواد ایشون نریم،اگه کی تا-

 بنویسیم مشق فارسی کتاب روانخوانی روی از دور یه-

 ؟ داری نمی بر شوخی از دست هم مواقع این تو ترنم-

 قول سال سال سه این تو خودم به من مگه درک به کنم،اصال چیکار خوب-

 نکنم فکر بهش دیگه ندادم

 ...آره خب-

 تسم به خنده با دیدیم رو اون که بشیم تابلو اینکه بدون االن جمالت به خب-

 میریم خوابگاه

 بدونی صالح خودت طور هر-

 تحرک خوابگاه سمت وبه خندیدن دیگه وباهم کشیدن عمیقی نفس هردوتاشون

 ندیدن چیزی انگار که کردن می رفتار عادی کردن،خیلی

 شد می آب خجالت از داشت پویان ترنم،بیچاره میگم-

 نکنه فوضولی باشه یادش حقشه،دیگه-

 ...کنه کمکت خواست بیچاره؛فقط نکرد فوضولی-

 بزنی حرف اش درباه کنی نمی پیدا آدم تو-
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 ...میاد گیر خوبی این به ای فرشته نه،مگه-

 ....خورده جایی سرت فاطمه...اه،اه-

 کنم می عوض پسرا درمورد و نظرم دارم فقط نه-

 ...کنم فکر درموردشون نیست حاضر که من-

 کن فکر ؛بیا شوهرت مادر جان-

 ....نه-

 کنم می خواهش-

 ...حرف   مرد فاطمه،حرف دنیا بازی لوس-

 حرف   فقط جونم،حرفاشون ترنم آره-

 خندیدن؛ بلند صدای با هردوتاشون

 خنده اب ولی میزد تند تند داشت ترنم ،قلب گذشتن فربد ماشین کنار از خنده با

 خودشون سر زدن حرف وبا بده نشون عادی رو خودش خواست می الکی های

 کنن گرم سرم رو

 فربده ماشین این فهمیدی کجا از ،تو ترنم میگم-

 پالکش شماره از-

 کنی نمی فکر پسرا به تو خوبه-

 کنن باز رو در بزن رو ،زنگ مسخره...هه-

 داد، فشار بار چند رو زنگ فاطمه

 دش پیاده ماشین از فربد که دید نه یا رفته فربد ببین   تا برگشت لحظه یه

 برگردوند فاطمه سمت رو سرش فاطمه صدای کرد،با حرکت سمتشون وبه

 کنن نمی باز رو میگمترنم؛در-

 است؟ شنبه چند امروز مگه-



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  46  

 شنبه پنج-

 استاد ،خونه خوانی قرآن هیئت بریم همه بود قرار امروز-

 نگفتین من به روز،چرا موقع این-

 ...رفته یادم گفت صبح دیروز خوابگاه مسئول ببخشید-

 ما سمت میاد داره فربد باش خونسرد ببین نکنه،ترنم درد دستتون-

 ...کجاست-

 نکن؛بیا نگاه هم رو سرت دیونه،پشت پرید رنگت باش،باز خونسرد میگم-

 بریم کنیم عوض لباس هم ما بفرستن کلیدرو دخترا میزنم اینجا،زنگ بشینیم

 ...باشه-

  

 ...ترانه-

 بزنه حرف شد مجبور بالخره که نکرد توجهی ولی زد صدا رو اسمش بار چند

 نداریم ترانه اینجا ما بفرمایین آقا این به نیست خوش حالم من جان فاطمه-

 ...رو خودت یا شنوی توام،نمی با ترانه-

 ایستاد روش به رو و شدم ،بلند بشه تموم حرفش نذاشتم

 خوای می جونم از نفهمی،چی به زدم رو خودم آره-

 رو خودت-

 شناسم نمی هم یی وترانه نیستم ترانه من-

 ...ودب من بود؛عاشق من عشق پیش سال سه که همونیه ترانه...شناسی می اتفاقا-

 محترم آقای... هه-

 وگفت زد بلندی پوزخندی فربد به گفتن محترم اقای از

 خوردم چی صبحونه برای صبح نیست یادم من-
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 یادشه خوردم می هم من که ای صبحونه شناسم می من که یی ترانه-

 نبودی شد؛وقتی آب ذره ذره پیش سال مرد،سه پیش سال سه ترانه اون آره-

 ...پوسیده هم کفنش حاال تا کنم شد؛فکر تموم

 ...من عشق...تویی این ترانه،واقعا-

 میدن خبر حراست به...لطفا برو خوبگاه جلوی از-

 ...خوب چه-

 ههم بذار خوب چه گفتی هم پیش سال نیست،سه مهم برات آبرو تو نبود یادم-

 نکردم خبر رو پلیس تا بره جا این از بگو آقا این به بفهمه؛فاطمه

 جا،این میان کلید دادن برای دخترا االن برو جا این از کن لطف فربد ببخشید-

 ببینن اینجا شمارو هست بد ما برای

 ...دنبالتم سایه مثل بری هرجا باشه یادت ترانه ولی میرم چشم-

 ونودند کرد ومشت برداشت رو بود،دستاش داد تکیه دیوار با که حالی در ترنم

 کشید فریاد سرش عصبانیت وبا داد فشار هم به رو هاش

 کنم هتکی بهت نتونستم وقت بود،هیچ سایه مثل زندگیم تو همیشه تو نقش آره-

 لعنتی

 وخون برداشت ترک دستش وماهیچه کوبید دیوار به رو اش شده مشت دست

 رو شدست که بگیره رو دستش خواست ؛فربد رفتن سمتش به وفاطمه اومد،فربد

 زد پس

 لعنتی...برو...برو اینجا از گفتم-

 گفت نگرانی با فاطمه

 میرسن دخترا االن...افته می اتفاقی ناراحته؛یه ترنم االن برو فربد -

 باش،فاطمه مواظبش فقط باشه-

 موندن کجا دخترا ببین فاطمه...برو اینجا از نداره،گفتم ربطی تو به-

 میرسیم االن دادن اس ام اس-
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 بهو کرد روشن رو وماشین رفت ماشین سمت وبه انداخت پایین رو سرش فربد

 وقت بشه راحت خیالش تا کرد می نگاه ماشین آینه واز کرد کرد حرکت آرومی

 شد دور اونجا از اومدن دوستاش دیدید

 رو خوابگاه ودر رسید نفهمه،مریم کسی که کرد وجور جمع رو خودش یکمی

 گفت افتاد دستش به چشمش که کرد باز

 میاد خون دستت از جون ترنم بده مرگم خدا-

 رعتس با موتوری یه بودیم رو پیاده تو دیوار، به کرد جان؛گیر مریم نکنه خدا-

 دیوار به خورد دادم ازدست و تعادلم منم شد رد کنامون از

 ...مطمئنی-

 بشه؟ چی خواستی خب،می آره-

 منتظرم سالن تو ،من شین آماده برین هیچی-

 میایم االن باشه-

 ببندم رو دستم بیار پانسمان یه فاطمه راستی-

 عزیزم باشه-

****************** 

 دلت سوی ای پنجره کنی باز اگر تو

 توام باغ چلچله من که گفت میتوان

 برف بارش در سرمازده پوپک یک مثل

 توام گرمای به محتاج سخت

 

********************** 

 اب کوتاه ای سرمه مانتو ویه آوردن در رو دانشگاه ولباسای رفتن اتاق سمت به

 ای، سرمه شال ویه رنگش هم دمپا شلوار یه
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 ، ای سرمه ست وکفش کیف یه با

 کفشو وسفید سیاه شال با بود وسفید سیاه که دوتیکه سیاه مانتوی با هم فاطمه

 پوشید سیاه وکیف عروسکی سفید

 زدی،ترنم ای سرمه به،تیپ به-

 ...شدم بد-

 ای؟ سرمه رو اش همه زدی دست یه چرا خوبه،حاال خیلی نه-

 ...طوری همین-

 ...شدیا خوشتیپ هم تو-

 عزیزم،بریم خواهش-

 کنم سر چادر خوام می ولی بریم،-

 چرا؟-

 ...همینطوری-

 ...داری دوس هرطور-

 تنرف مریم سمت وبه کرد وسرش برداشت مشکی چادر یه لباسش تویی از رفت

، 

 تا ستادنای خیابون کنار نکنن دیر اینکه ،برای بود راه ساعتی نیم استادم خونه تا

 شد نمی رد اونجا از تاکسی هیچ ولی باشن ماشین منتظر

 دختر شد ؛دیرمون مریم-

 بریم بشیم سوار بیاد هم شخصی ماشین مجبوریم کنم چیکار-

 مریم کنم قبول من عمرا-

 یم باهم خوابگاه زودبیاین خواستین کنیم؛می چیکار جان فاطمه بگو شما خب-

 رفتیم

 نبوده یادش ترنم کنم چیکار من-
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 نفریم سه نیستیم که ،تنها میشیم سوار وضرر جهنم نکنید دعوا-

 که هبپرس که رفت مریم داشت نگه پاشون جلو ماشین یه که بودن ماشین منتظر

 تا کردن باز که رو در ، بشین سوار وگفت نه،برگشت یا خوره می مسیرش

 .بود جعبه یه چون بود جا دونفر برای عقب صندلی دیدن بشینن

 بشینین جلو تون یکی باید خانوم ببخشید-

 ندلبخ بهش داره فربد دید برگشت صدا سمت به آشناست صدا که کرد احساس

 گفت گوش تو فاطمه سمت میزنه؛برگشت

 !بشینم ماشین این تو عمرا فاطمه-

 شینید نمی چرا پرسه می مریم ؛االن کنیم چیکار-

 شینم نمی جلو من پس-

 اومدن خودشون به مریم صدای با

 تو همیشه سرت؛وهم چادر تو جان هستند؛ترنم ما منتظر همه زودباشین دخترا-

 کن قبول استاد خاطر به هم بار شینی؛این می جلو مواقع این

 عالمت به فاطمه ولی کرد نگاه فاطمه به نمیومد در خونش میزدن کارد بهش

 د،کوبی محکم رو ودر رفت جلو صندلی سمت به ومجبورا داد تکون کنم چیکار

 بیرون سمت به رو حواسش تمام کرد می برنگشت،سعی فربد سمت به اصال

 یهو برگشت مریم سمت به رسیدن،ترنم مقصد به ساعت نیم بعداز...کنه جمع

 گفت مریم وبه گرفت رو نگاهش افتاد؛زود فربد چشم به چشمش لحظه

 میان؟ هم پسرا-

 ویژه افراد از نفر چهار سه ترجیحا خوب،ولی آره-

 بیایم تلفنی تاکسی با میمردی-

 شد می پیدا ماشین ظهر موقع این کنم چیکار-

 مشدن،ترن وپیاده کرد حساب رو کرایه رسیدن؛مریم مقصد به ساعت نیم بعداز

 فتوگ داد پایین رو شیشه فربد که ببنده رو در شد،خواست می پیاده داشت که
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 میاد بهت چادر-

 راننده از که کردم می کاری یه وگرنه بود ما با دوستم کرد رحم بهت خدا-

 کنی حال شدنت تاکسی

 ...خدامه از-

 رفت دخترا سمت وبه کوبید محکم رو ودر نزد حرفی دیگه

 ...نه گرفت کم کرایه جان ترنم میگم-

 میدادیم نبایدم-

 ...وا،ترنم-

 کردم شوخی-

 شدی پیاده وقتی گفت چی-

 طوالنیه کارمون ما نه گفتم بمونم؛منم گفت هیچی-

 باشه راننده که نمیومد بهش-

 جان مریم چه ما به-

 جان فاطمه گفتم همینطوری-

 کردن نگاه که شد،یکم نزدیک اونا به پسر یه با استادشون رفتن که در سمت به

 ...میاد استاد با داره پویان دیدن

 ...من ممتاز دانشجویان سالم-

 شد دیر ببخشید استاد سالم-

 ...داریم وقت هنوز نه-

 گفت خجالت کمی افتاد؛با ترنم دست به چشمش که پویان

 شده؟ چی دستتون خانوم ترنم-

 ،دکتر نیست مهمی چیز-
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 بار گفت؛این رو ترنم دست ،ماجرای کنن می بحث دارن خیلی دید که مریم

 گفت استادشون

 دیدن می رو دستت رفتی می درمانگاهی یه-

 کنن می بزرگش دارن ؛اینا نیست مهمهی چیز استاد نه-

 بریم دخترا باشه-

 اومدن دانشجوها بریم؛همه کجا استاد-

 وگفت برگشت ترنم سمت وبه خندید استاد

 اونم پزشکی شاخه دانشجوهای میشن،فقط جا من خونه دانشگاه کل مگه دختر-

 دارم شناخت بهشون که بعضیا فقط

 بود بسته پزشکی شاخه خوابگاه استاد،در پس-

 ولی میره دانشجوها از بعضی اینجاست؛با مسئولتون ضمن داشتن؛در کالس-

 کنید کمکم من به میمونید شما

 فهمیدم،چشم بله-

 نیستیا حال سر امروز ترنم، دکتر-

 شدن بیدار زود صبح بخاطر استاد-

 بخونین درس میشین بیدار خانوم،صبح ؛فاطمه واقعا-

 نماز میشه،برای ومنکر نهی چهار ترنم،ساعت استاد،این نه-

 وگفت برگشت استادشون رسیدن که در جلوی وبه خنده زیر زدن همه

 اومدن وخودمم خانومم فامیالی از چندتا نکنید غریبی بفرمایید،زیاد ها بچه-

 ...استاد شدیم مزاحمتون-

 بیاین که گفتم بودین،نمی مزاحم اگه خانوم ترنم-
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 حدود نبود زیاد نشستن،جمعیت مبل وروی رفتن پذیرایی سالن سمت به همه

 دختروپسر وچندتا استادشون فایمل نفرهم02و دانشگاه دختروپسرای از نفر02

 ؛ بود جوان

 نشست، وفاطمه ترنم کنار پویان اتفاقی طور به

 مه وشربت شیرینی صرف به خوانی قرآن وبعداز کردن قرآن خوندن به شروع

 بودن، دعوت

 با دانشجوها از وچندتا استادرفتن بودن،فامیالی هم دور ساعت سه از بعد

 برگشتند، خوابگاه به خوابگاه مسئول

 

 استادشون قبول مورد دانشجوهایی از که وامیر وپویان وفاطمه ترنم موند فقط

 بودن

 

 وگفت استاد سمت برگشت پویان 

 کنیم؟ چیکار بگین استاد خوب-

 گفت ترنم

 کنه می خشکش وفاطمه شورم می رو ظرفا من پویان آقا-

 آشپزخونه تو ومیاریم میکنیم جمع هم وامیر من پس-

 کنیم می کمک وخانومم من ها بچه خوبه-

 کنید می نظارت فقط میذاریم؛شما ما مگه استاد نه-

 خانوم ترنم نمیشه که جوری این-

 وگفت شوهرش سمت ورفت خندید استاد خانوم اونا حرفای با

 داری خوبی دانشجوهای چه ماشاهلل جان عباس-
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 عشرو هللا هستن،بسم من ی دانشجوها اعتمادترین مورد جون،اینا پری چی پس-

 کنیم می

 بردن، آشپزخونه سمت به ظرفارو وپویان امیر و شدن کار به دست هم با همه

 ،کردن تمیز رو پذیرایی سالن خانومش باشن،با راحت اونا خواست که هم استاد

 مایع اب واونم بده ترنم به تا میدادن پویان وبه کردن می تمیز و امیروفاطمه،ظرفا

 شست، می ظرفشویی

 گفت ترنم به میذاشت ظرفشویی سینک روی که ظرفارو پویان

 دکتر خانوم...میاد بهت چادر-

 کنم نمی سرم دیگه خب-

 ؟...چرا-

 گفتی شما چون-

 کنی؟ می لج-

 باشه الزم که جاهایی فقط کنم نمی سر چادر همیشه کردم،من شوخی...نه-

 خوشتیپی شرایط هر در-

 ممنون-

 گفت ها بچه به کردن،ترنم تموم که نزدن،ظرفاو حرف دیگه

 میام االن من استاد پیش برید شما-

 دکتر؟ خانوم داری چیکار-

 میام برین شما امیرخان-

 اردو چایی سینی با ترنم دقیقه چند از وبعد پذیرایی سالن سمت به اونارفتن

 وگفت زد لبخند شد؛استاد

 چسبید می چایی االن ممنون،واقعا-
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 جونتون استاد،نوش خواهش-

 ور و افتاد ساعت به چشمش فاطمه وخندیدن؛ گفتن دیگه وباهم نشستن هم دور

 وگفت کرد استاد به

 خوابگاه بریم باید تاهشت شد دیرمون استاد-

 شش هشت،االن ساعت تا کو، دختر-

 شخصی ماشین با هم نمیاد،ظهر گیر میگه،ماشین راس فاطمه استاد خوب-

 اومدیم

 برین اونا دارن،با ماشین وامیر پویان نباش ناراحت خانوم ترنم-

 ..استاد ولی-

 گه نمی چیزی حراست نترسین-

 بریم می ما دکتر خانوم میگه راس-

 خان امیر میشه زحممتون-

 ...است زحمتی،وظیفه چه-

 ماشین سمت به کردن خداحافظی وخانومش استاد واز پوشیدن لباس شدن بلند

 شدن؛ وراهی نشستن پشت صندلی وفاطمه وترنم رفتن

 هباش ساکت داد وترجیح نداشت رو پسرا با زدن حرف وحوصله حال ترنماصال

 که نکنن فکر تا گفت می بله وهرازگاهی بده گوش تاشون سه حرف وبه

 نیست حواسش

 ،ترنم کردن می خداحافظی همدیگه با داشتن رسیدن که خوابگاه در دم

 خودش متوجه رو اون پویان صدای که کرد خداحافظی سری سر همینطوری

 کرد

 دکتر خانوم هست مشکلی میگم-

 باشه، داشته آرامش کرد وسعی زد پوزخندی ترنم



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  56  

 اون تتونس نمی دیگه که داشت فربد با واتفاقات دیدن استرس تو ظهر از اونقدر

 باشه، داشته رو ساختگی آرامش

 داد وجواب زد می لبخند که وهمونطور کشید عمیقی نفس

 دکتر،چطور؟ آقای نه-

 ور درونتون استرس لبخند با کنین می هستین،سعی تشویش تو ظهر از اخه-

 کنیم حل بتونیم شاید بگین هست مشکلی نباشه ندین،فضولی بروز

 هپسر اون چطور کرد می فکر این ؛تو خیالش تو زد پوزخندی دوباره ناخداآگاه

 ...،ولی نفهمه کسی کرد می سعی ظهر از برد پی

 زد پوزخند فکرش به دوباره

 دارم مشکلی یه من کنید می فکر صبح از ،چرا پویان آقا نه-

 دست از که حرصی وبا نکنه شک تا خندید وضوح به بار این زد لبخند

 داد وادامه داد بیرون رو نفسش داشت فضولیش

 ...داروساز اینکه تا شدید می روانشناس باید شما-

 با مهفاط که کرد نگاهی فاطمه به شده خسته فضولیاش از ترنم فهمید که پویان

 نباشه ناراحت که کرد اشاره سر

 کنیم می فکر هم پیشنهادتون رو ببخشید حال هر به-

 چی؟-

 شدنم گفتید،روانشناس االن رفت یادتون-

 گرفت؛ خندش خودش جلو پویان نیاوردن کم از بار این ترنم

 

 که رفت راننده کنار صندلی سمت وبه بست رو در خندید می که همونطور

 بود؛ نشسته وپویان بود پایین اش شیشه

 فتگ پویان به رو پوزخند وبا گذاشت بود پایین که ای شیشه روی رو آرنجش
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 ...!واقعا-

 خوبی روانشناس فرمایید می که دید چیزی تومن نه؛شاید که چرا آره-

 طالست شما میشم؛پیشنهاد

 یه کرد می نگاه پویان به که وهمونطور برد باال رو آبروچپش تای یه ترنم

 بشنوه پویان فقط که کرد زمزمه جوری

 فکرته؟ تو چی-

 کی؟-

 ماشین سمت به کردن خداحافظی وخانومش استاد واز پوشیدن لباس شدن بلند

 شدن؛ وراهی نشستن پشت صندلی وفاطمه وترنم رفتن

 هباش ساکت داد وترجیح نداشت رو پسرا با زدن حرف وحوصله حال ترنماصال

 که نکنن فکر تا گفت می بله وهرازگاهی بده گوش تاشون سه حرف وبه

 نیست حواسش

 ،ترنم کردن می خداحافظی همدیگه با داشتن رسیدن که خوابگاه در دم

 خودش متوجه رو اون پویان صدای که کرد خداحافظی سری سر همینطوری

 کرد

 دکتر خانوم هست مشکلی میگم-

 باشه، داشته آرامش کرد وسعی زد پوزخندی ترنم

 اون تتونس نمی دیگه که داشت فربد با واتفاقات دیدن استرس تو ظهر از اونقدر

 باشه، داشته رو ساختگی آرامش

 داد وجواب زد می لبخند که وهمونطور کشید عمیقی نفس

 دکتر،چطور؟ آقای نه-

 ور درونتون استرس لبخند با کنین می هستین،سعی تشویش تو ظهر از اخه-

 کنیم حل بتونیم شاید بگین هست مشکلی نباشه ندین،فضولی بروز
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 هپسر اون چطور کرد می فکر این ؛تو خیالش تو زد پوزخندی دوباره ناخداآگاه

 ...،ولی نفهمه کسی کرد می سعی ظهر از برد پی

 زد پوزخند فکرش به دوباره

 دارم مشکلی یه من کنید می فکر صبح از ،چرا پویان آقا نه-

 دست از که حرصی وبا نکنه شک تا خندید وضوح به بار این زد لبخند

 داد وادامه داد بیرون رو نفسش داشت فضولیش

 ...داروساز اینکه تا شدید می روانشناس باید شما-

 با مهفاط که کرد نگاهی فاطمه به شده خسته فضولیاش از ترنم فهمید که پویان

 نباشه ناراحت که کرد اشاره سر

 کنیم می فکر هم پیشنهادتون رو ببخشید حال هر به-

 چی؟-

 شدنم گفتید،روانشناس االن رفت یادتون-

 گرفت؛ خندش خودش جلو پویان نیاوردن کم از بار این ترنم

 

 که رفت راننده کنار صندلی سمت وبه بست رو در خندید می که همونطور

 بود؛ نشسته وپویان بود پایین اش شیشه

 فتگ پویان به رو پوزخند وبا گذاشت بود پایین که ای شیشه روی رو آرنجش

 ...!واقعا-

 خوبی روانشناس فرمایید می که دید چیزی تومن نه؛شاید که چرا آره-

 طالست شما میشم؛پیشنهاد

 یه کرد می نگاه پویان به که وهمونطور برد باال رو آبروچپش تای یه ترنم

 بشنوه پویان فقط که کرد زمزمه جوری

 فکرته؟ تو چی-
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 کی؟-

 !مامانم خاله-

 ادامه ودوباره بده ادامه نذاشت که بده رو جوابش خواست وپویان زد پوزخند بعد

 داد

 روانشناس آقای نیست خوش اصال حالم روزا این من گیرنده بهم زیاد-

 .... بودم نگران فقط ببخشید-

 وگفت برد باال نده ادامه دیگه که این معنی به رو دستش ترنم

 میذارم همکالسیم نگرانی پای به فقط رو سواالت این...باشه باشه-

 وگفت گرفت باال رو سرش

 آوردین ومارو کردین قبول رو زحمت اینکه از خداحافظ،ممنون امیر آقا-

 داد وادامه کرد نگاه پویان به دوباره بعد

 ....پویان آقا هم شما-

 نه، یا سرش پشت فاطمه نشد متوجه ودیگه رفت خوابگاه سمت به بعد

 خداحافظی هم وشاید میزنه حرف اونا با داره فاطمه ودید برگشت لحظه یه

 تا دو بین رو وسرش نشست تخت وروی رفت اتاقش سمت وبه نفهمید وتشکر

 گرفت دستش

 رفت پویان ؛پیش پویان صدای با ولی بره ترنم با خواست می هم فاطمه

 کردم خانوم،خرابش فاطمه میگم-

 چرا؟-

 گفت؟ چی نشنیدین-

 ....نه-

 سواالت؟ این با فکرته تو گفت،چی-
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 برا مه رو ایران کل ،اگه بکنه لج نکن،اون سوال فقط هفته نگیر،یه دل به زیاد-

 !باشه؟....نمیده جواب بفرستی کشی منت

 صورت دیدن طاقت هست،من اینطوری حالش چرا بگید کنم،نمیشه می سعی-

 ندارم رو غمگینش

 وگفت زد پویان بازوی به دست با و خندید بلند امیر

 قعاش این برای فکری یه رفت دست از دوستمون فاطمه ایول؛...عاشق بابا نه-

 بکن

 ....ندارما شوخی حال امیر-

 ر،انگا پرسه می سوال من از ومیره میاد صبح ،از فاطمه میگه ،راست ببخشید-

 میگه من به رو حرفش خانوم ترنم

 وگفت خندید فاطمه

 نیست خوب حالش روز چند یه نباشید نگران-

 نکنید بد خانوم؛فکر فاطمه بگم چیزی یه راستی-

 بفرمایین-

  آمپول جای بود باال مانتوش آستین شست می ظرف داشت که استاد خونه تو-

 ...مریض نکرده بود،خدای شده کبود که بود

 سشنف بوده خورده سیگار دود بوده پارک ؛تو داره نفس تنگی...من،نه برادر نه-

 بیمارستان رفته بود اومده بند

 گفت کرد می نگاهش که همونطور امیر

 نگاه دستاش به بفهمه خانوم ترنم اگه که کن درویش رو چشمات من برادر-

 میاره در رو چشمات خودش کردی

 به خوابگاه ورفت کرد خداحافظی وپویان امیر از وفاطمه خندیدن سه هر بعد

 بهو شد نگران گرفته دستاش تا دو بین رو سرش ترنم دید گذاشت پا که اتاق

 داد روتکون ترنم نگرانی رفت؛با سمتش
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 شده؟ چی...جونم ترنم؛آجی-

 داد جواب بود گرفته رو سرش که همونطور ترنم

 کردی؟ دیر خوبم،چرا-

 برای نشه رو دروغم فردا پس میگم نگیری؟فقط جبهه بگم چیزی یه هیچی-

 پویان

 بگو نه-

 تو داره نفس تنگی گفتم سرم؛منم جای دیده رو دستت شستی می که ظرف-

 بیمارستان رفته خورده سیگار دود پارک

 کردی کاری خوب-

 پرسیده؟ چرا نیستی ناراحت-

 که ،سنگ پرسیدم می دیدم می رو یکی دست منم اگه باشم ناراحت نه؛چرا-

 نیستم

 میزنی؟ دهنش از پرسه می بیچاره اون چرا پس-

 شد؛اصال خوشحال بگی بهش نگرانمی،نری بشم قربونت بگم خدا تورو نه-

 ....اه.....من برا شده آش از تر داغ کاسه چرا این نمیدونم

 ...ترنم تو ای دیونه-

 سرش ترنمکه برای رفت وفاطمه کردن عوض رو ولباسشون شدن بلند هردو

 ، کنه دم چایی کرد می درد

 آشنا کرد نگاه رو وشماره خوره می زنگ گوشیش دید که بود نشسته هم ترنم

 داد جواب باشه کی ممکن که کنه وتحلیل تجزیه نداشت وحوصله نبود

 ...بله-

 نکرده؟ چطوره؟عفونت دستت-

 کرد نگاه دستش اومد،به خودش به فربد صدای با که ترنم 
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 کرد می رو اش سعی تمام کنه،ولی نگاه بهش بود نرسیده فکرش به ظهر از

 ، نزنه فریاد

 داد جواب میداد فشار هم به رو دندونش که حالی ودر خونسردی با

 شما؟-

 !شناسی؟ نمی رو من حاال -

 بشناسم؟ باید--

 باهات اومدم بار یه که خوابگاه؛من کنید می وآماد رفت پسرا میده،با حال -

 !شناسی؟جالبه نمی رو من هم ؛االن کنی می پا به شنگه الم داشتم حرف

 داره؟ ربطی چه تو به-

 تا داشتم نگه زور به رو ناموسمی،خودم عشقمی،چون داره،چون ربط من به-

 کنم وپار لت رو پسر اون نزنم

 میدون چاله التای مثل روشن،شدی چشمم-

 عشقمی میرم،چون هم جنگ میدون وسط تو بخاطر-

 اون وقتی داره ضعفی چه بفهمونه بهش خواست نمی باشه آروم کرد می سعی

 شنوه می رو وصداش بینه می رو

 بده جواب پوزخند با کرد سعی

 ...واقعا-

 کیه؟ پسره اون بده رو جوابم...نکن،ترانه مسخره-

 !باشه ربطی تو به کنم نمی فکر و نداریم ترانه اینجا ما-

 ....ترانه-

 ...ترانه زهر-

 ...کن بس ترانه-

 ترانه مرض-
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 ...بده رو جوابم ترانه-

 نداره ربط تو به-

 غیرت تو رو ناموسمی،چون چون بار هزارمین ؛برای داره ربط من به چرا-

 دارم

 گفت و زد پوزخند دوباره ترنم

 ناموسم....داری خنده حرف چه-

 داد جواب فریاد وبا....خندید بلند..خندید حرص با

 سه ینا تو بود غیرت؛کجا ،آقای....ناموسم؛غیرتم...رو کلمه این گرفتی یاد تازه-

 ؟؟ سال

 ینپای چشمش گوش از اشکی وناخداآگاه کشید فریاد قبل از تر محکم بار این

 یچ پرسید وازش رفت ترنم سمت به بود شده اتاق وارد تازه که غلتیدوفاطمه

 شده؛

 داد ادامه فریاد وبا نیست چیزی کرد اشاره ترنم

 وناکسی هرکس واز گذاشتم خیابون به سر بودی؟وقتی بده،کجا جواب...ها-

 گرفتم؛ رو تو سراغ

 دوستات تک تک سراغ ورفتم گذاشتم پا زیر رو غرورم وقتی بودی کجا

 بهم سالمتیت درباره فقط که کردم می درخواست ازشون گریه وبا وفامیالت

 بدن؛ جواب

 ؟...بودی کجا...بده جواب لعنتی د  ...بودی کجا...ها

 ....من-

 بود رفک تو بود ندیده اینطوری رو ترانه حاال تا کرد وسکوت گفت رو من فربد

 اومد خودش به ترانه فریاد صدای با که بده جواب ترانه به چی که

 لعنتی د  ....نداری جوابی چون نمیدی ؟جواب...بودی کجا ها...شدی الل چرا-

 مرگ مرز سر تا ؛وقتی ام شکسته وقتی بوی ،کجا بده جواب....؛غیرتی



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  64  

 می نرم وپنجه دست مرگ با آرزو؛وقتی برام شد نفست صدای رفتم؛وقتی

 !؟؟ کجا... بودی کردم،کجا

 می سرازیر هاش واشک زد می نفس ،نفس نداشت کشیدن فریاد توان دیگه

 ...شد

 نگفت دکترا دیروز....نکن ناراحت رو خودت فقط کردم غلط من...ترانه،نفسم-

 ...میره سکته حد تا دیگه بار این بشه عصبی اگه

 ....بردار سرم از دست...لعنتی....نمیداری بر سرم از دست چرا پس-

 به دست کیه؟خودم پسره اون پرسم نمی دیگه.... پرسم نمی دیگه من باشه ترانه-

 میشم کار

 کشید جیغ دوباره فربد حرف این با نداشت زدن حرف نای دیگه ترانه

 هک بکنی نداره،کاری ربطی تو به که بکنی کاری اگه ،فربد خدا خداوندی به-

 پشیمون بودنت از که کنم می کاری یه ببری پیش سال سه مثل رو آبروم

 ....بشی

 فردا اش سینه رو پسره سر....ترسونی می رو من-

 کنی نمی هیچکاری تو....شو خفه فقط....شو خفه...شو خفه فربد-

 تخت روی و رفت حال از کشید می که فریادی شدت واز کرد گریه دوباره

 افتاد،

 دید هک برداشت رو میداد؛گوشی تکون رو وترنم کشید می فریاد سراسیمه فاطمه

 کنه می روصدا ترنم فربد

 ....عزیزم شد چی....ترنم-

 

 ....لعنتی کردی چیکارش...رفت حال از ترنم گفت چی فربد ـ-

 

 پایین بیا زود خوابگاهم در دم....خدا یا....خدا یا-
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 کیه؟ پسره این بگم اونوقت....کنم چیکار-

 

 ودز بیمارستان ببریم کن تنش لباس... کردم خبر آژانس بگو مسئول به برو-

 باش

 

 دیدن که اومدن اتاق به وهمه کرد خبر رو دوستاش و کرد قطع رو گوشی فاطمه

 کنه، می تن به رفته حال از که رو ترنم لباس گریه با داره فاطمه

 یدپرس فاطمه واز رفت جلو خوند می پرستاری که دوستاشون از یکی که ساناز

 

 فاطمه شده چی-

 

 تگف گوشش تو داره خبر ماجرا از دبیرستان دوره از ساناز میدونست که فاطمه

 

 رفت هوش از اینطوری که گفت چی نمیدونم بود زده زنگ فربد-

 

 فربداومده؟ مگه-

 

 دم فربد شو، کنه،بلند می عصبی رو دختر این طوری این داره روز سه آره-

 ...پاشو آژانس زدیم زنگ خودمون بگو مسئول به در،

 

 ..بیام منم بذار باشه-
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 می رو شا سعی تموم فربد رسید که در دم پایین وبردن گرفتن رو وترنم شد بلند

 رد دم که همین تونست نمی ولی کنه رفتار راننده یه مثل باشه خونسرد کرد

 پرسید بقیه جلوی و شد پیاده رسیدن

 

 ...خانوما اومده پیش مشکلی-

 

 داد جواب نگرانی با خوابگاه مسئول

 

 نزدن زنگ چرا دخترا این نمیدونم من زود.... بیمارستان برسونین زود فقط-

 اورژانس

 

 داد جواب زود فاطمه

 

 به راستی...نمیاد باال نفسش زودباشین خدا تورو... بود نزدیک آژانس-

 ....میشن نگران ندین خبر خونوادش

 

 می وسعی شد سوار کنارش وخودش داد تکیه عقب صندلی روی رو ترنم فاطمه

 کنه، بیدارش کرد

 داشتن خبر اونا ماجرای از دوستاش همه وچون نشست جلو صندلی هم ساناز

 داشتن، آشنایی فربد با وهمشون

 کشید فریاد فریاد سر شدن دور خوابگاه از وقتی
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 ....شده اینطوری...بهش گفتی چی-

 

 یدپرس دوباره وساناز گرفت هاش پنجه وبین رسوند موهاش به رو دستش فربد

 

 شیدهنک زیاد.... سال سه این تو بود کشیده زجر ،کم گفتی چی....فربد توام با-

 تالفی برای اومدی...بود

 

 اب وکمی آورد فرود فرمون وروی کشید سرش از رو دستاش بود عصبی فربد

 کشید فریاد عصبانیت

 

 چطوره؟ حالش فاطمه....بسه ساناز....هیچی-

 

 داد جواب میزد ترنم صورت به که سیلی با که فاطمه

 

 ....نشه چیزیش کن دعا فربد....کشه می نفس زور به-

 

 اننگر صدای با دوباره فربد که کرد می گریه خفا در هم کرد؛ساناز گریه بعد

 گفت

 

 تا شهب عصبی دوباره اگه گفت روز اون دکتر....نکش فریاد نفسم؛ گفتم بهش-

 میره سکته مرز
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 گریه هک حالی در برگشت فربد سمت به تعجب با نداشت خبر هیچی از که ساناز

 پرسید کرد می

 

 ...بود شده طوری این کی؟مگه.... دکتر کدوم....چی-

 

 شد بد ،حالش پیشش رفتم روز اون چینی مقدمه هیچ بدون خره من...آره-

 تانبیمارس رفتم نیست خوب حالش فهمیدم من ولی بیمارستان بود رفته خودش

 ...گفت ،دکترش

 

 کشید وفریاد شد بلند اش هق هق و نزد حرف دیگه

 

 ....کن کمکم خودت خدا یا.... من تقصیر اش همه-

 ؛ کردن می گریه هم وساناز فاطمه

 ردنک کمک همه وفربد وفاطمه زد صدا پرستار رفت وساناز رسیدن بیمارستان

 بذارن بالنکارت روی رو ترنم که

 کرد بیرون رو وهمشون اومد ودکتر میزدن قدم تند تند همشون

 بودن، نشسته در پشت هم تاشون ،سه

 اعتس نیم وقتی که بود عصبی واونقدر میزد وقدم شد وبلند نیاورد طاقت فربد

 ور ها پرده ولی شده چی بفهمه کرد می سعی رفت در سمت به نشد خبری دیگه

 کوبید دیوار به کرد مشت رو دستاش بودن کشیده

 تاشون رفتن،هرسه سمتش به وفربد وساناز فاطمه پرستار اومدن بیرون ،با

 پرسیدن همزمان

 ؟...شد چی-

 بود؟ شده اینطوری حاال تا ایشون ببینم-
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 داد وجواب فرستاد پایین رو بغضش زور به فربد

 نرفت حال از اینطوری ولی اومد بند نفسش دیروز اره-

 یرونب که دکتر دقیقه ده بست؛بعد رو در ودوباره برگشت نگرانی با پرستار

 متس به شد می سرازیر اشکش که حالی در بیاره دوام نتونست دیگه فربد اومد

 رفت دکتر

 شد؟ چی دکتر اقای-

 خطرناک خیلی واین کوتاه زمانی بازه یک در هم اون شده بند نفسشون بار دو-

 هستش

 الح بی هم فاطمه گزید رو لبش و زد پیشونیش به رو شدش مشت دستای فربد

 کردن گریه شون سه وهر داد تکیه ساناز به

 عصبی که بوده کرده خودخوری شد،خیلی رفع دفعه شد؛این رفع خطر ولی-

 پیش یچ ممکن بزنم حدس تونم نمی بعد دفعه بیاد بند نفسش شد باعث همین نشه

 نشه عصبی باشین مراقب باید بیاد

 وپرسید شون سه هر به کرد رو دکتر

 بره؟ پیش سکته پای تا باید چرا سال بیست دختر یه شده اینطوری چرا-

 شد مجبور ساناز نداشت زدن حرف نای وفاطمه انداخت پایین رو سرش فربد

 بده جواب

 شده دعواشون هستن نامزدشون که ایشون با-

 هک کرد نگاه تعجب با هم وفاطمه کرد نگاه تعجب با ساناز  حرف این با فربد

 پرسید دکتر

 میشه؟ طوری این وقت چند-

 داد جواب حال بی با بار این فاطمه

 االب زور به ونفسش میگیره وگردنش میشه،سر عصبی میشه،وقتی سالی سه-

 میاد
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 نکرده؟ اقدام چرا پس-

 میدونه هم خودش والبته پرسیده استادامون از هستن پزشکی شاخه خودشون-

 میشه اینطوری میشه عصبی وقتی

 زیاد جوان اقای وشما...بده نظری خودش مورد در نباید خودش حال هر به-

 نکنید اش عصبی

 ....چشم-

 گفت ساناز به حرص با برگشت وفاطمه رفت دکتر

 ها....نامزدش گفتی؛این چی معلومه-

 ... گفتم می چی-

 دوس میشه مثال.... نیست نامزدش ایشون بفهمه که نبود نفهم اونقدر دکتر-

 ..پسرش

 شکشا که خواست ومی ببره باال رو دستش بود انداخت پایین رو سرش که فربد

 ببره باال رو سرش شد باعث ساناز صدای که کنه پاک رو

 ....ریخته بهم طوری این گفتی چی....هستش تو تقصیر اش همه-

 خوابگاه رفته باهاش که کی پسره اون کردم سوال فقط-

 داد جواب زود هم فاطمه کرد نگاه فاطمه به تعجب با ساناز

 شتیندا کالس شما که هیئت برای استاد خونه بودیم رفته میگه رو وامیر پویان-

 بیایم اونا با گفت استاد برگشتنی بود کرده دعوت مارو

 وگفت کرد مشت رو دستاش حرص وبا فربد سمت به برگشت ساناز

 .... چه تو به اخه-

 به میگید تون همه هست خبری یه حتما.... هستش عشقم چون داره ربط من به-

 داره ای رابطه پسره اون با...چه من

 یا داره اطارتب کسی با ترنم پرسیدی می من از وقتی هم پیش سال سه فربد ببین-

 یه....نکن شک ترنم وصداقت عشق به هم درصد یه حتی دادم جواب بهت....نه
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 می جونش از چی....گرفت رو مرض این و شد تو سوز پا سال سه...درصد

 ...ها... خوای

 به برگشت وپرستار رفتن سمتش به شون همه اتاق از پرستار اومدن بیرون با

 وگفت فربد سمت

 هستید؟ شما فربد-

 .... بله-

 نبیا هوش به شما صدای با شاید تو برید بیاید میزنن صدا رو شما اسم دارن-

 ....نداشت فاطمه ولی بشه مانع خواست ساناز

 یحال ودر کرد نگاه وفاطمه ساناز وبه برگشت ودوباره رفت در سمت به فربد

 ور دستاش و نشست تختش وکنار رفت اتاق داخل به بود شده سرخ چشماش که

 بکنه صداش اروم کرد می کردوسعی ونوازشش زد دستش به وبوسه گرفت

 نمی بهت چیزی دیگه...کردم غلط من...کن باز رو چشمات...عزیزم....ترانه-

 ... کن باز رو چشمات فقط... گم

 گوشش زیر آروم بوسید رو وپیشونیش شد نمیده،بلند جواب ولی بیداره میدونست

 کرد زمزمه

 من خوای می کنی باز رو چشمات خوای نمی باشه!بیداری میدونم....خانومم-

 بشه خوب حالت فقط ،میرم باشه...شو بیدار برم

 ....باشه

 تشدس بره،دید تا تخت رو روبذاره دستش که خواست بود ترنم دست تو دستش

 گفت فربد به بود گرفته که صدایی وبا گرفت ترنم رو

 ...ها....میکنی اینطوری باهام چرا-

 نارک و زد ترنم ودست پیشونی به ای بوسه دوباره برگشت خوشحالی از فربد

 کرد وزمزمه نشست تخت

 خانومم...کنم می چیکار-
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 میگی؟ رو کلمه این چرا-

 خانومی؟...کلمه کدوم-

 ....ها... میگی چرا...رو لعنتی خانومم همین-

 ترنم پیشونی روی رو دستش زود فربد زد نفس نفس...بود عصبی صداش

 گفت گداشت

 دوباره...خطرناکه گفت روز اون دکتر نشو عصبی گفتم بهت...باشه کردم غلط-

 ...نده خودت دست کار

 ...حساسم کلمه اون رو من میدونی...کنی می رو اینکار من با چرا...توام با-

 می اب دلت تو قند...خانومم گفتم می بهت که روزا اون...فهمم رونمی این فقط-

 ....میگم چرا نپرسیدی من گفتم،از می بهت رو کلمه اون شد،چهارسال

 بودم؛فکر نباخته رو عشق بودم بچه موقع کرد،اون می فرق دوران اون با االن-

 ...بخورم شکست کردم عاشقی چهارسال کردم نمی

 داد ادامه بغض وبا کرد گریه

 هب بودم زنده وجودش با که باشم خبر بی کسی از تمام سال سه نمکردم فکر-

 تمام سال سه کردم نمی ،فکر بودم زنده گفتنش خانومم همین

 فهمی می....محال ارزوی یه بشه برام نفست،وجودت،صدات

 ...نکن گریه من جون ترانه نکن گریه...باشه-

 وگفت زد پوزخند گریه با

 که خوری می قسم رو وجونت اومدی سال سه بعد...دار خنده... فربد...تو جون-

 تختم این روی االن تو نشم؛بخاطر عصبی

 کیه؟ پسره اون پرسیدم فقط...نفسم...عشقم نگفتم بهت چیزی که من-

 هی بعد میزنم زنگ بهت خودم گفتم داشتم کار بار یه هم پیش سال سه یادته-

 با تونیم می شده تموم کارم دادم،عزیزم اس ام اس بهت رفتن مهمونا که ساعت

 االب ،نفسم داری؟ ای دیگه پسر دوس نوشتی جواب بزنیم،تو حرف راحت خیال
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 وابمج عتنایی بی با گرفتم رو شمارت زور به بودی کرده شک بهم چون نمیومد

 که وت همین...نفسم چون بکشم نفس تونستم نمی کردم گریه...کردم دادی؛گریه

 می امار روز هر دوستام همه از که نفهمیدم نگو...داشت شک بهم بودی نفسم

 ....نه یا دارم پسر دوست تو غیر من که گرفتی

 زا خواستم نمی فقط نداشتم شک بهت خانومم؛من...من گل..فربد نفس...عزیزم-

 بدم دستت

 گذاشتی؟ خبری بی تو رو من تموم سال سه رفتی؟چرا چرا خواستی نمی اگه-

 .....مج من-

 نگو... بودی مجبور نگو-

 نگووووووووووووووووووووووووووووووووو..لعنتی

 تموم اب کشید، جیغ بلند کرد، گریه و زد فربد بازوی وبه کرد مشت رو دستش

 اب اتاق؛دکتر تو اومدن دکتر با میزد؛پرستارها ومشت کرد می گریه قدرتش

 وپرسید فربد به کرد رو نگرانی

 شد؟ اینطوری چرا-

 کشید فریاد خودش نگفتم چیزی من-

 باشید بیرون شما باشه-

 ذاشتگ پیشونیش روی رو ودستش رفت ترنم سمت به ودکتر رفت بیرون فربد

 کنه آرومش خواست می که ودرحالی

 امآر یه پرستار خانوم...میزنه جیغ چرا...کشی می فریاد شده چی دکتر خانوم-

 ...بخش

 داد جواب بریده بریده صدای وبا کرد می گریه بلند صدای با ترنم

 تقصیر اش همه...نه...بخش آرام.نه-

 .....اومده کی فربد از بغیر....مون....خاطرات....م...ب...قل....این

 اگه فربد اقا اون خوای می....بیان االن میگم اومدن دوستات...آروم...آروم باشه-

 پلیس بدیم مزاحمته
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 بیان دوستام بگو فقط....نه...نه-

 رانینگ وبا جلو رفت وفاطمه رفتن سمتش به وسانازوفاطمه بیرون رفت فربد

 پرسید

 کردی؟ چیکارش...کشید جیغ چرا-

 که دمب رو جوابش خواستم بودم کجا سال سه این تو نکردم؛پرسید کاریش بخدا-

 زد مشت وبهم کشید فریاد

 هک حالی در وساناز داد تکیه در به وفاطمه کشید چشماش روی رو دستش فربد

 گفت نشست می صندلی رو

 معمای خودش تو وقتی شده هم بدتر هم موقع این از...بکشه جیغ داره حق-

 یه....رفت می حال از تا کرد می گریه اونقدر...بکنه حل تونست نمی رو رفتنت

 ...تو خاطر به افتاد عقب درس از سال

 گفت وساناز فاطمه به رو و اومد بیرون دکتر

 کنید آرومش کنید سعی تو برید شما خانوما-

 وگفت کرد فربد به رو ودکتر داخل رفتن وساناز فاطمه

 وزر این به جوانی اوج تو سالگی بیست سن تو که آوردی دختر این بالی چی-

 افتاده؟

 باعث...ازمن خبری بی سال سه...لعنتیه من تقصیر همش...بچگانه حماقت یه-

 ....لعنت....من به لعنت...بشه مریض طور این شده

 مرخصی هفته یه براش خطرناک خیلی براش استرس همه این متاسفم واقعا-

 یه وبا... گردش بیرون ببرین...دانشگاه بره نذارید بکنه استراحت تا نویسم می

 ...همین...کنید مشورت مشاور

 ...چشم-

 راست سمت وفاطمه رفتن کرد می گریه داشت که ترنم سمت به وفاطمه ساناز

 کنن،ساناز ارومش کردن وسعی وگرفتن ترنم ،دست چپ سمت وساناز نشست

 گفت بوسید می رو ترنم صورت که
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 تصمیمت پیش سال سه مگه کنی می رو کار این خودت با داری ،چرا عزیزم-

 درس بشینی ندادی قول خودت به نکنی،مگه فکر بهش نگرفتی،دیگه رو

 ...هستی؛ها که االن بشی بخونی،

 گفت کرد می گریه که حالی در ترنم

 دمیآ همین زندگیم امید تنها نمیدونستی میزنی،مگه رو حرف این چرا تو ساناز-

 موتم ملکه شده االن که بود

 کنی می رو کار این خودت با االن چرا پس عزیزم،میگم میگم رو همین منم-

 کشم می زجر افته،دارم می یادم داشتم بهش که بینمش،عشقی می وقتی چون-

 هیچکس ،چرا میشم دیونه گرفته نادیده رو ریختم پاش به که عشقی همه اون

 ... اون بخاطر نه شدم اینطوری خودم بخاطر من فهمه نمی

 داد ادامه کرد می سکسکه که حالی ودر شد تر شدید اش وگریه

 درد....من مثل هم وووو،تو.....بگ تو.....مه....فاط....کنید نمی درکم....چرا-

 ....کشیدی

 گفت کنه ساکتش کرد می وسعی بود گرفته رو ترنم دست که فاطمه

 فهمی،خانوم می زهر واسترس کردن گریه خطرناکه باش،برات ساکت تو باشه-

 ...دکتر

 داد ادامه دوباره ساناز

 پای تا که سالته چند تو ،مگه میگم خودت بخاطر من.... باش آروم باشه ترنم-

 ...بری پیش سکته

***************************** 

 که داییص گفتن؛با می چی ودکتر فربد صبح از بود نشده متوجه االن تا که ترنم

 گفت بود تعجب از پر

 ............!چی-
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 گیتن هم طرف این ،از رفته باال ،فشارت گفت دکتر کردی خوری خود اونقدر-

 چرا خونی می دانشگاه های درس تو اینارو که شما دکتر خانوم....داری نفس

 ها....دکتر نرفتی

 ....برم پیش حد این تا کردم نمی فکر-

 خوندم می خر گوش تو یاسین دارم ساعت یه من-

 گفت دتن لحن با ساناز به نشه بد ترنم حال اینکه ،برای فاطمه ساناز حرف این با

 ؟!گی می چی معلوم   ساناز بس-

 بد حالش این تنها سال سه این تو چون نگرانشم ،چون میگم چی دونم می آره-

 ...بدبختش خانواده اون بدتر همه ،تو،دوستامون،از نبود،من

 گفت هردوشون به فریاد کمی با برگشت ترنم

 خودم؛به به پیش سال سه من میگه فاطمه،راست من تقصیر این...بس  ...بس  -

 میشه؛چیکار بد حالم بینمش می وقتی که کنم چیکار...ولی دادم قول خدام

 خداااااااااااااااااا...کنم

 گفت ترنم به کنه عوض رو بحث خواست می که فاطمه

 بودی؟ شده طوری این حاال تا ترنم-

 ددر چشام هرازگاهی هم سالی سه ویه کرد می درد گردنم پشت نهایتا یعنی...نه-

؛ف از بیش استرس از گفت هم دکتر،دکتر رفتم که میزد دو،دو و کرد می  کرحد 

 ...!بشم طوری این کردم نمی

 نگفتی؟ ما به چرا اونوقت-

 ؟....!گرفتم می گونی مژده ازتون-

 گفت ترنم به برگشت بود فکر تو که ساناز

 بره؟ کنم ردش رو کنیم،فربد چیکار-

 تختم این روی االن چرا میدونی ولی.... خدامه میای،از بر پسش از اگه-
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 هب اومدن وقتی از که رو معما این تا کردن نگاه ترنم به دقت با وفاطمه ساناز

 کنن حل رو بود دهنشون تو بیمارستان

 یک اونا گفت بهم دارم،برگشت وسری سر پسرا اون با من کرد می فکر...چون-

 وت خوام نمی گفت نداره،اونم ربطی تو به ؛گفتم بیارم کم نخواستم بودن؛من

 ...اش سینه روی پسره سر بگی،فردا

 گفتن برگشتن همزمان هردوشون

 ........واقعا-

 ...سرم به زده پیشم سال سه عشق کردین می فکر االن بله-

 گفت برگشت ساناز

 زده رو حرف اون که خیابون وپای سر بی الت یه شده فربد یعنی-

 دوست جونن حد تا رو من که آدمی آدم؛همون همون جان؛فربد ساناز نه-

 این شدم همین برای فهمم نشد،نمی خبر وازش رفت سال سه چرا داشت؛نمیدونم

 ونمت رفتم؛نمی سکته حد سر تا که ندارم سن بیشتر سال بیست که مریضی آدم

 کنار باهاش سال،فقط سه این تو نکردم کنم،حل حل رو ذهنم تو معمای

 راهم جلو دفعه یه که کردم می سر اومدم کنار باهاش که زندگی به اومدم؛داشتم

 چاله التای مثل شده اون چرا نمیدونم...جونم بالی شد دوباره شد سبز

 ...دونم نمی...میدون

  

*************************** 

 ؟...کنی چیکار خوای می ترنم؛االن میشه گیج آدم واقعا-

 ...نمیدونم ساناز نمیدونم-

 فاطمه؟ یا بمونم پیشت من یخوا می-

 بیمارستان؟ تو بمونم شب قرار مگه-

 ....دانشگاه از مرخصی هفته یه مرخصی،تازه فردا آره-
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 بذارم دلم کجای رو هفته یه این...واقعا-

 ...گفته دکتر....وگردش مشاوره بری باید دلت روی بذاری خواد نمی-

 نمیرم جایی من-

 میگم من چون میری-

 نمیرم جایی من بهش بگو چیزی یه تو فاطمه-

 گفت برد باال تسلیم عالمت به رو دستش دوتا فاطمه

 شناسیش نمی ساناز،خودت جلوی تسلیم من-

 رایب شدین،فردا خسته حد از پیش دارید کالس فردا برید شما فقط قبول باشه-

 بیاید مرخصی

 ...میمونی تنها اونوقت-

 فتوگ تو رفت وفربد شد باز بود باز نیمه که در گفت فاطمه که رو حرف این

 ....میمونم من-

 گفت عصبانیت با برگشت ساناز

 مرز تا شنوه می رو تو صدای این...کنی می مسخره رو خودت داری...چی-

 برای نه ولی بود خوبی بمونی؛جوک پیشش خوای می اونوقت میره سکته

 ....خنده

 ...بیاد کنار مسئله این با ترانه باید ساناز-

 کشید فریاد بود گرفته اش گریه دوباره که ترنم

 دبای من میدی؛چرا دستور بهم داری که کردی فکر چی خودت پیش تو....باید-

 بازی من زندگی با پیش سال سه چرا نمیدونم االنم تا که بدم گوش کسی حرف به

 کرد

 بدی گوش حرفام به باید تو... ترانه-
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 تداش دوس تورو که یی ترانه من...بگم بهت بار چند بفهم...نیستم ترانه من-

 رو،اسمش ،قلبش رو رو،وجودش روحش رو خودش رفتی پیش سال سه نیستم

 ....لعنتی بردی....بردی خودت با هم رو

 ...برگشتم دوباره-

 ی؛بعدبرگشت که ترانه همون سر تو بخوره برگشتی که چیکار خوام می لعنتی د  -

 نیومدی چرا میدم وپا دست مرگ با که چیکار،اونوقتی خوام می سال سه

 ...ها...

 خانومم...نشو کنم،عصبی می ؛خواهش ترانه-

 سه این تو مرده،بگو ترانه بره،بگو بگو بهش فاطمه رو، کلمه این گفت باز- 

 اسم با رو من که آدمایی کل بلکه کردم فراموش ندارو اسم خودم فقط نه سال

 به ترانه اسم وقت هر بگو کردم عوض ترنم اسم با هم رو شناخت می ترانه

 بگید بهش شما لعنتیا رفتم؛د   می جنون سر خورد،تا می گوشم

 گفت نشه بد ترنم حال دوباره که نگرانی با فاطمه

 قتو بود،هر شده ها دیونه ؛مثل ترنم سال سه این تو که بفهمی ،نبودی فربد آره-

 اون چون بزنین صدا ترانه فقط رو من گفت می همه به روزی یه که ترانه اسم

 ....میزنه صدا فربد رو اسم

 گفت ساناز بار این

 شا شناسنامه اسم اگه نبود معلوم وگرنه داشته اسم دوتا که کرده لطف بهش خدا-

 شصدا کردیم؛چی می چیکار ؛باید کردی می صدا اسم همون با ،تو بود ترنم که

 کردیم می

 داد فربد تحویل پوزخندی ویه

 عشق که همونی دارم دوس رو ترانه همون عزیزم؛من ببین.. ترانه...من..من-

 یگفت کردم که صدات بار اولین چون میگم رو اسم ؛همین عشقمی بود،ترانه من

 ...جونم

 گفت کرد می گریه داشت که ترنم
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 یم خودت اگه که شد تموم گرون برام اونقدر نبودنت فربد بفهمی که نبودی-

 ماس میگی ایستادی من روی االن که نه...کشیدی می خجالت نبودنت از فهمیدی

 روز یه که اسمی همون که بکشم عذاب بیشتر من تا میزنم صدا رو ترانه لعنتی

 شدم متنفر االن بود مستعارم اسم اینکه با بود عاشقشم

 ...ترانه چرا-

 به من سری بر خاک عشق ،چون چشام جلو میاد پیشم سال سه خاطرات چون-

 یکدیگر باور به ها انسان که است گندی رفتن از بدتر چون...چون میاد یادم

 میزنن

 نتونستن هم دوستاش حتی که رفت باال اونقدر رفت باال ش ا گریه هق هق

 و ردک فرو اش سینه تو گرفت رو ترنم سر جلو رفت ترس با کنن،فربد ارومش

 وگفت بشه اروم که کرد می نوازش رو هاش گونه دستش با

 ها...نمک چیکار من بیاد سرت باالیی میشه،اگه عصبی اینقدر چرا عزیزم؛نفسم-

 مادر از تر مهربان دایه اومدی االن که بود مهم برات سال سه این تو مگه-

 ... شدی

 ...مج...من...عزیزم-

 ...نگو....لعنتی نگو....المصب...بودم؛نگو مجبور نگو-

 فربد آغوش از تا رفتن جلو وساناز فاطمه که زد هق وهق کرد گریه دوباره

 با دبو فربد سینه رو دستش موقع اون تا که کنن؛ترنم وآرومش بکشن بیرون

 کرد حلقه فربد کمر دور رو ،دستش بازوش روی وساناز فاطمه دستای

 داد،فاطمه فشار آغوشش تو رو خودش وبیشتر کشید چنگ به رو وپیراهنش

 ریهگ قبل از بیشتر نزدن،ترنم حرفی بذارن راحت رو اونا بهتر دیدن هم وساناز

 وگفت کرد

 ینا با میشم دیونه که بودم مجبور نگو داری دوسش که کی هر ،جون فربد نگو-

 ... حرف

 بوسه فربد رو بود شده باز وموهاش گردنش رو بود افتاده ترنم سر روی شال

 وگفت زد ای
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 چهار...هستم تو شرمنده عمر یه من...بگم رو حقیقت تونم نمی هیچوقت ترانه-

 عزیزم شرمندتم،ترانه سال چهار اون از بیشتر ولی کردیم عاشقی باهم سال

 ببخشید..نداشتی دردسر وبی ساده عشق یه من با هیچوقت

 زندگیم کل بلکه رو تو تنها نه خوره،من می من درد چه به بخشش درخواست-

 باختم رو

 دستش وبا خوابوند تخت روی رو اون شدوفربد شدیدتر اش گریه دوباره بعد

 وگفت کرد پاک رو هاش اشک

 ونهخ برن بگو وفاطمه ساناز به میزنیم؛االن حرف باره این در بعدا نکن گریه-

 ...مونم می پیشت شب دارن؛من دانشگاه فردا شده ده ساعت

 گفت بشه تموم فربد حرف نداشت ساناز

 برید شما نمیریم،بهتر جا هیچ ما-

 شینم می در پشت بشه عصبی که مونم نمی اتاق تو-

 وگفت گرفت رو ساناز دست برگشت ترنم

 بمونم تونم می تنها من کشید زحمت خیلی برید شما-

 گفت ترنم گوشه وتو شد خم ساناز

 بیافته؟ اتفاقی اگه-

 !نه؟ یا بدم خاتمه استرس همه این به روزی یه نترسید؛باید افته؛ نمی-

 راحتی هرطور-

 اوردین؟ رو ؛گوشیم ساناز-

 رفت نه؛یادم-

 گفت فربد

 نباش نگران بیارن؛تو برام میشم منتظر برگشتن موقع-
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 دوستاش با موافق؛بعد که کرد بسته و باز رو چشماش فقط نزد حرفی ترنم

 وخوابید؛ بست رو وچشماش کرد خداحافظی

 

 گفت گرفت قرار مخاطب رو فربد وفاطمه شدن ماشین سوار وفاطمه ساناز

 نکنیا اذیتش-

 میگی؟ اینطوری که کردم اذیتش کی من-

 بسش دادی زجرش نبودنت با سال سه!نیست زدن کتک به فقط کردن اذیت-

 برگشتی؟ نبود،چرا

 دارم دوسش چون-

 خندیدم بود خوبی جوک هه-

 بفهمید که گفتم بخندید که نگفتم-

  

 چرا یداشت دوسش خان،اگه فربد بفهمی باید که تویی هستش،این فهمیدن به اگه-

 یدپرس می تو درباره وناکسی هرکس واز خیابون تو بود افتاده در به در وقتی

 ...کردن اذیت هستش رفتی؟اینا دفعه یه چرا فهمید نمی بیچاره نیومدی،وقتی

 بود ساده خیلی من برای کردی می نرو،فکر راه عصابم رو فاطمه-

 گفت ساناز بار این

 چرا نبود ساده کردی،اگه خاموش رو گوشیت چرا نبود ساده اگه بود ساده اره-

 ... نگرفتی ازش خبری

 بدم توضیح االن تونم نمی-

 داشت ونخواهی نداری کارت برای توضیحی چون-

 فتوگ برد باال سکوت عالمت به رو دستش ساناز که بگه چیزی خواست فربد
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 یشگوش برم وایسا جا بدی،همین توضیح ترنم به باید بشنوم خوام نمی چیزی-

 کالس ظهر تا ما ،فردا اش ودفترچه پولش وکیف لباس دست یه با بیارم رو

 روانشناس یه پیش ببر کن مرخصش خودت بیایم تونیم نمی داریم

 باشه-

 وگفت ادد فربد دست وبه برگشت وسایل با فاطمه دقیقه چند از وبعد رفتن دخترا

 یه مخوای هستش،می ترنم ،بخاطر بیمارستان نمیایم تو بخاطر فردا فکرنکن-

 نی،ک اش قانع نتونستی اگه بزنه،ولی حرف باهات تر راحت تا باشه تو با روز

 که رو شسال بیست دختر وتکلیف اینجا بیاد که پدرش به میزنم زنگ من بار این

 کنه مشخص رو رفت پیش سکته سرحد تا

 ...من-

 هم االن میشم کار به دست خودم بار این فربد هستش سرمون باال که خدایی به-

 نباشه تنها برو

 خداحافظ باشه-

 امانج رو بیمارستان رفت،کارای بیمارستان سمت به و شد ماشین سوار فربد

 زد صداش سر پشت از پرستار که بره ترنم اتاق سمت به خواست دادومی

 ...آقا-

 بله-

 میرید؟ کجا-

 خانومم پیش-

 نچو بکنیم تزریق بخش آرام بهش تونیم نمی ، میشه عصبانی بازم نمیشه-

 تو نرید بهتر پس داره ضرر براش

 بهش داشت الزم چیزی اگه شینم می کنارش فقط کنم نمی بیدارش-

 کنم می خواهش....بدم

 کنه؟ می فرار ازشما چرا داری دوسش اینقدر که شما-
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 ....نمیدونم-

 می ونبیرونت بیمارستان از بار این کشید فریاد دوباره اگه ولی تو برید باشه-

 کنم

 بازم ممنون...چشم-

 خواهش-

  

 

 اورد رونبی کیف از رو نشه،وسایلش بیدار ترنم که اتاق تو رفت پاورچین فربد 

 نشه، چروک تا

 کناریش میز روی رو وکیف کرد آویزونش خواب تخت کنار آویز رخت از

 مورد ترنم صدای که بشینه خواست می وکنارش گذاشت کشو تو رو موبایل

 گرفت قرار خطابش

 کنی؟ می کارتو دزدا مثل چرا-

 های گونه روی رو دستش و بوسید رو وپیشونیش رفت تخت سمت به فربد

 وگفت گذاشت برجستش

 یرونب رو من کنی می وفریاد داد دوباره میشی بیدار گفتم...خانومی نخوابیدی-

 ...کنن می

 رسوندی؟ دخترارو-

 لباس من نشه؛خانومی چروک تا کردم آویزونش منم دادن رو لباسات آره-

 ...پوشه می مرتب

 داد وادامه زد بهش ای بوسه و گرفت رو ترنم ودستای زد لبخند بعد

 داریم کار کلی فردا بخواب خانومم،خوشگلم-

 مثال؟-

 روانشناس یه سراغ بریم باید-
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 ....استغفرهللا....ه با خودتی دیونه-

 ....دکترته ،تجویز ای دیونه گفتم من میشی،مگه عصبی چرا-

 ،می روانشناس برم گفت نمی داشت خبر اگه نداره خبر ماجرا از که دکترم-

 کنم خفه رو یکی تو که گفت

 وگفت زد ترنم های گونه به بوسه یه و خندید فربد

 گفتم چیزی بکش،اگه رو من بیا کن،اصال خفه بیا گم نمی چیزی که من-

 درس باهات دارم بینی می که هم االن ناراحتم دستت از هنوز نشو،من لوس-

 یکمی اومد دکتر شدی خاله پسر خورده چایی نکن فکر میزنم حرف وحسابی

 کرد نصحیت

 دارم حرف باهاش بعدا....جوان دکتر همون-

 باال رو دستاش فربد که کرد نگاهش عصبی وخیلی کرد گشاد رو چشماش ترنم

 وگفت برد

 بخواب هم بشه،االن عوض وهوات حال کردم؛خوشگلم؛گفتم شوخی-

 خوابی؟ نمی خودت-

 کنم تماشا رو ،خوابیدنت دوری مدت این از بعد خوام نه،می-

 کرد زمزمه آروم بعد

 ...عشقم دارم دوست-

 ...فربد ندارم من ولی-

 ترانه منو ببخش...داری حق-

 میدونی خودت بگی رو اسم این دیگه بار یه اگه بخدا-

 ....دارم دوس چون میگم من-

 گفت عصبانیت وبا برگردوند رو وصورتش بست رو چشماش ترنم
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 می خرد فهمه نمی که کسی بخاطر رو عصابم دارم چرا جهنم به بدرک؛اصال-

 کنم

 خندید؛ ترنم حرفای این از فربد

 اون وقتی میزد حرف وجدی شد می عصبی ترنم وقتی رفت می غش دلش

 شد؛ می جدی ولحنش شد می گشاد رنگش ای قهوه چشمای

 

 روی رو شناخت،انگشتش می خوب خیلی سال چهار تو رو ترنم اخالق این

 وگفت کشید ترنم دست پشت

 ...نه...میزنه داد من سر وقتی میشه شیرین خیلی من خانوم-

 وگفت زد دستش پشت به ای بوسه نمیده جواب دید بعد

 هستم؟ جا این االن چرا پرسی نمی-

 نمی تر خراب ازاین غمت خنجر شود،که نمی تر خراب دگر من خراب دل-

 برای نداره وجود التیامی هیچ نیست،چون مهم برام چون بدونم خوام نمی زند؛

 من زخم

 کنم؟ گریه اگه-

 یشمم فربد؛داغون گوشم تو صدات هنوز تلفن پشت کردی گریه که باری آخرین-

 میارم یاد به رو روزا اون وقتی

 ویه چرخوند کرد می نگاهش داشت که فربد صورت سمت به رو صورتش بعد

 زود دید رو اشکاش که ،فربد غلتید هاش گونه رو چشمش گوشه از اشک قطه

 وگفت گرفت رو اشکش قطره دستش با

 غلط نم عزیزم نکن گریه.... ترانه قبرم سر کنه،اشکات می گریه خانومم نبینم-

 بخواب بگیر کردم
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 ...فربد-

 ...فربد فربد،نفس فربد،جون جان-

 ...میاد خوابم-

 ...عشقم بخواب...بخواب-

 کرد زمزمه آروم کردوآروم ونوازشش برد ترنم موهای الی رو دستاش

 گیره می دستام تورو قلب گرمی/میره می قلبت,باشی من با اگه تو -

 دیره خیلی ولی,تورو بینم می حاال/میدیدم زودتر,تورو اگه شد می چی

 بسازه دوری,این با باید من دل/درازه راه,عالمه یه ما بین

 بسازه دوری,این با باید من دل/درازه راه,عالمه یه ما بین

 دیدم سردو خزون صدتا حاال تا/شنیدم ها قصه توی بهارو من

 رسیدم جاده آخر به من ولی/درازی راه این اول هنوز تو

 میره می قلبت,باشی من با اگه تو

 گیره می دستام تورو قلب گرمی

 میدیدم زودتر,تورو اگه شد می چی

 دیره خیلی ولی,تورو بینم می حاال



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  88  

 درازه راه,عالمه یه ما بین

 بسازه دوری,این با باید من دل

 درازه راه,عالمه یه ما بین

 بسازه دوری,این با باید من دل

 شنیدم ها قصه توی بهارو من

 دیدم سردو خزون صدتا حاال تا

 درازی راه این اول هنوز تو

 رسیدم جاده آخر به من ولی

 میره می قلبت,باشی من با اگه تو

 گیره می دستام تورو قلب گرمی

 میدیدم زودتر,تورو اگه شد می چی

 دیره خیلی ولی تورو بینم می حاال

 درازه راه,عالمه یه ما بین

 بسازه دوری,این با باید من دل

 درازه راه,عالمه یه ما بین

 بسازه دوری,این با باید من دل

 بمونی تو خوام نمی گم می من وقتی

 زبونی بی با بمون گه می من دل

 گم نمی بهت ولی دارم دوست من

 دم نمی تو دست به سردمو دست

 میره می قلبت باشی من با اگه تو

 گیره می دستام تورو قلب گرمی
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 دیدم می زودتر,تورو اگه شد می چی

 دیره خیلی ولی تورو بینم می حاال

 درازه راه,عالمه یه ما بین

 بسازه دوری,این با باید من دل

 درازه راه,عالمه یه ما بین

 بسازه دوری,این با باید من دل

 برد، خوابش ترنم وکنار گذاشت تخت روی رو سرش

 شد بلند سرش موی نوازش با صبح

 خوابش عشقش کنار بیمارستان تو که آورد یاد به داد حرکت خودش به یکمی

 برده

 وبه شد وبلند گذاشت کرد می نوازش رو موهاش که دستی روی رو دستش

 شد خیره ترنم چهره

 باشی؟ مراقبم بودی مونده کنارم شب ،مثال بخیر صبح-

 شدی؟ بیدار کی!برد خوابم بودم خسته عشقم؛ببخشید سالم-

 شی؟ نمی کشم،بیدار می چنگ به رو موهات دارم ساعت نیم-

 زدی؟خوشگلم چنگ مطمئنی-

 گفت ادا وبا کشید دندون به رو لبش ای گوشه نخنده کرد می سعی ترنم

 ....باش خیال همین ،به کردم می نوازشت داشتم...نه-

 زد هاش گونه به ای وبوسه شد وبلند گرفت اش خنده ترنم عصبی صورت از

 وگفت

 دارم دوس رو کردنات غر غر همین-

 بزنم زنگ دخترا به بده رو ؛گوشیم نداشتی دوس که رو من خود دیگه همین-

 ترخیصم برای بیان
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 ...نمیان-

 چی؟-

 دارن کالس-

 بیان نذاشتم من بگو-

 مشاور یه پیش وببرمت کنم مرخصت گفتن عشقم؛خودشون جون به نه-

 بکن ور کیفم؛کارام تو پول با بردار رو ام نمیام،دفترچه جایی تو با من خود بی-

 میرم خودم بگیر برام ماشین یه

 کنی؟ می لج-

 می اگه میدونی شدی؛خودت خندیدم؛پررو خوش بهت روزی نیم یه انگاری-

 ...شناسم نمی اقارو این گفتم

 چرا نیبدن؛میدو پلیسم تحویل گه نگفتی میدادن،چرا پلیسم تحویل میدونم بله-

 عاشقمی بازم چون

 پس حساب ازم که اینجا بیان ومامانم بابا نداشتم حوصله چون نخیر-

 ....ونچ....نکنم خطا پا از دست دادم قول بهشون اینجا اومدم وقتی بگیرن؛چون

 فتگ دوباره حال اون وبا اومد بند نفسش و زد تند تند وقلبش شد بلند صداش

 ...کن ولم...بدم توضیح همه به کشم نمی دیگه... فربد....کشم نمی دیگه چون-

 وگفت گذاشت ترنم پیشونی روی رو دستش فربد

 حالت دوباره فقط کنم می بخوای هرکاری...نشو عصبی خانومم باشه...باشه-

 نشه خراب

 نمی هیچی بهت میزنی دست بهم هی دیشب از بکش رو دستت آرومم من باشه-

 بردار رو ودفترچه گم؛پول

 کمکت میام شد تموم کارات نمیزنی حرفم...نه رو وپول میدارم بر رو دفترچه-

 بپوشی لباساتو کنم می
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 شد،ترنم اتاق وارد و داد انجام رو بیمارستان وکارای رفت نزد حرفی دیگه

 اب که تخت رو بود نشسته روسری وبدون بست می رو مانتوش های دکمه داشت

 اومد خودش به فربد دیدن

 ...تو بیای بزنی در ندادن یاد بهت-

 ...نه که عشقم اتاق برای ولی چرا-

 نیست سرم روسری بینی نمی تو بیا بگو یاهللا خندیدم،یه مزه با...هه-

 نبود هم شب-

 نبود خوش حالم چون نبود شب-

 ...که من نمیشی عصبی تورو بینه می روسری بدون دکتر-

 اونقدر چون نبود حواسم بودم مریض شب چون! میشی من چی تو...چی؟ تو-

 گهدی چشم از بیمارمون به دکترا ما ندم؛چون تذکر بهت که داشتم فکری دغدغه

 بشمارم برات بازم خوای می... چون...کنیم نمی نگاه ای

 نمیشه دلیل من برای هیچکدوم ولی-

 بده آویز رخت روی از رو ،شالم نشد سرت چیزا این وقت هیچ تو-

 چشم-

 ایستاد؛ تخت وکنار گرفت دست به رو ترنم وشال رفت آویز رخت سمت

 کنه می نگاهش داره فربد دید که بست می گیره با رو موهاش داشت ترنم

 کنی؟ می نگاه رو چی داری چیه-

 بندی می رو موهات وقتی کنم نگاه بهت که بود شده تنگ دلم چقدر میدونی- 

 از ونازتر ریزی می پیشونیت روی رو وموهات کنی می سرت رو شالت وقتی

 ی اباب بگی هم وتو بیرون نریز موهاتو ترانه بگم من بعد...میشی جا دلم تو قبل

 استمخو نمی شدم نمی غیرتی من میشی،ولی غیرتی برام تو نمیده گیر من به من

 ودل خورد می بهشون نور وقتی که خرمایی موهای اون دیدن با ای دیگه کسی
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 وت وعشوه ناز این عاشق من... ترانه...بشکنه ودست سر داشتنت ی برا رد مب

 میره وتاب پیچ تا هزار بینم،دلم می رو موهات وتاب پیچ هستم،وقتی

 گرفت ور شال ای گوشه فربد ولی کشید رو فربد دست تو شال عصبانیت با ترنم

 زد شال به ای وبوسه کشید بو نفسش تمام با گرفت اش بینی طرف وبه

 گفت تندی کمی وبا کرد نگاهش بهش خشم با ترنم

 نای برو نمیشم هم وخر نیستم خر دیگه منم بفهمم... مرد ترانه اون...کن ولش-

 دلش تو قند که ساله سیزده ی ترانه بگو،همون ساله سیزده بچه دختر به حرفارو

 مه اسم اون نیستم ترانه من بگم بار چند...شد می آب تو های بازی غیرت برای

 مشناس نمی رو تو منم...شناسیش نمی...  ترنم من بردی خودت با پیش سال سه

 میگم هم رو اسمت و اومدم من ولی-

 آمده هوس بخشش،برای برای عشقمان،ونه برای نه ای امده من برای نه-

 ...وبس همین...ای

 کرد مرتب سرش روی رو وشال رفت آینه سمت وبه کشید محکم رو شالش

 ریخت؛ کج پیشونیش روی رو دارش موج موهای

 حساس، اون موهای روی فربد میدونست چون

 واز برداش رو گذاشت توش فاطمه میدونست که مانتوش جیب از رو رژلب

 کنه، می نگاهش داره فربد دید که کرد نگاه چشمش ای گوشه

 هک بود لبش رژ آرایشش تنها کرد نمی کشید،آرایش لباش روی رو رژ ازقصد

 کنه؛ زنده کمی رو روحش بی صورت

 

 

 االب رو کرد،ابروهاش نگاه عصبانیت وبا شد خیره فربد چشمای وبه برگشت

 وگفت انداخت

 خورد می رو حرفات گول که دیدی می خر داری دوست ندیدی؛چیه؟شاید آدم-

 ردم ،اونم رفتی پیش سال سه که وقتی مرد، سال سیزده دختر اون من، برادر نه
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 همیف می مرد....مرد بکنه نوجونی نذاشتی حتی بشه سالش هیجده نذاشتی ؛حتی

 .....مرد

 .... ترانه هست دلت تو من عشق ولی-

 پنچ بشه ماه سه بعد بود قرار که عشقی همون میزنی حرف عشق کدوم از-

 ناو از... میزنی حرف عشق کدوم از عشقمون به کشیدی وگند رفتی که...ساله

 ...بزن حرف لعنتی د  ...کدوم از...رفت شد چی نفهمیدم حتی که عشقی

 رو وکیفش داد ماساژش کمی برد پیشونیش به رو دستش و کرد مکث کمی

 وگفت رفت در سمت وبه برداشت

 ...اونجا وایسی خوای می-

 کن ؛امر االن میام خانومم چشم-

 ات کنن می شک بهمون بیرون برم اتاق این از تنها االن نزن صابون رو دلت-

 بیمارستان خروجی در دم

 کرد زمزمه لب وزیر کشید موهاش به دستی بود شده کالفه که فربد

 لجباز-

 وگفت باشه اروم کرد می سعی که ترانه

 گفتیا چی شنیدم-

 گفت لبخند وبا کرد نگاه بهش فربد

 دیگه میگم راست خوب-

 وراه گرفت رو فربد بازوی نشه رو دروغش پرستارا پیش اینکه برای ترنم بعد

 افتاد،

 یگهد دستش دقیقه چند بعد میدونست که حال این با بود خوشحال اونقدر فربد

 بود؛ خوشحال خیلی ولی نیست بازوش روی

 دست شد گذاشت،متوجه بود بازوش رو که ترنم دست روی رو آزادش دست

 وگفت برگشت سمتش به آروم شد مشت بازوش دور ترنم
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 بشه کبود که صورتم تو نزنی رو شدت مشت دستای خانومم-

 ...مسخره-

 ...کشته رو من گفتنت مسخره همین-

 ، رسیدن که ماشین طرف نزد حرف ترنم

 سمت وبه گرفت رو دستش فربد دست که بره تا بکشه رو دستش خواست

 کشید خودش

 حراست بکنی وفریاد داد بخوای االنم...بری جایی حالت این با نمیذارم-

 ماشین تو بشین خوب دختر یه مثل پس میاد بیمارستان

 محکم رو درش و شد ماشین سوار شد می منفجر داشت عصبانیت از که ترنم

 کرد، نگاه بیرون به پنجره از کوبید

 وگفت چرخید سمتش وبه کرد روشن رو وماشین شد سوار هم فربد

 شده؟ عصبی چرا خانومم-

 روی رو فربد ،دستای کرد می نگاه بیرون به طور وهمون نزد حرفی ترنم

 کرد حس دستاش

 اومد،شماره خودش به موبایلش صدای با که نزد وحرفی شد مشت آزادش ،دست

 بیاره در رو فربد حرص خواست ولی نده جواب خواست اول بود افتاده پویان

 داد وجواب برداشت رو تلفن

 ...بله-

 دکتر خانوم سالم-

 دکتر سالم-

 هستین؟ خوب-

 خوبم ممنونم-

 بینمتون؟ نمی دانشگاه تو-
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 نگفت،بعیده بهت فاطمه داشتم،مگه کار دانشگاه نمیام امروز نه-

 ندیدخ گفته چیزایی یه فاطمه که فهموند سکوتش با کرد وسکوت نگفت چیزی

 داد وادامه

 بیمارستانم وتو نمیام هفته یه گفته پس-

 نشیا کردم،عصبانی اصرار من بگه خواست نمی-

 دانشگاه میام فردا هستم؛من خورخوره لو لو ؟مگه شدنی عصبی چه بابا نه-

 ها جمعه بار یه است،نشد شنبه سه تعطیلیمون که اینجاست هم ما ،بدبختی

 کنیم استراحت

 میشه؟ تعطیلی اخه هفته وسط دیگه آره-

 بودین؟ زده زنگ داشتین امری!دیگه خواستیم خودمون-

 ماش نویسم می براتون جدا جزوه نباشید ؛ونگران بپرسم رو حالتون گفتم نه-

 کنید استراحت

 جزوه شما شناسید،راستی می رو من که خودتون بمونم خونه تونم نمی من نه-

 بنویسید جزوه من برای خواین می اونوقت گیرید می من از رو هاتون

 چیه؟ پس امیر-

 برام رو امروز جزوه شما فقط میام فردا من نکشید زحمت ،نه امیر بیچاره-

 بیارید کنید کپی ظهر بعداز

 بیاره بدم فاطمه به-

 نمیده؟-

 کردین؟ دعوا چرا-

 وبیام بکنم مرور که نمیده دانشگاه بیام خوام می بفهمه اگه چون نه-

 مالقاتتون میام میوه آب چشم؛با روی به باشه...ها-

، تنگی یه نیست،فقط چیزیم که من خودتی مریض-  نکشید زحمت نفس 
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 ظهر از بعد تا فعال...رحمته نیست زحمت-

 خداحافظ ممنون بازم-

 خداحافظ-

  

 

  

 کرد؛ قطع رو تلفن

 فربد لج خواست می شاید زد حرف اونطوری پویان با چرا نمیدونست خودشم

 بیاره در رو

 ادد وفشارش گرفت محکم رو دستش فربد دید که بود شده غرقش فکرش تو

 کنه می درد دستم...دیونه؟ کنی می چیکار-

 شیدک وفریاد شد عصبی کرد،ترنم می رانندگی عصبانیت با داشت ندادو جواب

 وقت رو دستم اینم گم نمی چیزی من هی کن ول رو دستم شدی روانی توام با-

 گیره می وقت وبی

 می رو دستت من نمیاد یادت ونامحرم محرم خندی ومی گی می غریبه پسر با-

 ...خوبه نامحرم میشم گیرم

 اب تونست نمی ولی بیرون بکشه فربد دست از خواست می زور به رو دستش

 گفت و زد پوزخندی حرص

 ...زدم حرف همکالسیم با ،من اقا شده مرگته؛نارحت چه بگو-

 ... ترانه شد نمی ناراحت بود من جای هرکی-

 ...دارن غیرت پسرا فقط شد نمی ناراحت هم بود من جای کسی اونوقت-

 منظور؟-
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 به شدی دوست وباهاش گرفتی رو من دوست دستای وقتی اینکه منظورم-

 وعاشقش گرفته انس من صمیمی دوست با داره عشقم که نخورد بر من غیرت

 تو روی موقع همون باید بخشیدمت می نباید خر ؛من بودم چغندر من شده

 ...افتادم نمی روز این به االن که میزدم خط وعشقت

 کنی می بدبخت رو خودت ولجبازی لج با داری...شده؟ در اون به این حاال-

 وت حرص آوردن در بخاطر که نشدم کثیف هم کنم؛اونقدر نمی ولجبازی لج من-

 باهاش مجبورم وقت وبعضی من همکالس اون بزنم حرف جماعت پسر با

 ...میشم پیاده ،نگهدار کنی کلفت غیرت رگ برام نداره ولزومی بزنم حرف

 نمیدارم نگه-

 شده قفل در دید که کنه باز رو ماشین در خواست ترنم

 ...کن باز رو در-

 بزنم حرف باهات امروز باید من ترانه کنم نمی باز-

 کن باز رو در لعنتی ندارم حرفی تو با من-

 زنگ نشدی راضی تو اگه که بکنم وا باهات رو سنگام امروز گفت بهم فاطمه-

 اینجا بیاد که بابات به میزنه

 ترسو نترس کنه نمی کارو این فاطمه کن باز ترسته،در از! اینطور که-

 بشینم غیرت بی من میزنی حرف پسر با تو وقتی داری انتظار چه ترانه-

 کنم تماشات

 داره شرف تو به غیرت بی-

 مترن و خورد دهنش تو اراده بی ودستش شد عصبانی فربد ترنم حرف این با

 اش گریه گذاشت دهنش روی رو ودستش.  کشید عقب رو وخودش کشید هینی

 گرفت

 کردی عصبانیم...خانومم ببخشید...ببخشید-
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 تخواس می که فربد ودستای کشید جیغ کرد می گریه داشت همونطور که ترنم

 وگفت زد پس رو بره طرفش به

 میشم پیاده دار نگه گفتم نزن بهم ،دست بکش رو دستت-

 میدم دستت از داری ببینم بشینم غیرت بی من ببخشید خانومم-

 کنار وزندگیم خودم با داشتم که االن لعنتی داری عشقی اومده یادت االن-

 کردی بلند روی دست حقی به چه تو...اومده یادت میومدم

 برگشت ترنم سمت وبه کرد پارک خلوت جای یه تو رو ماشین کالفه فربد

 توو گرفت دستش با رو سرش گرفت آغوشش وبه گرفت زور به رو ودستاش

 وگفت داد فشار بیشتر آغوشش

 از دمش عصبی نباشه دنیا نباشی اگه خوام می که قسم جونت به ببخشید خانومم-

 کشی می رخم به رو غیرتیم وبی کشی می رخم به رو نبودنم داری هی دیشب

 هگری فربد آغوش تو داشت دقیقه ده حدود کرد می گریه داشت همونطوری ترنم

 گرفت رو بازوهاش طرف دو واز شد کالفه ترنم های گریه از فربد کرد می

 آلودش اشک چشمای به ای وبوسه کرد نگاه چشماش وبه کرد جدا خودش واز

 وگفت زد

 عصاب روی و کن گریه هی هم تو حساسم تو های گریه روی من که میدونی-

 ...ببخشید...کردم غلط خوب برو رژه من

 ...اصال... کردی اشتباه اصال...کردم غلط بگو بعد بکن خوای می غلطی هر-

 کرد زمزمه وآرومم کرد نگاه بیرون وبه داد تکیه صندلی روی رو سرش

 هم ناال زدی صورتم به دستات دخالت بدون که بود سیلی بزرگترین رفتنت-

 الت ،شدی روشن زدی؛چشمم سیلی بهم دستات با بار دومین برگشتی،برای

 ...کنی می بلند من روی کشی،دست می خیابون،ادم

 خانومم ببخش... ترانه ببخش-

 گفت آروم ترنم که نشستن ماشین تو فقط نزدن حرفی
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 خوام می بریم زودتر فقط بریم ندارم خوشی خاطره تو با نشستن ماشین تو من-

 خوابگاه برم

 پسره؟ اون پیش بری بزنی تیپ بری که ببرم -

 ...ببره رو من زود گفتم نداره ربطی تو به-

 کنی؟ می لج باهام چرا ترانه-

 راحت تو دست از که کشم می جا همین خودم بزنی حرفی دیگه بار یه-

 برو محفوظ،فقط کردنت بلند من روی دست نزن،حساب بشم،حرف

 

  

 حرفی هیچکدومشون راه تو کرد وحرکت کرد روشن رو ماشین کالفه فربد

 نزدن،

 خوابگاه رسیدن که بود سه ساعت حدود

 

 مایچش وبه برگشت که ببنده رو در خواست می شد وپیاده کرد باز رو در ،ترنم

 وگفت کرد وجور جمع رو خودش یکمی کرد نگاه فربد سرخ

 کنم می جبران جناب،عروسیتون زحمتتون از ممنون حال هر به-

 گفت و زد پوزخند فربد

 ...نه،عروسیمون عروسیتون-

 وگفت زد پوزخند اون مثل و انداخت باال رو چپش ابروی ترنم

 باش خیال همین به-

 .....دیونه-

 میمیره،خدانگهدار ما از یکی اینجا بمونم زیاد کنم فکر-
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 کمی که فربد داد فشار رو وزنگ رفت خوابگاه سمت به زود و بست رو در

 کرد؛ می نگاه رفتنش به بود کرده پارک تر پایین

 

 اقشات سمت به بعد پرسید رو وحالش کرد وبغلش دید رو ترنم خوابگاه مسئول

 فتر سمتش به شد بلند ترنم دیدن با بود کشیده دراز تخت روی فاطمه که برد

 وگفت

 دیگه؟ دکتر یه پیش برید فامیلتون با نبود قرار اومدی،مگه زود چه-

 خاطر کیه،به فامیلش نمیدونست شد گرد چشماش فاطمه حرفای به تعجب با ترنم

 بزنه حرف شد مجبور خوابگاه مسئول

 اشتد کار هم فامیلمون برم تعطیالت برای شد قرار گفتم زدم زنگ بابام به نه-

 بره وگفتم

 گفت فاطمه به نشست تخت روی ترنم رفت که خوابگاه مسئول

 کیه؟ فامیلمون-

 هستش جااین که فامیلی به فهمید پدرش بگم شدم بابا،مجبور دیگه میگم رو فربد-

 بگم نداشتم ای دیگه بمونه،دروغ پیشت که زده زنگ

 سپردین؟ اون دست به رو من چرا شما اونوقت-

 بیای کنار باهاش باید تو ترنم-

 بمونم، کنارش دقیقه ده تونم نمی آدم اون با ،من فاطمه نیست کار در باید-

 بیام کنار باید اونوقت

 ...خواهش ترنم-

 وگفت برد باال سکوت عالمت به رو دستش عصبی ترنم

 رو لباسم حموم میرم ندارم خوشی حال اصال کنم،من می خواهش من فاطمه-

 دارم کار بیرون ظهر بعداز کن آماده

 بیرون؟ بری خوای می حالت این با تو-
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 برم باید دارم که؟کار ندادم انجام باز قلب عمل-

 به کرد وسعی کرد باز رو گرم آب رفت حموم سمت به برداشت رو اش حوله

 وش،بابپ چی رفتن بیرون برای کرد می تجسم داشت ذهنش نکنه؛تو فکر چیزی

 اومد خودش به در صدای

 ؟ کنی می چیکار ساعت یه ترنم-

 میام بیرون االن-

 میزنه زنگ گوشیت-

 کیه؟-

 پویان-

 بگی؟ پویان به گفته کی تو به راستی...ها....باشه آها-

 بگم کنم،چی چیکار من دانشگاه میرید تعطیل روزای که شما محترم خانوم-

 نیست صداقت از بهتر چیز بهشون؛هیچ

 گرفتم تصمیم یه میدونی فاطمه....مزه با هه هه-

 بیرون اومد حموم از پیچید موهاش دور رو حوله پوشید رو لباسش که حالی در

 داد وادامه

 کنم تغییر که گرفتم تصمیم-

 کردی؟ فکر تنها جالب چه...ا  -

 رو اونا باید چرا باشم راحت همکالسیام با خوام می...نیار در بازی مسخره-

 رو پویان دیگه کنم می رفتار همکالسی یه حد در باهشون بگیرم قرار متهم

 کنم نمی ضایع

 شکر رو خدا-

 و شد بلند و زد مو اتوی بهش کرد خشک رو موهاش ترنم و رفتن اتاق سمت به

 با که رتاسپو نیمه کفش ویه زانو باالی سیاه مانتو یه با راسته سیاه لی شلوار یه
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 فاطمه که بیرون بره خواست ومی کرد سر سیاه شال یه وبا بود ست اش کوله

 زد صداش

 که نخوردی ناهار-

 خورم می چیزی یه بیرون-

  راحتی هرطور-

  

 رو پویان شماره و برداشت جیبش از رو تلفنش رفت بیرون که در از

 برداشت رو تلفن خورد که اول گرفت،بوق

 ... سالم-

 ...بخوره زنگ بار چند حداقل بذار پویان آقا سالم علیک-

 وگفت خندید پویان

 شما؟ همین،کجایی برای بود دستم ببخشید-

 منتظرتم محله پارک تو بیرون اومدم خوابگاه از االن-

 اونجام دیگه دقیقه پنج تا من-

 میارید؟ تشریف جت با-

 دستم ماشین نه-

 منتظرم باشه-

 لویج زیاد سرعت با ماشین یه دید که بود نگذشته دقیقه ده کرد قطع رو تلفن

 دید هک رفت وراه نکرد نبود،توجهی هم نبود،فربد پویان کرد،ماشین ترمز پاش

 وگفت اورد بیرون ماشین پنجره از رو سرش پسر یه

 برسونیمت خانوم-
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 سمت وبه شد پیاده ماشین از دیگه پسر یه دید که داد ادامه راهش وبه زد حرفی

 ریادوف کشید جیغی  کشید،ترنم خودش سمت وبه گرفت رو اش وکوله رفت اون

 کشید

 کثافت بکش رو دستت-

 ...بیا یعنی برسونیمت بیا میگیم خانوم خوشگل نباشه حرف-

 باز ترنم و گردنش رو افتاد ،شال کشید رو واون شالش رو انداخت رو دستش

 دیگه که دکشی فریاد اونقدر فربد حتی یا برسه پویان که کرد می دعا کشید فریاد

 فتوگ گرفت دستش از زور با پسره نخورد وتکون نشست زمین رو نداشت حال

 هست وقت استراحت برای خونه تو شو بلند-

 نموتر پیچید محله تو صدا کشید ترمزی ماشین یه کن بلندش که خواست می

 افتاده، آسفالت روی مزاحم پسر ودید بست رو چشماش

 میزنه، کتک رو دوتاشون هر داره پویان دید کرد دقت که بیشتر

 کردن، وفرار شدن ماشین سوار پسر کرد،دوتا می گریه هم ترنم

 حالش راونقد ترنم کرد،ولی وبلندش گرفت رو ودستش رفت ترنم سمت به پویان

 هم ویانوپ افتاد پویان وتوآغوش شد سست بایسته،پاهاش تونست نمی که بود بد

 گفت وآروم گذاشت اش سینه تو رو وسرش کرد بغلش خواسته خدا از

 کنی؟ می گریه ها بچه مثل که نشده چیزی..هیس-

 گفت ودوباره انداخت سرش تو برداشت رو ترنم شال

 بود؟....ها...نبود ترسو که دکترمون خانوم-

 گاهن ترنم به وهرازگاهی کرد وحرکت کرد ماشین وسوار کرد بغلش دوباره بعد

 رو درخواستش وچطور بود خریده گل براش که عقب صندوق وبه کرد می

 نقشش، به کشید گند اتفاق، اون ولی بکنه

 ترنم سمت وبه برگشت آب بطری یه وبا رفت و داشت نگه مغازه یه جلوی

 وگفت داد دستش به رو وآب چرخید
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 کردم دیر ببخشید بود من تقصیر-

 وگفت خورد آب یکمی بود شده تموم کردنش گریه که ترنم

 نبیرو تنها باشه بود،یادم بیرون،حقم میره چهار ساعت خودمه،کی تقصیر نه-

 نرم

 وگفت برگشت کالفگی با وپویان گرفت اش گریه دوباره

 خودم یاییب تنهایی میذاشتم نباید کردم اشتباه خوشگل،من خانوم دیگه نکن گریه-

 دمآور برات بیا خواستی نمی جزوه مگه اصال نکن میومدم،گریه ماشین با باید

 برداشت کاغذی دستمال ویه کشید بیرون ماشین داشپورت از رو جزوه بعد

 کرد پاک رو ترنم اشکای وخودش

 نکن دلم به خون...میشه سرخ خوشگلت چشمای اون کنی می گریه-

 

 هزد گندی چه فهمید وتازه کرد مرور رو ماجرا و کرد نگاه بهش تعجب با ترنم 

 بود پویان بغل وتو

 کرد، نگاهش فقط و جوید رو لبش ای گوشه

ن کمی دید رو اش متعجب قیافه که پویان بعد ن م   وگفت کرد م 

 ونازت موقعیت این تو نداشتم دوست اصال ببخشید نوم...خا.... ترنم... ببین-

 ...ولی کنم درخواست

 داد وادامه داد ماساژ دستش با رو چشماش دادو قورت رو دهنش اب

 دست از تورو تونم نمی من...میدم دستت از بجنبم دیر هرچقدر ولی-

 برات همه خیابون تو هنوز بودی رفته دست از بودم جنبیده دیر امروز...بدم

 ...داری زیاد خاطرخواه...دانشگاه به برسه چه شکنن می وپا دست

 درو شد وپیاده گرفت دستش یکی اون با رو اش کوله و برداشت رو جزوه ترنم

 گفت بست می داشت که رو

 جزوه بابت وهم مزاحما اون بابت ،هم پویان آقا ممنون-
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 شد سد راهش وجلو شد پیاده ماشین از پویان که بره خواست ومی بست رو در

 وگفت شد خیره چشماش وبه کرد قایم پشتش رو ودستاش

 ...بری نمیذارم-

 شده خرد عصابم کافی اندازه به امروز من...لطفا پویان اقا-

 گی؟ نمی چیزی چرا-

 بگم؟ باید چی-

 نکن سکوت ولی بده فحشم حداقل-

 همتفا سوء امروز شما برای کنم پویان،فکر آقا نیست دادن فحش برای دلیل-

 ارامک اگه ببخشید...و دادم تکیه بهتون چرا نمیدونم نبود خوش اصال شده،حالم

 ببخشید بشه ایجاد تفاهم ء سو شما برای شد باعث

  خود از من امروزتون حرکات بخاطر نکنید فکر...نه-

 خواستم خودکردی،می بی خود از رو من متانتتون با سال یه...نه...شدم خود بی

 نذاشت فاطمه بگم

 وگفت کرد نگاهش تعجب وبا شد گرد ترنم چشمای-

 ...فاطمه-

 ولی متر امتحانات بعد بذارم گفتم ،منم نیست خوب حالتون هفته این گفت آره-

 ...نتونستم بدم دست از شمارو ممکن دیدم که امروز

 ترنم سمت وبه آورد در سرش پشت از رز گل با رو ترنم وگل زد زانو پویان

 وگفت گرفت

 ...کن ازدواج من لطفا،با-

 شد بلند هول با پویان شد رد کنارش واز کرد نگاه بهش عصبانیت با ترنم

 وگفت گرفت سمتش به رو وگل شد سد راهش جلو ودوباره

 ...میمیرم من بری اگه کنم،تو می خواهش ترنم-

 نکنید کارارو این که هستین عاقل اونقدر کنم فکر پویان آقا-
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 پره می سرم از عقل بینم می رو تو وقتی من-

 هستش،عقل منطق حرفا،االن این از کورو عشق گفتن می که بود قدیم اون-

 و وفرهاد،ویس بود،شیرین مجنون لیلی های دوره برای وعاشقی ،عشق هستش

 بشمارم برات خوای می...رامین

 چی؟ من پس-

 دیدی رو من سال یه این تو اونقدر ،شاید عادت یا عالقه یه نیست،فقط عشق-

 باشی کنارم همیشه بخوای که شده عادی

 وت دختر همه اون بستم دل شما به چرا بود عادی نیست؛اگه بخدا....نیست عادی-

 کالسمون

 کنم،بازم می شوخی زیاد هستم،شاید صمیمی باهاتون زیاد من شاید چون-

 شده تفاهم سوء براتون هستم صمیمی کالسمون پسرای به زیاد اگه من ببخشید

 بعدا که نیاد وجود به ای وعالقه عشق که کردم راحت اول از رو خودم ؛من

 نباشه ها همکالسی بین دری پرده

 ایجاد تفاهم سوء شما های صمیمیت بخاطر اگه بکشه رو من بخدا،خدا نه -

 ...بشه

 کنه؟ می فرق شرایطم من...نکنه خدا-

 ...قبول باشه شرایطی هر-

 ... کنم نمی فکر پسری هیچ به اصال کنم؛من راحت رو خیالتون بذارید-

 چی؟ یعنی-

 ندارم بهشون خاصی ای عالقه هیچ یعنی متنفرم مردا از من که یعنی-

 کرد تهوبس باز لحظه یه رو وچشماش کوبید پیشونیش به محکم رو دستش پویان

 گفت و

 کنم می کاری هر تو کن،بخاطر امتحانم-
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 یت،لباسشخص با ،آقا هستین خوبی خیلی پسر نیستید،شما شما من مشکل ببنید-

 به تونم نمی که خودمم مشکل ولی متین زدنتون ،حرف قبول قابل پوشیدنتون

 کنم فکر پسری هیچ

 ؟ چرا آخه-

 

 رفتگ رو پویان بلوز سر، پشت از فربد که بده رو جوابش خواست می که ترنم 

 وگفت

 پسر؟ آقا باشه من،امری بخاطر-

 براش نذاشت ترنم بزنه،که حرفی خواست ومی شده خیره ترنم به پویان

 گفت زود بشه ایجاد سوءتفاهم

 نداره ربطی اصال تو فربد،به بکش رو دستت-

 ماشین تو بشین برو نزن ،حرف ترانه داره ربط چرا-

 کن ول رو مردم ،پسر نده دستور بهم-

 چی؟ نکنم ول-

 تموم پیش سال جداست؛سه هم از راهمون وتو کن؛من شرمی؛ولش بی خیلی-

 بکشی وشونه شاخ برام بینم نمی دلیلی االن و شد

 بیاره دست به تورو بخواد دیگه یکی که نمردم من-

 جواب بخوام هرکی به من...کن ولش گفتم.من برای مردی پیش سال سه تو-

 میدم

 کشید فریاد کشید،ترنم خودش وسمت گرفت رو ترنم مچ فربد

 کن ولم-

 ...بیا من با-

 کن نمیام،ولم جایی کثافت توی با من-
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 وبه اومد خودش به ترنم جیغ ،با کرد می نگاهشون ومبهوت مات که پویان

 وگفت کرد جدا ترنم مچ از رو ودستش رفت فربد سمت

 ... باش نداشته کاری ترنم باش،به داشته من با داری امری آقا-

 ... است تارنه اسمش دوما،ایشون خانوم ترنم اوال-

 جلو انداخت رو خودش ترنم که بزنه کتکش خواست می و داد هل رو پویان

 کشید وفریاد گرفت باال رو سرش

 بزنی رو من باید اول-

 طرف این بیا ترانه-

 برو نمیام،تو-

 میدی؟ ترجیح بچه این به رو نکن،من خرد رو عصابم -

 بازی الت برام داره االن که رو مهندس یه کنم،من نمی حساب رو تو اصال من-

 به ور من پیش سال سه که کسی کنم،من حسابش بخوام که بینم نمی رو میار در

 شناسم نمی تورو شناسم،لعنتی نمی ورفت سپرد خیابون گرگای دست

 ... تارنه ایستی می روم داری که کرده خوار خدا چقدر رو من ببین-

 داشتی ارزش برام خوارکردی،اونقدر رو خودت ،خودت نکرده خوارت خدا-

 رو من که بودی تو ؛این کردی خوارم ؟تو توچی ایستادم مامانم روی تو که

 کردی خوار

 

  

 

 دور انداخت رو ودستش رفت سرش پشت فربد که بره خواست می ترنم  

 کشید خودش سمت به بازوش

 کن صبر ترانه-

 کن ولم-
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 کیه به کی کنم حالی بهت امشب باید-

 نمتر و داد هل رو فربد پویان که کشید می ماشین سمت رو ترنم زور به فربد

 کرد رها دستش از رو

 کشید وفریاد برده هجوم سمتش به عصبانی فربد

 میشی؟ ترانه کی ،تو بچه بکش رو دستت-

 کنید می کارارو این که هستید شما بچه-

 ورد رو دستش بکشه،ترنم خودش سمت به رو ترنم که خواست می دوباره فربد

 فتگ پویان به گریه وبا برد فرو اش سینه تو رو وسرش کرد حلقه پویان کمر

 نمیام بیرون این دست از سالم برم من نذار توروخدا.. نذار پویان-

 فتوگ داد فشار خودش تو بیشتر کرد حلقه ترنم ی شونه دور رو دستش پویان

 نکن ،گریه نمیذارم عزیزم نترس-

 کشید وفریاد رفت ترنم سمت به عصبی فربد

 تکار بریم نرو،بیا راه من عصاب رو ترانه...بیرون بیا مردتیکه اون بغل از-

 دارم

 بریم نمیام؛پویان جایی تو با من-

 بریم عزیزم بریم-

 کشید جیغ ترنم که بره سمتشون به خواست می فربد

 زنگ پلیس به و گذرم می چیز همه از خودم جون ،به بیای سمتمون به اگه-

 ...میزنم زنگ بابام به بالفاصله میزنم

 کشید فریاد بود شده سرخ صورتش که فربد

 ترسونی؟ می چی از رو من-

 ...همین دادم هشدار فقط نترسوندمت-
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 ینماش سمت وبه برداشت رو بود افتاده پویان دست از که هایی وگل شد خم بعد

 ، رفتن

 وحرکت کرد روشن رو وماشین شد سوار هم وخودش کرد باز براش رو در

 کرد، نگاه بهشون عصبانیت با هم وفربد کرد

 ، میومد باال زور به نفسش که کرد گریه اونقدر کرد گریه دوباره ترنم

 وگفت داد سمتش به رو وآب داشت نگه رو ماشین پویان

 ترنم؟ شده چی-

 فقط...ببخشید...لعنتی اون بودم؛بخاطر بیمارستان تو بود همین هیچی،بخاطر-

 ...دختر من نکن فکر

 وگفت گذاشت ترنم لب روی رو دستش پویان

 مکن شک تو بودن وپاک صاف به بکنم غلط من بگی چیزی خوام نمی...هیس-

 بدم توضیح خوام می-

 بدی توضیح خوای می که پرسیدم چیزی تو از من-

 ...آخه-

 لرزه؟ می خوردی؟دستات ناهار بریم،اصال کجا ؛بگو ترنم نداره آخه-

 گفت ها بچه ومثل کشید باال رو اش بینی کرد می گریه که ترنم

 ...نه-

 بخور بدم ناهار برات میریم ،االن کنی می گریه چرا خوشگل خانوم خوب-

 خوابگاه میرم خواد نمی-

 خودمی مهمون..نباش حرف-

 شد وپیاده کرد پارک ماشین و رفت رستوران یه سمت به 

 رو رستوران ودر کردن حرکت رستوران سمت به و کرد باز ترنم برای رو در

 شد وارد ترنم و کرد باز
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 هم وخودش نشست روش وترنم کشید کنار صندلی ویه رفت میزی سمت به

 داد؛ غذا سفارش و نشست ترنم کنار

 خودش وبه گذاشت ترنم گردن روی رو دستش ؛پویان کرد گریه دوباره ترنم

 وگفت داد فشار

 گریه فقط هم تو حساسم تو گریه رو نگفتم مگه... دیگه نکن گریه...ا ا  -

 ...بکن دلم به خون...کن

 ...ببخشید پویان-

 ببخشید؟ میگی هی چرا-

 نیستم ای هرزه دختر من بخدا-

 حرص وبا گذاشت لبش روی رو ودستش چرخید ترنم سمت به عصبی پویان

 گفت

 که حال این نمیزنم،با بزنی،حرفی حرفارو این خودت مورد در دیگه ای دفعه-

 میزنم دهنت ،تو عزیزی برام اونقدر

 گفت گریه وبا داد فشار پویان سینه تو رو وخودش کرد گریه ترنم

 سخته من شرایط افتادی،گفتم دردسر به من بخاطر ببخشید...پویان-

 ...کنم می بتونم هرکاری تو بخاطر گفتم بهت من ببخشید نگی اینقدر میشه ترنم-

 دز آب رو ترنم وصورت برد دستشویی سمت وبه گرفت رو ودستش شد بلند

 وگفت

 یهست ترنم همون کنم،بازم نمی فکر هیچی تو درباره من...کنی گریه نبینم-

 ...و شخصیت همون با متانت همون با دختر همون

 وگفت زد پیشونیش به ای وبوسه کشید آغوشش تو رو ترنم بعد

 خوریم می ناهار میریم هم االن احترام، قابل وبرام-

 گفتو شد خیره پویان چشمای به خجالت وبا بود چشماش تو اشکی حلقه با ترنم

 ...باشه-
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 بریم...کنی گریه نبینم دیگه-

 آّب انلیو یه خوره نمی غذا ترنم دید که وپویان ونشستن رفتن میزشون سمت به

 وگفت خورد

 برات بیارن دیگه چیز یه بگم نمیاد خوشت-

 ندارم میل...نه-

 هیچی رفتی استاد خونه از که دیروز از دارم شد؛آمار باورم منم گفتی تو-

 نخوردی

 ...لق دهن فاطمه-

 ...،بخور ترنم بخور-

 وگفت داد تکیه صندلی وبه خورد رو غذاش ترنم

 ...شناسیم می همدیگرو که هستش وقت خیلی وفربد من-

 !نپرسیدم هیچی من-

 تموم به ندادم توضیح کسی به ،هیچوقت بپرسی چیزی تو پویان نیست قرار-

 می فقط کنم ازدواج خوام نمی که دادم سرباال جواب فقط داشتم که خواستگارایی

 ...نینک بد فکر من درباره تا بدونی باید بدونی باید تو بخونم؛ولی درس خوام

 ...که گفتم منم-

 وگفت پویان به کرد رو عصبانیت با وکمی بگه چیزی پویان نذاشت

 متنفرم؛می عشق از چرا بدونی خوام ؛می متنفرم مردا از چرا بدونی خوام می-

 اچر بودم؛بدونی بیمارستان تو چرا بدونی،بدونی رو ام هفته یه این حال خوام

 رفتم سکته دم تا سال بیست دختر یه من

 چی؟سکته؟-

 یه که یکس نمیدونم میشه؛اصال بد حالم بینم می رو فربد سکته،وقتی پویان آره-

 کردنم سکته باعث االن کردم می تابی بی دیدنش وبرای بودم عاشقش روزی

 شده
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 داد وادامه گذاشت پیشونیش به رو دستش وکف گذاشت میز روی رو آرنجش

 می رب مدرسه از وقتی ، بود دیده خیابون تو رو من فربد بود سالم سیزده وقتی-

 ولی بکنه راضی رو من کنه می مامور رو اش خاله وپسر بینه می رو من گردم

 واونا بودم آگاه خونوادم قانون به چون کردم نمی قبول بودم بچه که این با من

 جوابو گفتم بهشون اینارو دقیقا بزنه حرف پسر با دخترشون نمیومد خوششون

 ماه پنج ؛حدود بود شده دانشگاه وارد تازه فربد موقع اون ولی گفتم رو نه

 ، کردم می رد هم ومن فرستاد می آدم ،هرروز

 نبود؛همون بد بدم؛اوایل شانس بهش کردم شدم،سعی راضی که شد چی نمیدونم

 عادی چیز بودن،همه شده راضی هم واونا بود زده حرف مادرش پدرو با موقع

 نشم؛ وابسته کردم می سعی من ولی بود

 ربیشت اون ولی نمیدادم رو زیاد بهش جاش،من سر ومنطقم عقل ولی بود کم سنم

 ؛ بشه بد من وبرای بفهمه کسی که ترسیدم می من شد می عاشقم هرروز از

 می همه موقع اون تا بشه تموم درسم تا کنم صبر تونم نمی دیدم همین برای

 فهمیدن،

 خابانت رو من باید یا مرگ یا گفت می نمیزنم،اونم حرف باهات دیگه گفتم بهش

 کنی،

 کرد؛ می وتهدیدم میزد زنگ پدرم به یا خونمون به هرروز

 داد وادمه کشید شد،آهی خیره زمین وبه کرد مکثی ترنم

 راضی مادرش که شد چی شده،نمیدونم عاشقشم واقعا که بردم پی شدم عاشقش-

 نشد،

 من گیرم؛؛خالصه نمی برات دخترو اون گفت زد باهم حرفی نه دید رو من نه

 من صمیمی دوست با فربد شد چی نمیدونم که نزدیم حرف باهم دیگه وفربد

 بیاره، در رو من حرص اینکه برای شد دوست
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 ارهد میدونستم کرد تموم دوستم با هفته یه کردم،بعد رابطه قطع باهاش دیگه من

 دمش بزنه،مجبور زنگ بهم بگید ترانه به که فرستاد میاره،سفارش در رو من لج

 ولی ببینم تورو بار آخرین بیا گفت نمیشه، گفتم منم برگردم گفت بزنم؛بهم زنگ

 میشه، بد من برای دیدار اون ،میدونستم نکردم قبول من

 رممنظو هستش دیگه شهر وتو شد قبول دانشگاه از گفت و زد زنگ سال یه بعد

 هستیم، ما االن که شهر همین

 واعتمادم نیست راضی مامانت که کردم بهانه اولش ولی داد پیشنهاد بهم دوباره

 هموب نشست ولی چیزا این واز داشتی رابط من صمیمی دوست وبا شکستی رو

 داد توضیح

 داد وادامه افتاد چشماش ای گوشه از اشکی

 ردم؛ک قبول رو درخواستش دوباره که بود سالم کرد،هفده قبول باز چرا نمیدونم-

 ... قبل از بیشتر اونم بستم دل بهش رفته رفته

 شد اوضاعی فهمید،یه مامانش که شد چی باز نمیدونم

 گیر این تو بکنن جدا هم از رو ومن فربد قرار که کردم می گریه من هرروز

 به من ورود بعد که داد خاطر اطمینان بهش فربد و فهمید منم مامان وداد

 میاد، خواستگاری برای دانشگاه

 به فربد همین بده؛برای خونواده اون به رو من نبود راضی من مادر ولی

 بیاد، خواستگاری برای که زد زنگ مادرش

 رشه تو هم فربد کرد،خود نمی قبول چرا مادرش نمیدونم ولی بود راضی پدرش

 راضی مادرش بگیره، مرخصی تونست نمی هم کارش واز نبود خودمون

 برم ونمیذاشت نبود راضی منم مامان ولی خونمون اومدن هاش نشد؛خاله

 بیرون؛

 رد؛ک گریه تلفن پشت حتی باشم راحت من بذاره که کرد راضی رو مادرم فربد

 می برنامه عروسیمون برای میزدیم؛داشتیم حرف دیگه هم با که هفته یه بعد

 میاد، عقد کارای برای دیگه ماه یه بود داده خاطر اطمینان بهم ریختیم؛یعنی
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 نداشتم خودم به که داشتم اعتماد بهش اونقدر

 ...خاموشه تلفنش دیدم که زدم زنگ صبح وفردا زدم حرف باهاش ظهر

 لرزید می هاش وشونه کرد گریه گذاشت میز روی رو وسرش کرد گریه ترنم

 رنمداد،ت تکیه خودش وبه کرد وبلندش گذاشت شونش روی رو دستش پویان که

 داد وادامه کرد پاک رو اشکش

 چرا که میدادم پس جواب خونوادم کل به باید درک به جهنم؛خودم شد زندگیم-

 ته هک حرفایی این واز زد گول رو تو فربد که میگفتن بهم روز نیومد؛هر فربد

 لرزوند، می رو دلم

 شدم می خیره جایی یه به ام نشسته می که خوندم؛تنها می زور به رو درسام

 کردم؛ می وگریه

 دید اونجوری رو من که منزوی،مادرم دختر یه شد وبازیگوش شاد ی ترانه اون

 نیاورد روم به اصال دیگه

 می وجیغ شدم می ،دیونه برد می من جلوی رو اسمش که هرازگاهی ولی

 سال ولی دادم بد رو کنکور اول بودم؛سال دانشگاهی پیش موقع کشیدم؛اون

 ومدا دوباره ولی شدم که دکتر بشم که خوندم درس ونشستم اومدم خودم به بعدش

 ...کشید اتیش به رو وزندگیم

 ؟....میزد صدا ترانه تورو ؛چرا ترنم-

 میزدن؛اولین صدا ترانه خونه تو ولی ترنم ام شناسنامه دارم،اسم اسم دوتا من-

 چون بود شده اسمم عاشق زد صدام د فرب که نشست دلم به ترانه اسم که بار

 دم،ش ترانه اسم عاشق اون بعد ولی بزنید صدا ترنم گفتم می خونه تو اون قبل

 ؛ میشد بد حالم میزد صدا ترانه رو من هرکی فربد رفتن بعد

 بزنه؛ صدا ترانه اسم به رو من کسی نذارن دیگه که کردن سعی خونوادم

 ماس دوتا من دونست نمی کسی اون قبل چون میزدن صدا ترنم رو من طایفه کل

 نداد اجازه کسی به خونوادم اتفاق اون بعد ولی میزدن صدا ترانه همه دارم،چون

 ... زدو صدام فربد خیابون تو که پیش روز دوسه تا بگن بهم ترانه
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 گذاشت پویان ای شونه روی نداشت؛سرش زدن حرف نای که کرد گریه اونقدر

 رو وتسک بود گرفته قرار حرفاش تاثیر تحت که شد؛پویان خیره ای نقطه به و

 وگفت شکست

 ماشین تو بریم پاشو اینجا نشستم ساعت نیم بریم شو بلند ترنم-

 

 کرد، وحرکت کرد روشن رو وماشین برد ماشین سمت به گفت رو دستش  

 میریزه، اشک چشمش ای گوشه از دید کرد؛می می که نگاه ترنم چشمای به

 گرفت رو ترنم چونه و چرخید سمت وبه کرد پارک خیابون کنار رو ماشین

 وگفت زد زل چشماش وتو چرخوند خودش وبسمت

 ترنم کن نگاه چشمام به-

 کرد وگریه انداخت پایین رو سرش ترنم

 کنی؟ می گریه داری چرا بگو...کن نگاه ؛بهم عزیزم توام با-

 داری دوس که دختری با شکست؛خواستی غرورت بخاطرمن پویان ببخشید-

 رپ که گذاشتی دختری روی تو؛دست احساسات به زدم گند من ولی کنی ازدواج

 ...داشته رو یکی دردسر،قبال از

 ؟...دوزی ومی بری می خودت برای داری تو که زدم حرفی من-

 نگفتم نمیای کنار من شرایط با گفتم بزنی،بهت حرفی نیست قرار-

 دارم نمی بر تو سر از دست بمیرمم اگه من ترنم-

 ترحم احساس بهم ندارم دوس کنی؛من می بازی من احساسات با داری چرا-

 باشی داشته

 کنم می قبول هم باشی داشته شرایطی هر گفتم اولم همون بهت چی،من ترحم-

 ولی کردی ازدواج شاید کردم می خاص،فکر شرایطم گفتی که موقع ،همون

 نبود عاشق زمانی یه نشده،شده؟همه چیزی که االن نداشتم شک تصمیم به بازم

 برسن بهم نشده که افتاده اتفاقی ویه
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 ...ولی-

 میایم خدمت خونواده با من بگی نداره؛هروقت ولی-

 مین ببخشید کنم اعتماد جماعت مرد به تونم نمی من پویان نیستی تو مشکل-

 کنم قبول پیشنهادتو تونم

 ...ترنم-

 ...نکن اصرار-

 رو دفرب ماجرای وقتی شد خوب حالت ،وقتی بکن ،فکر گم نمی بهت االن باشه-

 ... کردی فراموش

 گفت ودوباره کرد نگاه ترنم دار بغض چشمای به کرد خم رو گردنش بعد

 ...خانومی باشه-

 کنم می سعی ولی پویان نمیده قول بهت-

 ...باشه نکن بغض هستش؛دیگه گرمی دل برام کنم می سعی میگی که همین-

 پویان-

 پویان جان-

 ....نفهمه کسی-

 کیه؟ منظورت کسی-

 دانشگاه های بچه منظورم-

 بگم بهشون برم من بود قرار مگه چشم روی به-

 ... گفتم همینطوری نه-

 خانوم کن بریم؛امر کجا... تخت خیالت-

 شدم مزاحمت کافی اندازه به خوابگاه میرم شم نمی مزاحم ممنون-

 ...سری تاج مراحمی،شما شما-
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 خوابگاه میرم-

 مزاحمی که دانشگاه ببرمت بیام خودم روز هر خوای می راحتی،فقط هرطور-

 باشی نداشته

 هستش کنارم همیشه فاطمه وگرنه افتاد اتفاق اون بودم تنها نه،امروز-

 ...فربد منظورم-

 ...بکنه تونه نمی کاری نه-

 ؛ خوابگاه به رسیدن که تا نزدن حرفی دیگه

 باند با هک دستی به ای بوسه و گرفت رو دستش پویان که بشه پیاده خواست ترنم

 ؛ بود زده دیوار به فربد بخاطر که زخمی زد؛جای بود بسته

 گفت بعد

 نشده خوب دستت هنوز-

 کنم می بازش ؛امشب چرا-

 کرده؟ گیر دیوار به گفتی دروغ-

 دیوار به کوبیدم خودم نکرده گیر نه؛فقط-

 خودت؟-

 عصبی خوابگاه جلوی اومد فربد استاد خونه بیام خواستیم می که روز همون-

 شد اینطوری... شدم

 همیش پشیمون بودنش از...کنه ناراحت رو من عزیز دیگه بار یه منتظرم فقط-

 کنم کنترل رو اون تونم می خودم نکن،من درست کنم،شر می خواهش پویان-

 وگفت داد قورت رو اش مردونه بغض پویان

 ..باشه..باشه-
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 **************************** 

 بره پویان شد ومنتظر کرد بلند خداحافظی عالمت به رو دستش و شد پیاده ترنم

، 

 خونهآشپز تو فاطمه رفت اتاقش سمت وبه رفت خوابگاه سمت به رفت که پویان

 ، بود

 رفت؛ خواب به کشید دراز تخت روی آورد در رو لباسش

 ، نه ساعت دید که کرد نگاه ساعت به و شد بیدار گوشیش صدای با

 گرفت وضو و رفت روشویی سمت وبه شد بود؛بلند خوابیده ساعت دو حدود

 خوند؛ رو ونمازش اتاق ورفت

 اطمهف که بود فکر این کجاست؛تو دونست نمی ولی افتاد تسبیحش فکر به

 شدن، اتاق وارد وساناز

 گفت و نشست تخت روی ساناز

 چطور؟ آبجی؛حالت سالم-

 بپرس فاطمه از-

 وگفت کرد نگاه بهش فاطمه

 بپرسه؟ من از تورو حال-

 میدی تحویل هم امیر به و گیری می امیر از رو آمار نمیدونم که نه-

 منظور؟-

 افتاده اتفاقی چه امروز میدونی اینکه منظورم-

 خودته؟ بخاطر همش-

 دیگه کسی به نمیتونم من میدونی فاطمه؛خودت هستش خودم خاطر به کجاش-

 کنم فکر

 فربدی؟ عاشق چون چرا-
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 فهمی می متنفر...متنفرم پسرا همه از چون نخیر-

 وگفت کرد ترنم به رو ساناز

 کن رفک نکنی؛بشین فکر کسی به عمر آخر تا نمیتونی که عزیزم؛تو چرا آخه-

 پویان به یا بده جواب اون به داری فربدعالقه به اگه

 بدم جواب فربد به عمرا-

 کن فکر پویان روی پس-

 بیاد؛مرد؛غرور کنار تونه ،نمی فهمید دربارم رو چیز همه اون تونم نمی-

 بشه آوار من سر روی بیاد هرروز فربد ببینه بایسته تونم داره؛نمی

 کنی سعی باید هم میاد؛تو کنار خودشم کرده قبول خودش-

 غذا دیگه وباهم کرد اماده رو وشام وبرگشت آشپزخونه رفت فاطمه بعد

 خوردن؛

 باهم گذاشتن شاد کنن؛موسیقی وعوض ترنم وهوای حال خواستن که شام بعد

 کردن؛ شادی

 رو ریموت بود پویان خورد؛شماره زنگ ترنم گوشی که بود یازده ساعت حدود

 داد فشار

 بله-

 بودی خواب ،خانومی سالم-

 میذارن مگه وفاطمه ساناز نه؛این-

 منه تجویز-

 چی؟-

 نذارن تنهات گفتم من-

 میگم بهتون دانشگاه تو نیست کردین؟مشکلی یکی به دست همه-

 منظور؟-
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 ...آخ آخ...جلسه امتحان سر تقلب دکتر اقای اینکه منظورم-

 ؛خانومی نکن قاطعی زندگی مسائل با رو کاری مسائل دیگه نه-

 داد ادامه خندید می که نگرانش؛پویان کسی که بود وشاد خندید ترنم

 بود؛دیگه شده تنگ هات خنده برای دلم هفته یه این تو ؛میدونستی جانم ای-

 ...نکن گریه

 نکردم فکر هنوز بکنی؟من خودت وابسته رو من کنی می سعی چرا پویان-

 ...من مال... منی مال تو نیست الزم فکر-

 پویان-

 پویان؛چیه؟ جان-

 نکن من درگیر رو خودت کنم می خواهش-

 هب من نیا دانشگاه نکن،فردا کنم؛لجبازی می بخوام هرکاری پس منی وجود تو-

 نیست خوب حالت گفتم استاد

 میام بمونم، تنها تونم نمی من-

 نمیای-

 ترنم

 تبرگش وساناز فاطمه سمت به گریه حالت وبا کوبید زمین رو پاش ها بچه مثل

 وگفت

 ....پویان میام دوتاست؛من شما تقصیر همش-

 دنبالت میام خودم ولی...بیا نزن جیغ باشه خوب-

 ..منفی من جواب همین برای...نه نداری اعتماد بهم-

 بشی اذیت خوام ؛نمی دختر بافی می داستان خودت برای چرا-
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 رو اون کنم،اگه می انتخاب رو فربد من کنی می فکر چون نداری اعتماد نه-

 کردم نمی بغلت غیرت کوه اون جلوی ظهر از بعد امروز که کردم می انتخاب

 گفتم نمی رو واسمت

 ...ترنم-

 خداحافظ اصال چیه...ها-

 رفت دختر سمت وبه تخت رو وانداخت کرد وخاموشش کرد قطع رو گوشی

 وگفت

 دیونه اونم از این دیونه اون...کنم فکر پسری به خوام نمی چرا دیدید حاال-

 کنم چیکار من بیافته اتفاقی تر،اگه

 وگفت ترنم به کرد رو و اومد خودش به گوشیش صدای با فاطمه

 کنم؟ ،چیکار پویان  -

 زده زنگ تو به چه من به بده رو جوابش-

 زده زنگ همین برای کردی خاموش رو داره؟گوشیت چیکار من با-

 بده رو جوابش باشه-

 داد وجواب داد فشار رو ریموت فاطمه

 بله-

 ترنم بده رو گوشی فاطمه سالم-

 شده دعواتون نشده روز گیره؛یه نمی-

 پخش روی آورد؛بذار جوش نگفتم؛خودش چیزی من خدا به نه-

 باشه-

 وگفت پخش رو گذاشت رو گوشی فاطمه

 شنوه می بگو پویان-

 گفت کالفه صدای با پویان
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 رو ماشین فردا اصال کردم، غلط من...میاری جوش زود چرا تو من عشق آخه-

 وبیا برو خودت میدم

 داد جواب بود عصبی هم ترنم

 گفتم می پدرم به داشتم الزم ماشین من-

 نکن قهر بهت؛فقط میدم خودم من باشه خوب-

 ایآق برام؛جناب هستی کالسی هم همون شما نیستم؛اصال هم نیستم؛آشتی قهر-

 پویان دکتر

 دختر دیگه نکن لجبازی ترنم-

 دکتر خانوم؛آقای ترنم-

 کنی؟ می اینطور چرا ترنم...وای ای-

 حراست هست مشکلی بهش؛اگه دادم رد منم کردی درخواست من از تو-

 دانشگاه

 اونجا میام االن نکن کفری رو من ترنم-

 است بسته خوابگاهتون...هه هه-

 نیستم خوابگاه تو من میدونی خودتم نیست بسته من برای-

 میاد خوابم ندارم،فعال حرفی من-

 داد رو جوابش بیرون،فاطمه رفت شد بلند

 است دیونه این نکن عصبی پویان-

 کنه می دلم به خون ناراحته ؛وقتی خدا به فاطمه-

 بهش نده گیر هفته یه باشه-

 بیار   بال سرش ببره بردار ندم،فربد گیر-

 چی؟ یعنی-
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 کیه به کی بدم نشون بهت باید گفت؛امشب می دعوا تو امروز-

 خب-

 ...لج روی از ترسم می یعنی-

 مواظبشم من کنه نمی کاری...نترس-

 بدم اس ام اس بهش من کن روشن رو اش گوشی حداقل باشه-

 باشه-

 خدانگهدار-

 نگران برادر خداحافظ-

 خورد؛ چایی ساناز با نشست وخودش کرد روشن رو ترنم گوشی

 حرف دخترها با خواست ومی کرد چایی از پر رو وفنجونش شد اتاق وارد ترنم

 شد؛ بلند گوشی صدای که بزنه

 وگفت کرد نگاه دخترا به تعجب با

 کردین؟ روشنش کدومتون-

 فاطمه سمت به رو ؛دستش نخنده که داشت می نگه رو خودش زور به که ساناز

 وگفت کرد دراز

 داماد آقا فامیالی-

 گفت زد می لبخند که ترنم

 پویان یا منی طرف فاطمه،تو بزنن گندت-

 امیرم با من-

 گفت برگشت ترنم خندید؛که باهم همشون بعد

 نباش ذلیل برست؛مرد خاک-

 بگه هرچی آقامون...جون ترنم دیگه اینیم ما-
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 شد وجور جفت امیر این با کی فاطمه این ساناز بینی می-

 گفت کشید می سر رو چایی که حالی در فاطمه

 بودی خواب بیمارستان تو جنابعالی وقتی-

 خوند دخترا برای بلند رو پویان اس ام اس و برداشت رو گوشی ترنم

 اعتماد بی بهت کنم می غلط کردم،من غلط نوشته؛عشقم چی دخترا ببینید-

 بده؛ رو جوابم فقط بگی تو چی هر باشم؛اصال

 وگفت خندبد ترنم بعد

 ذلیل زن برسرش خاک-

 گفت وساناز خندیدن همشون

 بده جوابشو ترنم-

 وضعیت این با بیاد کنار ؛باید جان ساناز نه-

 بدی؟ جوابی بهش خوای نمی چی یعنی-

 دادم رد جواب ،اگه بگیا چیزی بهش نریری نکردم،فاطمه فکر هنوز نمیدونم-

 بیاد کنار خودش با بتونه

 وگفت کرد نگاه بهش تعجب با فاطمه

 بدی؟ بهش رد جواب قرار مگه-

 خوابین؟ نمی... نمیدونم-

 چی؟ چرا،خودت-

 کتابخونه تو میرم من کنم مرور رو درس ساعت ،نیم خوابم می چرا -

 برو باشه-

 کتابخونه سمت به بود داده پویان که ای جزوه وبا برداشت رو گوشیش ترنم

 رفت
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 ؛ خوند رو ودرسش نشست راحت خیال با همین برای نبود کسی

 ود؛ب خورد؛پویان زنگ گوشیش که بخوابه بره شد بلند شد خسته که چشماش

 ارانگ شنید رو تلفن پشت از پویان صدای که نزد دادوحرفی فشار رو ریموت

 بود عصبی

 ... ترنم توام با...نمیدی جواب چرا عشقم،نفسم؛عزیزم-

 گفت وجدی کرد صاف رو صداش ترنم

 وهجز بابت خوندم می درس داشتم هم بدم؛االن رو جوابتون که بینم نمی دلیلی-

 ممنون

 ممنون...همین ترنم همین-

 جناب کنم چیکار دارید انتظار-

 نکن دلم به خون فقط هیچی-

 خوره می بهم الکی عشق هرچی از داره حالم نزنید حرف دیگه میشه-

 خداحافظ...کنم می ثابت بهت نیست الکی من عشق-

 وخوابید؛ رفت اتاق سمت به ترنم و کرد قطع رو گوشی

 افتادن؛ راه دانشگاه سمت به فاطمه و ساناز وبا خوردن رو صبحونه صبح

 ور وفقط کرد عبور کنارشون واز کرد پارک دانشگاه جلو رو ماشینش پویان

 سانازوگفت فاطمه به کرد

 وساناز فاطمه عالی صبحتون-

 رو ازسان رفت پویان وقتی و کردن تعجب فقط پویان کار این از متعجب هم اونا

 وگفت ترنم به کرد

 بود چش این-

 گفت خندید می که ترنم

 گوش نیست چش-
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 نداد سالم بهت چرا...نکن شوخی ترنم-

 نمیشه شب من صبح نده سالم اون نده،اگه-

 دیونه خدا به اید دیونه-

 کالس بریم حال هر به-

 شدن، وارد کالس سر ترنم و فاطمه

 صندلی تا وچند نشست همیشگیش جای هم ترنم و نشست امیر کنار فاطمه

 بود؛ نشسته پویان تر اونطرف

 چشماش تو رو عصبانیت کرد می نگاه که چشمی گوشه ولی نکرد نگاه بهش

 خوند، می

 داشتن؛ کالس خونشون بودن رفته که استادشون با

 وگفت دید رو پویان قیافه که استاد

 هستین پویان؛اتیشی دکتر شد چی-

 گفت بذاره سرش به سر خواست هم ترنم

 بزنیم زنگ نشانی آتش به نگرفته اتیش اینجا تا کنم فکر استاد-

 وگفت کرد ترنم به نگاهی پویان

 نیست چیزی استاد نه-

 وگفت ترنم به کرد ورو

 نمیدیم نشانی آتش به زحمتی کنید خاموش داشتین آب شما-

 وگفت زد لبخند ناراحته اون دست از وفهمید بود گرفته رو جوابش که ترنم

 میخرم دونه یه کالس بعد ندارم؛ولی شرمنده امروز دکتر نه-

 داد؛ ادامه رو ودرس خندید بود خبر بی چیز همه از که استاد
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 هب عصبانیت با خرید آب بطری یه رفت کالس بود؛بعد شده عصبی که ترنم

 رفت؛ کالس

 رو طریب عصبانیت با بود نشسته پویان وفقط نبود کسی کالس تو خوشبختانه

 وگفت گذاشت پویان جلوی

 ...نکرده فوران تا بخورید بفرمایید-

 ور بازوهاش کشید خودش سمت وبه گرفت رو دستش پویان که بره خواست می

 داد وتکونش گرفت

 کن نگاه بهم-

 وگفت کرد نگاه پویان چشمای به ترس با پویان تکونای با بود پایین سرش نهم

 پویان میگی چی کردم نگاه چی...ها-

 کنه آرومم رو من تونی می که تویی سرم،تنها تو بخوره آب-

 آخر ات کنیم؛تو زندگی باهم تونیم نمی وتو من...تونم نمی پویان تونم نمی من-

 کنی می شک بهم عمر

 خندم می خودم گور به من-

 جایی برم تنها نمیذاری شی می اعتماد بی بهم مدتی بعداز میگی رو این االن-

 کنم می وامضاء نویسم می کتبی نامه خوای می اصال-

 میده آزارم نگاهت وقتی چیکار خوام می کاغذ من-

 داد وادامه کرد آزاد پویان دست از رو خودش

 بگیرم رو انتقالیم مجبورم وگرنه نکن شک کسی که کنی رفتار عادی کن سعی-

 ...چیه؟ترنم انتقالی-

 ...گفتم که همین-

 کالفگی با هم ،پویان رفت حیاط سمت وبه بست سرش پشت رو در و رفت

 پرسید ،فاطمه رفت وفاطمه امیر وکنار رفت بیرون
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 شد؟ چی-

 انتقالی تونم نمی من کنه می کشه،فکر می من رخ به انتقالی هیچی-

 میرم می اون بدون من بگیرم؛فاطمه

 گفت و خندید امیر

 دیدی این از تر ذلیل زن حاال تا فاطمه-

 وگفت زد بازوش به مشتی و خندید فاطمه

 کنم می ذلیلت زن ولی ندیدم ذلیل نکن؛زن اذیتش امیر...ا  -

 وگفت خندید امیر

 کردم غلط من خانومم دیگه نه-

 وگفت رفت سمتشون به ترنم و خندیدن سه هر

 ...سالم-

 گفت نخوره بهم جو خواست وامیر انداخت پایین رو سرش پویان

 ،چطوری؟ ترنم سالم علیک-

 بکنه رو شکایتت کنی؛نبینم اذیت رو فاطمه این نبینم نیستم؛امیر بد-

 ندارم بهش کاری من نکنه اذیت رو من این دارین اختیار نه-

 کرد زمزمه آروم پویان

 کنم شکایت کی به من-

 

 ور ودستش نشست کنارش هم وامیر نشست نیمکت روی رفت عقب قدم یه بعد 

 گفت گذاشت هاش شونه روی

 ...میشه درست-

 وگفت کرد ترنم به رو بعد
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 کنه؟ می اینطوری چرا این ترنم-

 وگفت وخندید نیاورد خودش روی به ترنم

 شده عاشق ما دکتر آقای امیر،شاید نمیدونم-

 وگفت خندید امیر

 بدجور اونم-

 رفت اصلی ساختمان سمت به شد بلند پویان

 

 نشستن کالس وسر رفتن ساختمان سمت وبه نزدن حرفی دیگه وامیر فاطمه

 رفتن؛ خوابگاه به وفاطمه ترنم کالس اتمام وبعد

 شنبه سه ؛ نمیذاشت محلی پویان به ترنم و رفت پیش طوری همین روز دوسه

 وابج ترنم زد زنگ ترنم به امیر که بودن نشسته خوابگاه نداشتن؛تو کالس که

 پرسید شنید که امیرو نگران صدای داد

 ترنم سالم-

 امیر شده چی-

 نشی؟ نگران بگم چیزی یه ترنم-

 دیگه بگو امیر-

 شبه دکترا نمیذاره بیمارستان اوردیم االنم نزده لبش به غذا روزه چند پویان-

 بزنن دست

 اومدم االن-

 وگفت رفت فاطمه سمت به ترنم

 بریم پاشو-

 کجا؟-

 بیمارستان بردنش بده حالش شماها؛پویان دادین دستم به کاری چه بینی می-
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 واقعا؟-

 شو حاضر شو بلند آره-

 رفتن؛ بیمارستان سمت به شدن حاضر دوتاشون

 واونارو اومد بیرون اتاق از امیر که بپرسن رو اتاق که رفت پذیرش سمت به

 زد؛ صدا

 گفت جدیت وبا ایستاد تختش وکنتار رفت اتاق سمت به ترنم

 کنهب ات معاینه بیاد دکتر بذاری که کنم راضیت که بیام باید شدی؟من بچه-

 بیای نگفتم بهت من-

 نخوردی؟ غذا چرا چیه رفتارا بگی،این که نداره لزومی-

 گفت میاد باال دروغش گند االن فهمید که امیر

 خورده نیست؛قرص غذا فقط-

 وگفت پویان به کرد رو عصبانیت با شد گرد چشماش ترنم

 کردی؟ چیکار-

 عصبانیت با دوباره کرد؛ترنم نگاه دیگه سمت وبه چرخوند رو سرش پویان

 کشید داد سرش

 ؟ کردی چیکار معلومه پویان-

 وگفت امیر به کرد رو بعد

 شازده معده وشوی شست ی برا بیاد بزن صدا رو دکتر برو امیر-

 کشید چرخیدوفریاد ترنم سمت به حالی بی با پویان که

 خوام نمی داره،من اهمیت برات مگه-

 وگفت کرد گریه زدو پویان گوش تو سیلی یه بود شده عصبانی که ترنم

 ...هستم جا این االن که داره اهمیت آره-
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 به دکر پشت کرد،ترنم نگاه تعجب وبا گذاشت صورتش روی رو دستش پویان

 گفت آروم گریه وبا پویان

 ...نکن فربد مثل هیچوقت...نکن امتحان رو من نبودنت با وقت هیچ-

 پویان معده وشوی شست برای ودکترا نشست سالن تو رفت بیرون اتاق واز

 یرونب پرستار ساعت یه از وبعد نشستن ترنم کنار وفاطمه وامیر اتاق تو رفتن

 وگفت اومد

 کیه؟ ترم-

 گفت و شد بلند ترنم

 شده؟ منم،چیزی-

 کنن می صداتتون-

 رفت، پویان تخت سمت به شد بلند ترنم 

 ، گذاشت پویان دست روی رو دستش و نشست کنارش

 رفتهگ صداش که بود معلوم ولی ساختگی لبخند با داد قورت رو بغضش پویان

 وگفت چرخوند ترنم سمت به رو سرش

 ...عشقم سنگین خیلی دستت-

 بود خودت بخاطر فقط ببخشید،پویان-

 کنی می توجهی بی بهم چرا میرم می بخاطرت من میدونی که تو-

 بیام کنار وفربد خودم با باید اول من پویان-

 کنم می کمکت-

 تونی؟ می-

 میذارم عشق راه تو رو جونم-

 ...ودیگه رفت نکشید طول سال یه ولی گفت می بهم فربد رو حرفا این-
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 کن باورم...ترنم...پویانم من...نیستم فربد من-

 کنم فراموش رو فربد من تا باشی صبور میدی قول-

 میدم قول-

 نکنی؟ شک بهم میدی قول-

 میرم خودم کردم شک درصد،اگه نیم حتی-

 ودید دکشی ترنم سر روی رو دستش وپویان گذاشت پویان سینه روی سرش ترنم

 لرزه؛ می ترنم های شونه

 وگفت کرد نگاه ترنم چشمای وبه شد بلند دادو حرکت خودش به یکمی

 کنی؟ می گریه باز که خانومی،تو کن نگاه من به-

 کردم می باید چیکار من شد می چیزیت یه تو اگه-

 مبغل میریزه؛بیا اشک سال سه های بچه دختر مثل...نکن نشده؛گریه که االن-

 ببینم

 رو راستش ودست گذاشت اش سینه تو رو سرش ترنم و کرد دراز رو دستش

 وگفت گذاشت پویان قلب روی

 بایسته من قلب از زودتر قلب این پویان،نبینم-

 عشقم بیارم دوام تو بدون چطور من اونوقت-

 بهت بگم چیزی یه خوام می پویان-

 بگو-

 ادد قورت رو بغضش وبعد ایستاد وروبروش برداشت پویان سینه از رو سرش

 گفت کرد نگاه پویان چشمای وبه

 زندگی کل میمردم،فربد هم داشتم،واسش دوس رو ای دیگه کس تو از قبل من-

 شدم؛ مریض رفتنش بعد که طوری بود من
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 کردم می انتخاب خودم رو ،لباسش خوردم نمی منم خورد نمی غذا اون اگه

 آب به رو خودم نداشتم خبر حالش از ساعت یه کردم،اگه می خرید ش برا خودم

 لیاقت برن؛اون می بهره خودشون لیاقت اندازه به آدما همه ولی میزدو آتیش

 مین ،دیگه بشم عاشق تونم نمی دیگه میکردم فکر امروز رونداشت،تا من عشق

 خشک چوب با رو تر چوب که رسیدم نتیجه این به کنم؛ولی اعتماد کسی به تونم

 خراب رو زندگیم من بینم نمی دلیلی نداشت رو من لیاقت نسوزونم،اون

 ...ولی فهمیدم دیر کنم،درسته

 خوشحالم ترنم خوشحالم-

 ودوباره فربد پیش وبرم بکنم خیانت بهت من نکن شک هم درصد یه...فقط-

 ارمب یه کشید گند به رو سه هر اون ولی دادم فرصت بهش بار سه ببخشمش؛من

 وننمید همه اینکه بخاطر کردم می فکر دیروز تا بکنه؛اگه جبرانش نکرد سعی

 رو عشق همون بهش دوباره تونم نمی من ولی بدم جواب بهش دوباره مجبورم

 می رو خودم غرور های ؛شکسته بینم می رو اون وقتی میشه بد بدم؛حالم

 ...سختی خیلی سه این تو کشیدم سختی خیلی من...بینم

 ...بخوره تکون دلت تو آب نمیذارم دیگه...کنارتم من-

 سر سربه اینکه برای شدن؛امیر اتاق وارد فاطمه وامیرو زدن لبخند هردوشون

 گفت خنده با بذاره پویان

 ... پویان...یاهللا...اومدیم ما نکنید کاری آقا-

 وگفت خندید پویان

 میدی جو دیگه،هی بیا زهرمار-

 ...دارین کار خانومتون با شاید گفتم نمیدم جو-

 وگفت خندید فاطمه

 ...بکش خجالت امیر..ا  -

 ؟ ترنم بخوریم شیرینی کی حاال!دیگه میگم راست چیه-

 خوردیم رو شما شیرینی هروقت-
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 خوابگاه به هم وخودشون گذاشت خوابگاه تو دخترارو امیر و خندیدن باهم

 رفتن،

 درس وسر خوردن ناهار برای بود مونده که شب غذای از ترنم و  فاطمه

 ؛ نشستن

 فشار رو ریموت خورد زنگ ترنم گوشی که بود بعدازظهر چهار ساعت حدود

 پیچید گوشش تو آشنا صدای یه که داد

 ندا؟ کنی می خون رو دلم چرا-

 زدی؟ زنگ باز که تو-

 رفتم نیستم روز سه کردی می فکر-

 تو بخاطر اونم کردم کسب تجربه خوب سال داشتم،سه اطمینان نکردم فکر-

 بازی لج تو چقدر ترانه-

 نفهمی؛فربد به زدی رو خودت کشیدم؛تو زجر چون دارم حق چون لجبازم من-

 گرفتی نادیده رو ومن شکستی رو غرورم وقتی کنم صاف باهات رو دلم چطور

 رگم دم وقتی ؛حتی بدی وتوضیح بزنی حرف باهام بار یه نشدی حاضر ،وقتی

 بدم رو جوابت من بینم نمی دلیلی پیشم،پس نیومدی بودم

 ترانه پشیمونم-

 گذاشتم پا زیر رو خیابونای ،تموم ساله هفده دختر یه من ؛فربد نداره سودی-

 بودی؟ فکرم بودی؟به کجا چی؟ گشتم،تو دنبالت در به ودر

 نکش رخم به رو نبودنم ترانه-

 ستتدو پیش رفتم وقتی تو،فربد نه شدم تحقیر من چون دارم حق چون کشم می-

 اون گفتی خودت چون میدونی گفت؛حتما چی میدونی بده خبر بهم تو از که

 بی خوام،آخه نمی تورو خودم من است بهانه مامانم میگه فربد حرفارو؛گفت

 کنم صاف باهات رو دلم چطور انصاف

 طرف یه از کردم نمی کار درست فکرم بخدا ببخش، ترانه بودم عصبی-

 .... یه از بودن گذاشته فشار تحت رو من خونوادم
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 کشید فریاد بده ادامه رو حرفش فربد نذاشت ترنم

 که بود این من گناه...ها... بود چی گناهم نداشت،من ربطی من به چیزا این-

 کشم می بگو خوای می زیاد دادم،خیلی رو تاوانش سال سه باشه بودم، عاشقت

 خاطر به رو غرورم من ؛فربد بردار سرم از دست تا میدم رو گناهم این تاوان

 رهخو می خربزه هرکی ندارم وشکایت گله ،هیچ گذاشتم پا زیر تو به وفادریم

 نشستم،تاوانش ولی نه ساده نشستم لرزش پای سال سه شینه؛من می لرزش پای

 بردار سرم از دست االنم دادم رو

 جبران برای اومدم-

 اگه بگرد ترانه وبگی بیای زمانی یه گفتم؛اگه نیست،یادته کار در جبرانی فربد-

 میزنم آتیش رو زندگیت کنی خراب رو من وزندگی بیای

 پسره؟ کیه؟اون زندگیت-

 نزدم اتیش تا که بردار من وزندگی من سر از من،دست زندگی پسره اون آره-

 وخودت خودم به

 وآخرت اول حرف ترانه-

 خاتمه تو عشق با زندگی به من پیش سال سه باشه،همون اخری که نبود اولی-

 دادم

 ...کنم می خواهش ترانه-

 ... بشم له دوباره بشکنم دوباره کنی می خواهش-

 فرستم می رو خونوادم ؛فردا ندارم حرفی تو با دیگه من-

 راحتی طور هر-

 دید که گرفت دستاش بین رو وسرش انداخت تخت روی کرد قطع رو گوشی

 شد وارد چایی با فاطمه

 چسپه می خوندن درس بعد تازه چایی بیا آبجی-

 ...دعوا بعد-
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 ؟...چی-

 فرستم می رو خونوادم فردا گفت می بود زده زنگ فربد-

 داد جواب بوق سه از گرفت،بعد رو پویان وشماره برداشت رو گوشی ترنم

 عجب چه خانوما خانوم به به-

 بودم کنارت پیش ساعت چند همین-

 اومدی بیمار عیادت نبودی من پیش که اون-

 منظور؟-

 داره راه دل به بیرون،دل بیا بزنم زنگ خواستم االن همین خوابگاهم دم -

 کردی کاری خوب-

 عجب؟ چه-

 میام وایسا دارم کارت-

 خانومی منتظرم چشم-

 زد بیرون خوابگاه واز کرد خداحافظی فاطمه از شد حاضر زود رفت ترنم

 ور دستش شد؛پویان وسوارش رفت ،سمتش بود پارک خوابگاه دم پویان ماشین

 دادن دست برای اورد جلو

 خانومم سالم-

 وگفت گرفت رو دستش ترنم

 پالسی خوابگاه این جلو ساعت هر نداری درس سالم؛شما وعلیک-

 ...ها-

 اینجایی ساعت هر اینکه منظورم-

 است عشق رو ادبیاتت-

 وگفت زد لبخندی ترنم
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 بزنیم حرف باهم جایی یه بریم کن چی،حرکت پس-

 چشم-

 کرد، وحرکت کرد روشن رو ماشین

 شه؛ن ناراحت که بگه چطور کرد می فکر نبود پویا به حواسش ترنم مدت این تو

 کرد حس ش ها شونه رو رو پویان دست که بو افکار این تو

 خانومم؟ کجایی-

 چطور؟...جا همین...ها-

 معلومه-

 توگف زد بوسه شقیقش وبه کشید خودش سمت وبه داد فشار رو هاش شونه بعد

 نفهمم پرته حواست وقتی نشناختم تورو سال یه این تو یعنی من-

 داری؟ هم رو کالس دخترای امار تو-

 کردم نمی نگاه کسی به تو از بغیر من...نکن اذیت ترنم-

 ایبر هم کرد؛ترنم ورانندگی کشید ترنم های شونه از رو ودستش کرد اخم بعد

 کشید فریاد کنه،بلند اذیتش اینکه

 ...پویان.. آخ-

 چرخید سمت وبه کرد پارک کنار رو ماشین پویان

 شد چت بگو پویان ،جون ترنم شد چی-

 نمیاد باال نفسم پویان... نفسم-

 تا چرخوند رو ماشین خندید،وکلید ترنم که بده حرکت رو ماشین خواست پویان

 ، بشه خاموش

 زرد صورتش رنگ هم اومد؛پویان بیرون چشمش از اشک که خندید اونقدر

 گفت و کشید صورتش به دستی بود شده
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 ترکید زهرم دختر-

 ترنم

 گفت خندید می که حالی در

 باشی عواقبش منتظر باید کنی می قهر ببخشید،خوب-

 ثانیه چند ویه کرد نگاه پویان وبه کرد پاک چشمش ی گوشه از رو اشک بعد

 کرد، وگریه انداخت پویان بغل تو رو خودش دفعه ویه کرد نگاه بهش

 وگفت بوسید رو وموهاش کرد فرو اش سینه تو رو سرش پویان

 دختر؟ شد چی-

 گفت کرد می گریه که حالی در ترنم

 کشم نمی دیگه بخدا... کشم نمی دیگه من...پویان-

 شده؟ چی بگو مردم خوب...دختر شده چی-

 خونتون فرستم می رو خونوادم فردا گفت بود؛می زده زنگ االن فربد-

 خب-

 میکنه موافقت مامانم رسیدن اونا پویان چیه خب-

 اونوقت؟ چرا-

 کنید،هر ازدواج باید زدین حرف باهم شماها میدونن همه میگه چون-

 فهمه می بیاد تحقیق برای خواستگاری

 خونتون؟ برم امشب همین خوای می ندارم ومشکلی میدونم که من-

 کرد گریه و داد فشار پویان سینه به بیشتر رو خودش

 رو وجدانش تا کنه می بتونه هرکاری... است دیونه کنم؛اون چیکار نمیدونم-

 کنه اروم

 کنه نمی هیچکاری-
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 وگفت کرد قاب رو صورتش دستش با و زد صورتش به ای بوسه پویان

 ...هیچی از نترس کنارتم من وقتی تا-

 بهو کرد روشن رو ماشین پویان شد خیره بیرون وبه کرد پاک رو اشکاش ترنم

 کشید آه که انداخت ترنم به نگاهی نیم

 کشی؟ می آه طوری این مردم من مگه-

 پویان حرفیه چه این...نکنه خدا-

 بدونی چیزی من درباره خوای نمی تو اصال نباش ناراحت پس خوب-

 وگفت کرد نگاه بهش سوال از پرا چشمانی با ترنم

 نگو داری دوس ولی...اهوم-

 اجازدو که دارم خودم از بزرگتر برادر هستم؛دوتا ساله وپنج بیست پویان من-

 کنکور که بار کرده،اولین ازدواج اونم که ازخودم بزرگتر هم خواهر ویه کردن

 هک سربازی بودم،بعد سربازی تو وخرده سربازی،دوسال رفتم نشدم قبول دادم

 بکنم خودم رو شرکتمون کارای شدم مجبور هم من شد مریض بابام برگشتم

 مدتی از بعد ولی نخونم درس شدم داشتن،مجبور شرکت خودشون برادرام چون

 مشد دانشگاه واومدم دکتر وشدم خوندم درس سال یه نشستم ومنم شد خوب بابا

 خانوما خانوم شما عاشق

 بزرگی بابا چرا میگم-

 ...ها-

 باشی من سن هم خورد نمی بهت-

 ترنمم کشته رو من تعبیرات این-

 ادبیاتیم استاد پا یه ما مثال-

 لعنت برمنکرش-

 خوام می بستنی من پویان-

 فصل؟ این تو االن-
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 خوام نخر،نمی خوب-

 میشی ،مریض نیست خریدن مسئله-

 نخواستم-

 تگف خنده وبا خندید نزد؛پویان وحرفی چرخوند بیرون طرف به رو صورتش

 کنه؟ می قهر وقتی خانومم این میشه بامزه چه-

 شد بلند ترنم آخ کشیدو رو ترنم های لپ دستش وبا کرد بلند رو دستش

 کشی می رو لپم که نیستما همسایتون بچه دختر من-

 خودمی کوچولوی خانوم تو-

 خواهرته کوچولو-

 شوهر وخواهر عروس بین دعوا االن از...نوچ نوچ-

 ویانپ که کرد نگاه رو وبیرون جوید رو لبش ای نخنده،گوشه کرد می سعی ترنم

 گفت

 بخند خانوم شدی بخند؛خفه-

 کشید یینپا رو شیشه بخره،ترنم بستنی بره شد وپیاده داشت نگه مغازه جلوی بعد

 وگفت

 لطفا قیفی-

 وگفت خندید پویان

 خانوم جوجو چشم-

 رو کیوی داد ترنم دست به رو یکی نشست ماشین تو و برگشت بستنی دوتا با

 خورد خودش هم

 پیدا سنگ زیر که خوام می چیزایی یه وقتا کنی،بعضی عادت پویان؛باید میگم-

 میشن

 کنم می قاف،پیدا کوه پشت بگو تو اصال-
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 ؛ کردن وحرکت خوردن رو بستنی 

 شتبرگ پویان که لرزید می سرما از زدن،ترنم وقدم شدن وپیاده رفتن پارک به

 وگفت وخندید

 سردته؟-

 آره-

 بود خانوم جوجه...خورد،ها می بستنی بود کی اون-

 ...خروس هم تو جوجه من-

 رد رو سوشرتش پویان که کرد حرکت قهر نشانه وبه برگردوند رو روش بعد

 وگفت کرد حلقه ترنم دورشکم رو ودستش انداخت ترنم های شونه وروی آورد

 میشی تر شیرین کنی می که قهر-

 کنم می قهر بیشتر پس-

 ...خانومی میزنه رو دلم اش شیرینی دیگه نه-

 من روی انداخت رو وزنت کل بکش رو دستت-

 زدن، وقدم کشید اغوشش تو رو ترنم و کشید رو ودستش خندید پویان

 پویان به رو هست تسبیح جیبش تو دید و کرد سوشرت جیب تو رو دستش ترنم

 وگفت کرد

 خونی؟ می نماز تو-

 چطور؟ آره-

 زدو دیلبخن پویان...کرد بهش تعجب با و کشید بیرون جیبش تو از رو تسبیح

 گفت

 بودی؟ ندیده دست به تسبیح مدرن مومن حاال چیه؟تا-

 کنه؟ می چیکار تو دست من تسبیح این-
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 هستش؟ تو ماله مگه-

 مشگ شد چی نمیدونم ولی بود جیبم تو دیدم پارک تو رو فربد که روز اون آره-

 کردم

 نماز سر ازش،برداشتمش اومد خوشم خیلی کردم پیداش پارک تو منم اتفاقا-

 مروزا میگم؛از رو ذکرت تسبیح این با هرروز برسونی بهم رو ترنم خدایا گفتم

 میگم ذکر دور یه روز هر

 هستم تسبیح این در به در ببین رو من-

 مهمه؟ برات-

 تا تمگف می خدا ذکر بود دستم هرروز تسبیح این شدم جدا فربد از خب،وقتی آره-

 کنه پیدا آرامش

 میگم ذکر عشقم تسبیح با...حالم به خوش-

 کشید داد بلند بعد

 حالم به خوش خدایا-

 وگفت کشید خودش سمت وبه گرفت رو بلوزش ای گوشه ترنم

 پویان نیار در بازی دیونه-

 خودمون خدای و وخودت نیست؛خودم کسی که اینجا-

 وگفت گرفت رو پویان دست ترنم

 خوری می سرما ماشین سوار بریم پویان شده سرد دستت-

 نیست مهم وسردی گرمی باشم که تو با-

 دارم درس من بریم نیار در بازی دیونه-

 ... خانوم چشم-

 وگفت زد بازوش به مشت با ترنم و خندید پویان بعد

 ...نه خون خر بگی خواستی می-
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 ......نه-

 باهات قهرم اصال....چرا-

 کرد ناز خانوم جوجه این باز-

 ، کرد پارک که خوابگاه وجلوی شدن ماشین وسوار زد صورتش به ای بوسه

 وگفت اورد در رو پویان سوشرت ترنم

 کنم تنت خودم خوام می بیار رو دستت-

 زد ترنم  دست به ای وبوسه پوشید رو وسوشرت کرد دراز رو دستش پویان

 وگفت

 خانومم دستای قربون-

 افتی می وزندگیت درس از بری جوری این پویان-

 دارم تورو چون نیست مهم-

 دیونه-

 در کی فاطمه؛من خواستگاری میره بعد هفته امیر کردی،راستی ام دیونه تو-

 باشم خدمت

 نمیدونم-

 منتظرم-

 خداحافظ-

 جوجو باش خودت مواظب عشقم خدانگهدارت-

 وگفت کرد کج رو ودهنش شد کالفه پویان گفتن جوحو از ترنم

 خروس   آقا چشم-

 دز بوق هم پویان برد باال خداحافظی عالمت به رو دستش ترنم و  خندید پویان

 شد ودور
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 گفت و رفت طرفش به سراسیمه شد،فاطمه که خوابگاه وارد 

 شده؟ چی میدونی ترنم-

 خواستگاری خونتون میرن محترم خونواده با امیر بعد بله،هفته-

 میدونی؟ کجا از تو-

 شناسی؟ می امیرو تو میدادن؛اصال بقیه به رو من آمار کالغا که همونطور-

 زنم می فک باهاش دارم ماه یه آره-

 دونم نمی من زنی می فک ماه یه تو-

 ببخشید نمیذاشتی،حاال بودم گفته اگه-

 پختی؟ شام -

 کنه استخدام نوکر برات بگم پویان این به باید رئیس؛من بله-

 خداشه از که اون-

 بشن؛ آماده صبح کالس برای فردا تا خوابیدن خوردن رو شام

 و شد تموم کالسشون که بود چهار حدود ظهر و رفتن کالس همیشه مثل صبح

 هنشست میز سر رفتن رستوران به باهم امیر به فاطمه دادن بله جواب خاطر به

 ، بودن

 رو ریموت خورد زنگ  ترنم گوشی که برن خواستن ومی خوردن که رو ناهار

 هست خونشون از تماس که بفهمه پویان تا زد حرف وبلند داد فشار

 مامان ؛سالم بله-

 خوبی؟ سالم-

 چطورین؟ شما خوبم-

 مامان بگم چیزی یه -
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 مامان بگو-

 بودن اومده فربد وبابای مامان-

 گفت بده جلوه عادی رو ش خود کرد سعی ترنم

 چی؟-

 بزنه حرف بابات با میاد شب بودن،فربدم اومده خواستگاری برای-

 وگفت نشست صندلی وروی رفت گیج سرش نزد حرفی ترنم

 گفتین؟ چی شما مامان-

 نبودی؟ این منتظر مگه-

 تگف کشید فریاد هست افکارش همون تو باز مامانش کرد نمی فکر که ترنم

 می االن نکرده دلم به خون خوام،کم می رو اون کنم می غلط من چی؟ یعنی-

 پسره اون که کردی می وجواب سوال رو من وقتی چیکار رو اون خوام

 وامخ می االن نبود شد زهر واسم زندگی وقتی کجاست نمیدونستم من و کجاست

 میره میدین منفی جواب بهش مامان کرده چیکارش،غلط

 نشدی؟ مریض اون بخاطر مگه بره بده رو جوابش نده کشش جان مامان-

 معصومیت بخاطر من شد مریض خودم خاطر به ،من خندیدم خودم گور به من-

 رفتم مرگ لبه تا خودم

 بیاد خودش شب بذار نشو عصبی مامان باشه-

 گفت؟ می چی مادرش بهش؛اون بده رد جواب بگو بابا به مامان-

 ممجبور کرده زهر برامون رو زندگی فربد ولی نیستم راضی که من گفت می-

 خونواده اون دست از کم کنی؛من بدبخت رو من خوای می تو مامان اونوقت-

 نکشیدم

 میدم خبر بهت شب باشه-

 پرسید نگرانی وبا گرفت رو دستش وپویان کرد قطع رو تلفن
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 شده؟ چی-

 یشراض شناسم می رو فربد نشد راضی بابام هم میشن؛اگه راضی اونا گفتم من-

 کنه می

 خونتون؟ برم فردا خوای می-

 نمیشه راضی بابا برید ،همزمان پویان نه-

 کنیم؟ چیکار پس-

 بشیم منتظر باید شب تا-

 بریم شو بلند بگی تو هرچی-

 نشستن ماشین تو رفتن وبیرون گرفت رو دستش فاطمه

 با هم امیر و خونشون بره فردا پس فاطمه بود نزدن؛قرار حرفی هیچکدوم

 کنن؛ تموم وکارو برن خونوادش

 هک داشت استرس شب وتا کرد خداحافظی نگرانی با ترنم رسیدن که خوابگاه

 میشه؛ چی جواب

 نگز خونه به نیست خبری دید که بود منتظر یازده تا نشد خبری شد نه ساعت

 داد جواب آروم مامانش که زد

 بله-

 خبر؟ چه مامان سالم-

 عصبی بابات االن میزنم زنگ بهت فردا-

 چرا؟-

 میگم بهت فردا نداره چرا-

 ادد فشار رو ریموت ترنم و  زد زنگ بالفاصله پویان کرد قطع که رو تلفن

 داد وجواب

 بله-
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 زدی؟ حرف ترنم شد چی-

 نخوابیدی؟ تو-

 ؟ بخوابم تونم می بنظرت-

 عصبی بابات میزنم زنگ بهت فردا گفت مامان-

 چرا؟-

 شده عصبی بابا که گفته چی میدونه خدا-

 اهدانشگ تو فردا بخواب برو گفتن می بهت بودن داده جواب اگه نباش نگران-

 بینمت می

 بخیر باشه،شب-

 گلم خوش شبت-

  وخوابید کرد قطع رو تلفن

 

 

 می ماشین سمت پویان وبا بود شده تموم کالسش که بود یک ساعت ظهرحدود 

 داد وجواب شد ماشین سوار زد زنگ گوشیش که رفتن

 بودم منتظرت مامان سالم-

 خونه بیا فردا پس فاطمه با دختر-

 دارم کالس چی؟من-

 نداره؟ فاطمه مگه-

 ...مجبوره اون-

 نکرده خراب اونجارو نیومده بابات تا مجبوری هم تو-

 ؟ چی برای-
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 کنه اردواج منم با باید زده حرف باهام دخترتون گفت می-

 گذاشتم تنها رو واون رفتم خبر بی سال سه من مگه-

 منه مال ترانه شده طوری هر ،میگه نمیدونم-

 نمیشه تو زن بمیره ؛ترانه گفتی می بهش مامان-

 روییآب بی این خودش کنه،یا عقدش بیاد ترانه یا عصبی،میگه بابات که فعال-

 کنه جمعش رو

 حافظ خدا میکنم،فعال جمعش خودم-

 وگفت کرد نگاه ترنم عصبی چشمای به پویان

 شده؟ چی-

 کن جمع رو آبرویی بی این خودت یا شو زنش بیا یا میگه بابات میگه-

 نباش کنم؛نگران می جمع خودم-

 ببر رو من زحمت بدم؛بی خاتمه بازی این به باید پویان؛خودم خواد نمی-

 خوابگاه

 باشه-

 کرد ترنم به رو داشت نگه خوابگاه نزدن،جلوی حرفی هیچکدومشون راه تو

 وگفت

 کنارتم من بشه بکنی،هرچی کاری خانومی؛هر-

 هستی که ،ممنون پویان ممنون-

 بیرون؟ بریم بیام ظهر بعداز-

 می بیافتم درس از ترم این خدا به بخون؛پویان رو هات درس بشین دیگه نه-

 کشمت

 میذاریم مسابقه خانومی،اصال چشم-

 ای؟ مسابقه چه-
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 بکنه؟ درخواستی یه یکی اون از باید شد بیشتر کی هر معدل ترم این-

 چی؟ مثال-

 بخواد دلش خودش هرچی مربوطه خودش به دیگه اون-

 رتبه اندازه دخترمون مهریه میگن خواستگاری؛بهش میره طرف داشتیم مورد-

 دهش یک رتبه خونده درس رفته پسره داریم خبر که جایی پسرتون،تا کنکور

 گفت خندید می که حالی در پویان

 داشت؟ ربطی چه خب-

 خونم می بیشتر ترم این میشینم یعنی-

 کنه؟ رحم بهم خدا-

 وایسا حرفت سر میزاری شرط یا نذار شرط یا-

 خانومی چشم-

 بپزم غذا باید خودم کارداره که خوابگاه؛فاطمه برم نشو؛من لوس-

 بای باشه-

 کرد زمزمه لب وزیر شد پیاده ترنم-

 برات بگیرم ناهار نگفت حتی عاطفه بی-

 برداشت رو اومد،گوشی در گوشیش صدای بعد

 داری؟ رفتی؛چیکار االن پویان چی-

 تو نرو-

 ؟...ها-

 تو نرو فقط هستم در دم دیگه ربع یه-

 باشه-
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 در ور گوشیش که بود گذشته ربع یه کرد نگاه ساعتش ایستاد؛به خوابگاه در

 داد جواب وپویان زد بوقی بزنه،نیم زنگ پویان به که اورد

 خانومی درم دم االن-

 با پویان ودید گرفت باال رو بود؛سرش دستش گوشی که طور همون ترنم

 ترف ترنم سمت وبه شد پیاده ماشین کرد؛از ترمز پاش جلوی رو ماشین سرعت

 گرفت صورتش جلو کیسه ویه

 خانومی بفرمایید-

 چیه؟ این-

 ناهارتون-

 ...ها-

 بزنه وسفید سیاه به دست من خوشگل خانوم میذارم من مگه-

 تههف یه قرار همم بپزم،فاطمه رو غذام خودم کنم سعی نکن؛باید تنبلم پویان-

 کنم سعی خودم باید کنم چیکار ،من بمونه

 گیرم می غذا برات هرروز مردم؟خودم من مگه-

 کنم نمی ازدواج باشه پول بی که ادمی با کنی؛من خرجی ول شما خواد نمی-

 نداره تمومی ما پول نترس-

 گرفتی؟ خودت لوس؛برای-

 پزم می خودم نه-

 یچ تو بخورم بپزم چیزی یه تونم می خودم دخترم بهت؛من بگم چی من پویان-

 نیستی بلد چیزی مرغ تخم از غیر

 بکش رخم به رو مرغمون تخم باشه-

 هشب تعجب با پویان نشست کرد باز رو ودر رفت ماشین سمت وبه خندید ترنم

 بشینن کرد اشاره کرد؛ترنم نگاه
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 پویان؟ شینی نمی چرا-  

 خوابگاه؟ نمیری تو مگه-

 خوابگاه میرم من بعد بخوریم ناهار باهم جایی یه بریم نه-

 خانومی؟ داری فدایی دونستی می-

 میدونستم بله-

 دیگه باهم رو وناهار نشستن چمن روی رفتن پارک سمت به خندید پویان

 رفت؛ خوابگاه سمت به هم وخودش برد خوابگاه رو ترنم وپویان خوردن

 داد اس ام اس پویان وبه برداشت رو وگوشیش کرد عوض رو لباسش ترنم

 کن صدام نماز برای ام خسته خیلی خوابم می من-

 نبدو تونست نمی که بود وقت وخوابید؛خیلی گذاشت بالش کنار رو گوشی

 بخوابه، دغدغه

 داد جواب آلود خواب صدای ؛با بیدارشد تلفن صدای با که بود نه ساعت حدود

 ...بله-

 بودی؟ خواب االن تا خانومی-

 چنده؟ پویان؛ساعت آره-

 خوابی نه؟چهارساعت-

 بودم خسته-

 خواب وقت-

 گفته؟ ممنون؛اذان-

 گفت االن همین آره-
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 بخونم نماز برم من بخون نمازتو برو باشه-

 خانومی فعال باشه-

 خداحافظ-

 خوند رو ونمازش گرفت وضو و رفت روشویی سمت وبه کرد قطع رو گوشی

 رفت؛ ساناز اتاق سمت به

 وگفت رفت سمتش کنه؛به می وگریه ساناز اتاق تو نشسته فاطمه دید

 نشستی؟ اینجا فاطمه؛چرا شده چی-

 داد جواب ساناز

 بخوره رو من مغز اینجا اومده بودی خواب تو-

 شده؟ چرا؟چی-

 افتاده محسن یاد خانوم هیچی-

 ...شو بلند خواستگاریت مراسم هفته این بابا؟آخر چنده کیلو محسن? چی-

 وگفت کرد پاک رو اشکاش فاطمه

 کنم،دوباره ازدواج بخوابم روزی یه اگه که کردم نمی فکر تونم؛اصال نمی-

 میشه سد جلوم محسن عشق

 به دفرب بعد من خوبه حاال بود تر دیونه من کنی؛از می ،فکر عزیزم نیست سد-

 میزدین حرف همه با شما ماشاهلل نکردم فکر پسری هیچ

 بره یاد از محسن که میزدیم حرف-

 هست زندگیمون تو اولمون عشق سایه عمرمون اخر عزیزم؛تا نمیره یاد از-

 ترنم؟ کنم چیکار-

 یعزادار مراسم بشینی داره دلیل چه ببین کن فکر ادم بچه مثل بشین هیچی-

 اون فردای گرفته،اونم زن رفته عوضی مرتیکه بگیری؛اون رو محسن عشق

 میزده حرف تو با شبش که روزی
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 بودن کرده اجبارش ترنم-

 مال خاطر به رفت نمی خواست می خودش نیست؛اگه عشق تو اجباری هیچ-

 بگیره رو بود؛دخترش شریک پدرش با که اش عمه وثروت

 وگفت کرد بغلش وترنم انداخت ترنم اغوش تو رو وخودش کرد گریه فاطمه

 گفتی؟ امیر به-

 بود الزم که چیزایی یه-

 گفت؟ چی امیر نیست،حاال صداقت از بهتر چیز کردی؛هیچ خوب-

 نداره مشکلی گفت-

 کنی؟ می گریه مرگته چه پس-

 بشم محسن عروس بود قرار من-

 سال میشه،چهار صرف ماضی ات جمله همه بینی می بود، قرار روزی یه -

 خاندان اون عروس شکر خدارو که کنه ازدواج محسن با بود قرار فاطمه پیش

 نیمیدو بکشی؛اصال عذاب تو نداره دلیل نشدی؛پس بودن اومده کوه پشت از که

 ... شدیم عاشق زود خیلی که این ما مشکل

 

********************** 

 اب اونا؛بعد روی روبه هم ترنم و نشست ساناز وکنار کرد پاک رو اشکش فاطمه

 گفت خنده

 کنه ازدواج شما با خوان می که اونایی سر بر ک خا-

 گفت وساناز کرد نگاه بهش تعجب با که فاطمه

 چرا؟-

 نمیدین؟ وشیرینی چایی مهموناتون به شما-

 آورد براشون وچایی شد وبلند خندید ساناز
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 نشستن؛ درسشون وسر برگشتن اتاقشون به وفاطمه ترنم

 دانشگاه، برای خوندن درس برای بود شده کاراشون دیگه

 محرمیت خواستگاری،صیغه مراسم برای خونشون رفت هفته آخر فاطمه

 بگیرن، جشن ترم امتحان بعد تا خوندن

 ، میزدن حرف باهم کماکان وپویان ترنم

 که داد می داری دل خودش به نبود،ترنم فربد از وخبری گذشت پاییز اول ماه

 رفته، اونم داده منفی جواب پدرش چون

 به روز هر مثل که بودن پاییز دوم نبود؛ماه کرد می فکر که اونجوری ولی

 سکال ؛بعد بود خوب حالش  ترنم که بود آبان از روز رفتن؛نهمین می دانشگاه

 روشون جلوی ماشینی یه که میزدن قدم خیابون تو فاطمه و وامیر پویان با

 رفت، ترنم سمت به و شد پیاده ماشین از وفربد ایستاد

 

 متوجه بود،پویان پویان دست تو ،ودستاش بود شده سرد تنش تموم ترنم

 گفت وآروم شد خیره چشماش وبه شد استرسش

 اینجام من نباش خانومی؟نگران شده چی-

 ...پویان-

 نداره ما با کاری شاید آروم-

 ایستاد، ترنم روی وروبه داد وسالمی شد نزدیک بهشون فربد

 بدفر به توجهی فشردو بیشتر رو پویان دست اون حرص درآوردن بخاطر ترنم

 زد، اش شقیقه به ای وبوسه شد خم سمتش به آروم فربد که نکرد

 انداخت پایین رو سرش گریه چسبوند،وبا پویان سینه به رو خودش ترنم

 هلش عقب سمت به وگرفت ترنم گرفت،بازوی رو چشمش جلوی خون پویان

 گفت بهش فریاد وبا گرفت رو فربد یقه دستش وبا داد

 شرف داری،بی چیکار من خانوم غیرتی،با بی هوی،مرتیکه-
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 نمی بر غیرتت به میداری بر خودت برای رو من عشق دردناکه،وقتی چیه-

 چه؟ تو به خودمه خوره؛عشق

 بهت خودش احترام به من؛االن من،عمر ،دنیای من مال ترنم بود،االن عشقتون-

 شکنم می رو گردنت بعد دفع گم نمی چیزی

 میشی نمیرسه،پشیمون من ی ترانه به دستت که باش داشته یاد به ولی-

 وگفت کرد نگاه صورتش وتو رفت ترنم سمت به بعد

 بزنم حرف باهات باید-

 ندارم حرفی من-

 بزنم حرف باهات باید من ،ترانه دارم من-

 زد جیغ دل ته از ترنم

 ندارم کاری یکی تو با من....ندارم من-

 دارم احتیاج بهت من ترانه-

 زد فریاد بود شده عصبی که ترنم

 سنف وقتی بودی کجا...بودی،ها کجا داشتم احتیاج بهت پیش سال سه وقتی-

 ودنب دوباره واز برگشتی االن کردی،که فکر بود،چی شده سخت برام کشیدن

 و وبری بشکنی رو غرورم که شعورم بی اونقدر کردی فکر...میزنی،ها حرف

 کنم قبول هم دارم؛من احتیاج بهت وبگی برگردی ها قرن بعد

 یکی که نزنم وحرفی بشینم ساکت تونم نمی بینم می تورو وقتی انصاف بی اخه-

 بیاره دست به رو تو دیگه

 منکرد؛ گل هوسش وقتی آقا که میشم ومنتظر شینم می کردی می فکر انگار -

 ...بیا،عاشقتم اره بگم خرم

 بده گوش حرفام به تو فقط میدم توضیح بهت رو اش همه  ترانه-

 چیکار خوام می رو توضیح االن ؛من توضیحی چه-

 روزیه؟ چه امروز میدونی-
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 میدونم چه من،من مرگ روز-

 بهت که باری اولین زدم حرف باهات پیش سال هشت بار اولین که روزی -

 ...جانم وگفتی ترانه گفتم

 برای داشت ارزش د فرب برای که بودم یی ترانه من پیش سال هشت د فرب-

 هی میان رو ومن رفت پیش سال سه که فربدی نه میذاشت جون برام که فربدی

 پیش سال سه من خوام نمی توضیح االن من رفت و گذاشت تنها سوال عالمه

 یم یادآوری بهم وتورو دغ آینه بودن شده که آدمایی به که خواستم می توضیح

 کردن

 کنی؟ می بازی لج چرا ترانه-

 کردن فکر همه که شکستم وقتی من شکستم من لجبازی؟؛فربد چه لجی چه-

 ... رفتی تو که بوده من از مشکل

 رفت عقب که بکش   رو ترنم بازوی خواست ومی کرد دراز رو دستش فربد

 کشید وجیغ

 پویان ، نزن دست بهم-

 وگفت گرفت آغوشش وتو رفت سمتش به پویان

 باش آروم پویان، جون-

 هب و گرفت سر پشت از بیاره،امیر هجوم پویان سمت به خواست می که فربد

 داد؛ هلش عقب

 ربدف سمت وبه اومد بیرون پویان آغوش از بود شده خسته وضع این از که ترنم

 رفت،

 کرد، نگاه بهش عصبانیت وبا ایستاد روش روبه

 حکمم سیلی با ترنم که ببره ترنم صورت سمت به رو دستش خواست می فربد

 گفت سمتش به فریاد وبا آورد خودش به رو اون صورتش به

 که قسم خدا خداوندی کنی،به بازی من زندگی با بخوای اگه دیگه بار یه فربد-

 کشم می آتیش به رو زندگیت
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 وآخرته؟ اول و حرف ترانه-

 تو هب تونم نمی...تونم نمی دیگه باشه،من آخری که نبود اولی گفتم هم دفعه اون-

 ... رو این تونم،بفهم نمی کنم اعتماد

 ...بشی پشیمون که کنم می کاری خواستی خودت باشه--

 شد، دور اونا از سرعت وبا شد ماشین وسوار گفت رو این

 

 به عصبی رفت؛پویان راه سرعت وبا شد جدا دوستاش از گریه با هم ترنم

 رسوند، ترنم به رو وخودش رفت سمتش

 پویان هک بود فاصله بینشون سانت ونیم کشید خودش سمت وبه کشیید رو بازوش

 گفت فریاد با

 ؟ میری داری کجا-

 بیای کنار من وضعیت با تونی نمی تو پویان-

 یتون نمی میگی وقت نکشتم؛اون رو پسر اون نزدم تو خاطر غیرت؛به بی من-

 بیای کنار

 وت رو وغیرتت میومد؛خشم سمتم به تونی؛وقتی نمی بخدا تونی نمی پویان-

 تحمل میشه آوار من سر رو فربد که بار هر تونی نمی مردی یه دیدم؛تو چشمات

 کنی

 رو راهت که گفتم چیزی تو به کی خره من...نرو رژه من اعصاب ،روی ترنم-

 ومیری گرفتی

 رو تو های شدن عصبانی تورو، کشیدنای زجر من,بزنی حرف نداره لزومی-

 کنم تحمل تونم نمی

 ادایست اونا رفت،کنار وامیر فاطمه سمت وبه گرفت رو ترنم های شونه پویان

 گفت کرد؛ نگاه بهش عصبانیت وبا
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 من زندگی قسم بزرگترین که تو جان به باشین؛ترنم شاهد فاطمه امیرو-

 کنم می ازدواج درخواست تو از ندارم؛دوباره تو مشکل با مشکلی هستی،من

 اروم گرفت رو پویان ریخت؛دستای می صورتش روی آروم اشکاش که ترنم

 گفت

 ...دارم دوست-

 اون از اونا خواست می که امیر کردن وفاطمه امیر روبه هردوتاشون بعد

 وگفت خندید بیان بیرون شرایط

 بودیم نگرفته هندی فیلم بلیط ما-

 وگفت خندید پویان

 کنیم می نگاه رو فیلم همون ما بگه هرچی ما آقا؛خانوما-

 ذلیل زن-

 کن خبرم دیدی من از تر ذلیل زن جان امیر-

 ، رفتن دخترا خوابگاه سمت وبه خندیدن اشون همه

 رفتن؛ خونه سمت به هم خودشون

 درس به ناهار خوردن از وبعد پخت وناهار رفت آشپزخونه سمت به ترنم

 رسیدن، دانشگاه

 لقهح خرید برای بودن رفته امیر با دانشگاه بعد ،فاطمه گذشت ماجرا از هفته یه

 ؛

 گفتو انداخت دستش تو و برداشت انگشتررو اختیار بی اومدن؛ترنم که خوابگاه

 بهت میگم فاطمه،تبریک خوشگل چه-

 میگم تبریک بهت من-

 چرا؟-

 میشی عروس شما من بعد کردی؛یعنی دستت تو بار اولین چون-
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 نگو چرند-

 واقعیته یه این چیه چرند بخدا نه-

 

 

  

 پویان شرط تا بود خوندن درس مشغول سخت وترنم شد شروع ترم امتحانات

 ببره؛ رو

 ؛ کمشد پویان معدل از صدم ده فقط معدلش که بود خرد عصابش اونقدر ولی

 اینکه بخاطر نه بود ناراحت کرد نگاه پویان معدل به خودش؛ معدل دیدن بعد

 نه بود اون از بالتر پویان

 بود؛ شده تبل خوندن درس تو اینکه بخاطر فقط

 پویان که رفت می بیرون دانشگاه از سرعت وبه شد بلند دانشگاه سیستم پای از

 بود ایستاده دانشگاه در دم

 زد صداش

 ....نبود؛شرطمون کار در خانوما،فراری خانوم-

 گفت شیطونی با   ترنم

 نمیزنم حرفی وکیلم حضور بدون من-

 شدی دار وکیل ما واسه حاال-

 رفت؛ پویان سمت خنده با بعد

 خورد؛ زنگ گوشیش که بشینه خواست می

 داد فشار رو گوشیش ریموت وترنم کرد حرکت وپویان شد سوار

 مامان سالم-
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 میای؟ کی دخترم سالم-

 میمونم هفته یه حدود میام بعد هفته شده تموم امتحانات-

 نمیاد در خونش بزنی کارد بابات مادر؛به-

 مریضه؟ مگه مامان،بابا چرا-

 دخترم گفت بابات داد دوباره رو تو با ازدواج ودرخواست اومد دیشب فربد-

 ونت دختر با گفت،من عادی خیلی برگشت فربدم و چیزا این از و نیست راضی

 میگه؟آره راس میزنم،مامان بهم رو زندگیش ندید جواب بهم اگه داشتم رابطه

 شدی؟ داغون تو رفت وقتی بود همین برای دخترم

 ریادف بار یه و شد سفید گچ مثل ،صورتش ریختن ترنم سر از داغی اب انگار

 کشید

 شمارو مغز کثافت گید،اون می چی شماها مامان؟معلوم گی می داری چی-

 بخاطر بود خودم بخاطر شدم مریض اون رفتن بعد اگه من داره وشو شست

 بود شما فشارای

 برو یخواست وهرجا بکنید رو عقدتون بیای گفته پدرت بگم تونم نمی چیزی من-

 میاد پدرت برم من االن...ندارم تو اسم به دختری ودیگه

 کشید، وفریاد کرد گریه کرد قطع که رو گوشی

 گرفت رو هاش وشونه چرخید سمتش وبه داشت نگه رو ماشین پویان

 گفت؟ شد،چی چی ترنم،عشقم-

 لب زیر شد که ساکت کرد وگریه انداخت پویان آغوش تو رو خودش ترنم

 کرد زمزمه

 کم مدت این تو خوای می چطور تو نکرده باور کرده بزرگ رو من که بابام-

 کنی اعتماد بهم

 داد جواب بود باباش شماره خورد زنگ گوشیش



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  162  

 نبخون پسره این با رو عقدت میای میداری بر رو ات شناسنامه فردا پس همین-

 قبرستون همون وبرگرد

 بابا؟ چی برای-

 نیستی دخترم دیگه ،تو سوال زیر بردی رو شرفم که این بخاطر-

 اممی پسر، اون با کردن عقد برای نمیام ولی میام متاسفم؛باشه براتون واقعا-

 هر که دختری خودتون وخون گوشت از دخترتونم من بفهمید که میدم آزمایش

 ؛میام نیستم خیابونی دختر باشه چی

 شهر تو سرم رو بذارم رو غیرتیم بی کاله چی که بدی آزمایش بری بیای-

 بچرخم

 کنم می حرکت االن ؛همین نیستی پدرم دیگه ،شما بود من با حق اگه میام نه-

 کرد؛ وگریه شد خیره ای نقطه وبه کرد قطع رو تلفن

 بشه رومآ تا کرد نگاه ،بهش افتاده اتفاقی چه بود فهمیده ترنم حرفای از که پویان

 کرد باور اونم کرد فکر پویان های نگاه با ترنم ولی

 کشید وفریاد شد پیاده هم شد،پویان وپیاده کرد باز رو ماشین در

 ؟ میری کجا-

 مبه بود قرار نیست؛ولی مشکلی کردی نشم؛باور خرد این از بیش که میرم-

 بری خودت کنی شک

 گفتم؟ بهت چیزی من مگه ترنم-

 ... نیست قرار... بگی نیست قرار-

 وگفت زد سرش به ای وبوسه کشید وتوآغوشش رفت سمتش به پویان

 خودم ترنم؛االن پشتتم آخرش تا بشه چی هر...نکن شک عشقم و من به دیگه-

 شو سوار میبرمت،

 برداشتن راه سر هم وامیر وفاطمه رفتن خوابگاه وسمت شدن ماشین سوار

 کردن، وحرکت
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 کنه، آرومش تونست نمی وفاطمه کرد می گریه هی ترنم

 ؛ کنه رانندگی اون تا گفت امیر به و داشت رونگه ماشین پویان

 وگفت نشست ترنم کنار نشست؛پویان جلوی وصندلی شد پیاده هم فاطمه

 ... من جوجوی کنی می گریه چی برای-

 جروحرا آبرومو واالنم کرد دلم به خون سال کرد؛سه چیکار من با ببین پویان-

 کرده

 وگفت کرد فرو اش سینه تو گرفت رو سرش ؛پویان بود پایین سرش

 پایین سرت صبح از ،عزیزم کنی نمی نگاه بهم چرا-

 شکست؛معصومیتم غرورم دخترم؛پویان یه ؛من کنم نگاه چشمات به چطور من-

 رفته سوال زیر

 خودت برام میگن سرت پشت چی مردم که نیست مهم هیچی برام عزیزم-

 نکن گریه مهمه، مهمی؛صداقتت

 وگفت داد قرار مخاطب رو فاطمه گریه با ترنم

 هم اونا خونواده خوام بزنه؛می زنگ فربد مادر بزن؛به زنگ مامان به-

 ...قانونی پزشک جلوی هشت ساعت ؛همشون نمیرم خونه باشن؛من

 برد خوابش پویان آغوش تو کرد گریه اونقدر کرد وگریه نداد ادامه دیگه

 

  

 

 باز زور به رو شد،چشمش بلند موهاش روی پویان های دست نوازش با صبح 

 کرد نگاه پویان وبه کرد

 پویان؟ کجاییم-



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  164  

 برید اشم بشم پیاده اینجا منتظرن؛من قانونی؛اونا پزشک برسیم مونده دقیقه ده-

 وبیاد

 نمیای؟ تو-

 میشه ناراحت پدرت میگم خودت بخاطر-

 باشه-

 ادهپی وقتی بمونه،پویان اونجا بره پویان تا داشت نگه فاطمه خونه جلوی امیر

 وگفت کشید آغوشش تو رو شد،ترنم

 ...تو با... توام با من بشه هرچی-

 ؛فربدشد پیاده رفتن؛وقتی قانونی پزشک سمت به وامیر فاطمه وامیرو شد پیاده

 اوب رفت سمتش به خودش؛فربد ومادر وپدر بود ایستاده کنار ومادرش پدر با

 گفت پوزخند

 کنیم عقد بریم بگو بهشون برو ادم بچه نمیری؛مثل وتو میای میدونستم-

 ....خیلی کثافتی خیلی-

 ...کاری هر کنم می کار همه اوردنت بدست برای-

 داشتنت دوست بود این-

 کنیم تموم کارو بریم بگو بهشون برو ترانه-

 نمی من ولی میزنی وپا دست همه این خودت وجدان کردن آروم برای تو-

 ...بخشمت

 فربد خونواده به نه و زد حرف خودش خونواد با رفت،نه ساختمون سمت به

 کشید فریاد پدرش که دکتر پیش بره خواست ،می کرد توجه

 وت با حق که کنی می رو ریزی آبرو این بشه تموم بکن رو عقدتت برو بیا-

 هستش
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 اعتماد بهم هیچوقت ومادرم پدر عنوان به چون کنم می رو آبروریزی این من-

 اگه ولی کشم می رو خودم نبودم دختر من اومد منفی جواب اگه نداشتین؛میرم

 دارم ای خونواده که کنم نمی نگاه رو سرم پشت و میرم اومد مثبت جواب

 می هگری که حالی بیرون؛ودر برگشت کاغذی با ساعت نیم از شد؛بعد اتاق وارد

 ور دستش بود شده سرخ عصبانیت از چشماش رفت،پدرش پدرش سمت کرد؛به

 وفریاد گرفت باال رو کاغذ گریه با که،ترنم بزنه سیلی دخترش به تا کرد بلند

 کشید

 دختر به من وبگید سرتون بزارید رو خودتون ابروی بی کاله برید االن از-

 رسوایی انگ بهش لجباز آدم یه حرف بخاطر که بگید نداشتم اعتماد خودم

 چسبوندم

 باال رو وسرش رفت فربد مادر سمت به و انداخت پدرش پای جلو رو کاغذ بعد

 وگفت گرفت

 آبروی اینطوری االن که کردی جدا هم از رو عاشق تا دو ما پیش سال سه-

 همک رفتی بشم،مثال خونوادم شرمنده اینطور االن من که کنیم حراج رو همدیگه

 اهبردین؛گن پیش سال سه نه االن رو مسلمونم،آبروم ومیگی خونی می قرآن مثال

 داشت دوس اون که داشتم گناهی چه ،من بود من عاشق پسرتون که بود چی من

 خودخواهی بخاطر باید که داشتم گناهی چه ؟من کنه انتخاب خودش رو زنش

 برم؟ کردن سکته سر تا شما

 وگفت اومد جلو پدرش ترنم حرف این با

 چی؟-

 ور چیز همه نشم شکسته سر شما پیش اینکه بخاطر آبروم ؛بخاطر من پدر اره-

 مقصرین هم اشم نیستن مقصر اینا رفتم؛فقط سکته سر تا اینکه تا ریختم خودم تو

 که نبودی گذاشته کم چی نپرسیدن شدم پسر یه عاشق چرا نپرسیدین هیچوقت

 شدم پسر عاشق رفتم

 وگفت ایستاد ،جلوش بود پایین رفت،سرش فربد سمت وبه کرد گریه
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 بیا سال سه بعد گفتم بهت من مگه باشی فطرت پست قدر این کردم نمی فکر-

 این که بودم گذاشته کم برات ؟چی کردی بازی من با چرا... ها... بگیر رو من

 سه ومثل میشینم کردی نمیام؛فکر کردی کردی؟؛فکر حراج رو ابروم طوری

 تو این بدونن همه باید دیگه نزنه؛نه باال تو گندای تا نمیزنم حرفی پیش سال

 به راه از رو تو من کرد می فکر همیشه کردی،مادرت بدبخت رو من که بودی

 کردم در

 با و انداخت زمین تو توفی بود،ترنم پایین طور همون وسرش نزد حرفی فربد

 وگریه انداخت صندلی روی رو شدن،خودش ماشین سوار وفاطمه امیر

 کامل گرفت،بوق رو پویان وشماره کشید بیرون جیبش از رو کرد؛گوشی

 بگه هگری با تونست ؛تنها بگه نداشت حرفی   داد؛ترنم جواب پویان بود نخورده

 ...شکستم............پویان-

 شد؟؟ خانومی،چی شد چی-

 ..و ایستادم پدرم روی تو-

  کرد قطع رو تلفن و زد هق هق بعد

 

 رسیدن، فاطمه خونه دقیقه ده بعد 

 کرد؛ باز رو در پویان زدن که رو در

 زد هق وهق انداخت آغوشش تو رو دید،خودش رو پویان که ترنم

 بگی؟ چیزی خوایی نمی عزیزم-

 فاطمه اتاق تو بردنش زور کرد،به می گریه فقط ترنم ولی

 رو وسرش بود بوده کرده جمع شکمش تو رو وپاهاش بود نشسته زمین ؛روی

 کرد؛ می وگریه بود گذاشته زانوش روی

 کشید؛ می موهاش به دستی و میزد قدم اتاق تو کالفه پویان
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 وبیدک پیشونیش به دستش کف با محکم عصبی شد؛پویان زیاد که ترنم هق هق

 کشید وفریاد

 االح...کنارتم خر من باشه هرچی گفتم کنی؟بهت می گریه چته،هی بگو خوب-

 جونم بالی شده اشکات اون اومدی وقتی از که چته

 گفت هق هق با شدو وبلند داد تکیه زمین به رو دستش و کرد بلند رو سرش ترنم

 ...خونوادم روی کشیدم خط ولی کردم ثابت رو بودن دختر-

 کرد؛ وگریه داد جا پویان آغوش تو رو خودش بعد

 آروم قلبش خبر شنیدن با ولی نداشت شک ترنم صداقت بابت که این با پویان

 کرد ونوازشش فشرد آغوشش تو رو ترنم زدو آروم

 باشه نکن، گریه کنارتم؛عشقم کنارتم؛من من-

 فتر سمتش به رفت؛فاطمه وبیرون خوابوند تخت رو و کشید بیرون آغوشش از

 وگفت

 شد؟ خوب پویان،حالش شد چی-

 کجاست؟؟ خوابید؛امیر آره-

 بیرونه-

 وگفت کرد فاطمه مامان سمت به پویان-

 شدیم هم شما مزاحم شرمنده-

 گفت بود؛می زده زنگ مامانش...خودمه دختر حرفیه؛ترنم چه این پسرم نه-

 کنه سکته ترسم می نمیزنه حرف کسی با نشسته پدرش

 ازهاج بره بگو بابات به بزن زنگ بکنه،فاطمه رو اش اعتمادی بی فکر باید-

 ور آبروش تا دادگاه تو افتم می بگو نده بگیره؛اگه ترنم پدر از رو اش عقدنامه

 سوال زیر ببرم

 نکن پا به خون فقط پویان باشه-

 ...کارو اون تونه می اون که کردن فکر سوال؛چرا زیر بردن رو عشقم فاطمه-
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 اشکش زدو هق خودش گذاشت دهنش روی رو ودستش نکرد تموم رو حرفش

 شد سرازیر

 وگفت کشید آغوشش تو رو پویان و رفت سمتش به تو اومد امیر

 نهبز حرف بابات با بره گفتم بابا به نباش کنه؛ناراحت نمی گریه که مرد-

 بدیم انجام رو عقدتو کارای ، بگه ،ماجرارو

 رفح پدرش وبا نشسته تاریکی تو وپویان شد بیدار خواب از شد؛وترنم شب

 میزنه

 ...مدیونتم،فعال عمر بابا؛یه ممنون-

 وگفت زد صورتش به ای وبوسه رفت سمتش به شده بیدار ترنم که دید

 خانومی؟ شدی بیدار-

 میزدی؟ حرف کی با-

 شوهرت پدر با-

 گفت؟ می چی-

 عقدوعروسیه مراسم هفته آخر-

 چی؟-

 ...کشمش-

 میگی؟ داری چی پویان-

 ور زحمتش فاطمه بابای گرفتم؛یعنی رو پدرت کتبی شنیدی،اجازه که همین-

 بدی توردس شما هرچی بعد بیافته آسیاب از آبا تا گیرم می جشنی یه کشیده،فعال

 ...شرمنده-

 ...عشقم شرمنده دشمنت-

 بپوشی دامادی وشلوار خواستگاری؛کت بری داشتی آرزو تو-
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 میان دیگه روز سه دو خواستگاری،باباومامان بپوشم،نرم خوام نمی االن مگه-

 خواستگاری برای وبرن اینجا

 کردی؟ رو خودت خونواده فکرته؟فکر تو چی پویان-

 تپدر با تا خونتون رفتن فاطمه وبابای بدونن؛مامان رو چیز همه نیست قرار-

 درست رو چیز همه من تا بزن حرف پدرومادرت با شب یه بزنن،فقط حرف

 کنم

 تهنشس کنارش که زد؛پویان هق هق و کشید سرش روی وپتورو کرد گریه ترنم

 گفت کالفگی با بود

 دوباره؟ شد چی-

 ...باشم تنها خوام می اصال... من کنم،پویان قبول تونم نمی-

 رفت وبیرون شد بلند حرفی بدون پویان

  

 

 داد جواب زدن بوق بار چند از وبعد برداشت رو وگوشیش شد بلند ترنم 

 سالم-

 دختر؟ چطوری سالم علیک-

 خوبم لتون، خا پسر لطف به-

 ترانه؟ شده چی-

 ...نادر-

 شد بلند اش گریه هق هق بعد

 شده؟ چی دختر-

 ...شد حراج نادرآبروم-

 ...فهمیدم اره-
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 ندادی؟ انجام کاری و فهمیدی-

 شما خونه میرن هستن؛دارن ما خونه االن همین ترانه تو جان ب-

 چی؟ برای ما خونه-

 ...پدرت از خواهی عذر برای-

 سرهم رو ابرویی بی این خواهی عذر یه با خوان می اونا واقعا یعنی نادر-

 بیارن؟

 نمیذاشتم بکنه عملی رو اش نقشه خواد می میدونستم ترانه،اگه شرمندتم-

 کام تا الم هیچکدومتون تموم سال بگو،سه ؟تو چیه ابروریزی بی همه این دلیل-

 اینجا رسیدیم االن که نزدید حرف

 مین ولی نکرد تالش تو آوردن بدست برای ،خودش فربد کینه این از بگم چی-

 بیاره بدست رو تو ای دیگه کسی خواد

 ....همین-

 بیرون،مواظب اومدم کردم دعوا باهاش شرمه؛االن بی همین؛خیلی...متاسفانه-

 ...ترانه باش خودت

 ، کرد تکیه دیوار وبه کرد قطع رو تلفن

 باشه؛ راحت تا رفت نمی پیشش هم نرفت؛پویان زدن صداش هم شام برای

 ومیرفت؛ میزد سر ترنم به ساعت یه هر وفاطمه گذشت تموم روز یه

 وگفت کرد فاطمه به رو کنه صبر نتونست دیگه ترنم

 ...فاطمه-

 شنیدیم رو صدات عجب چه-

 کجاست؟ پویان فاطمه-

 هتون نمی هم امیر ورفت برداشت رو رفته،ماشین بیرون اتاق از که دیشب از-

 کنه پیداش
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 نگفتین؟ بهم چرا پس-

 نپرسیدی؟-

 پرسیدم می باید-

 نمیزنی حرفی کسی وبا اینجا نشستی لجبازی از وقتی نداره ربطی من به-

 پویان ولی زد زنگ پویان به و برداشت رو گوشی رفت؛ترنم بیرون فاطمه

 داد نمی جواب

 شد کالفه که زد زنگ اونقدر

 از هکن پیدا تونست نمی وقتی رو پویان وقتی که افتاد فکرش ،به سر وآخر

 کرد؛ می پیداش گوشی اس پی جی طریق

 کرد، پیدا رو پویان محل اینکه تا کرد باز رو برنامه

 ومامان وامیر رفت؛فاطمه پذیرایی اتاق سمت وبه برداشت کنارش از رو شال

 بودن، نشسته فاطمه

 گفت وآروم انداخت پایین رو وسرش رفت اونا سمت به

 سالم-

 وگفت رفت ترنم سمت وبه شد بلند فاطمه مامان

 دخترم،بهتری؟ سالم-

 دادیم زحمت ببخشید ،خاله ممنون-

 بخور بیارم چایی خودم؛بشین فاطمه مثل هم نزنیا،تو رو حرف این دیگه-

 تونم نمی خاله نه-

 وگفت رفت امیر سمت به بعد

 نمیده؟ هم تورو تلفنای جواب پویان امیر-

 وگفت کشید موهاش به دستی بود پیدا صورتش از کالفگی که امیر
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 انگار نه میزنم،انگار زنگ بکوب دیشب از...نه-

 بریم کردم،پاشو پیداش-

 که؟ نداریم کجاست؟ماشین-

 خونه مسافر یه اینجاست،تو از باالتر خیابون یه نیست الزم ماشین-

 کردی؟ پیدا کجا از تو-

 گوشی طریق از-

 نرسید خودم فکر به چرا...اه-

 بریم؟-

 وگفت فاطمه به کرد رو امیر

 گردیم برمی زود ،مابریم عزیزم-

 امیر؟ بیام منم-

 تنهاست میاد،مامانت هم بابات بمون،االن تو نه-

 میان فردا پس یا فردا بیاد،پدرومادرش کن ،راضیش ترنم باشه،فقط-

 وگفت کرد مرتب رو وشالش رفت آینه سمت به ترنم

 فاطمه؟ کنم چیکار باید نمیدونم-

 کن کم لعنتیت غرور اون از یکمی فقط بکنی کاری تو نیست الزم-

 اصال من شدم؟فاطمه نمی خرد فربد پای به که داشتم غرور اگه من فاطمه-

 هستم اجباری مجسمه یه وقته خیلی شکستم،من ندارم،من وجود

 گیری؟خودت می پویان از رو غرورت شدن شکسته تاوان داری همین برای-

 نیک تغییر نخوای تا خودت کردی،ترنم لجبازی باشی،خودت اینطوری خواستی

 کنه کمکت تونه نمی کسی

 رفت در سمت وبه کرد پا به رو وکفشاش داد تکیه دیوار به رو دستش ترنم

 وگفت
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 تنها خوام می نیا هم تو خوره؟امیر فاطمه،نمی خوره نمی دردم به موعظه االن-

 باشم

 گفت رفت می در سمت به که امیر

 بری؟ تنها خوای می کجا شب موقع این-

 بگیر یاد زنت،موعظه کنار بشین تو میرم خودم-

   

 گذاشت، خیابون تو وقدم بست رو در

 شد، خالی دلش ته

 کرد، نمی پدری هیچ که کرد کاری به متهم رو اون بود پدرش که پناهش پشت

 پدرش، ونه بکشه رو نازش که بود پویان نه بود شده تنها االن

 بود کرده زندگی سال بیست

 بود گرم دلش پدرش بودن به

 خورد، بهم روز یک عرض در چیز همه ولی

 ،افتاد مسافرخونه تابلوی به چشمش که کرد می عبور یکی یکی رو ها کوچه

 دید، رو پویان ماشین که کرد نگاه رو اطراف کمی

 پشت میانسالی مرد یه کرد باز رو ودر رفت مسافرخونه سمت به سرعت به

 بود، نشسته میز یک

 وگفت رفت بسمتش

 ...سالم-

 بفرمایید خانوم سالم-

 دارید؟ امین پویان نام به مسافری شما-

 کنم نگاه بذارید-
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 گفت ثانیه چند وبعد کرد کرد نگاه روبروش دفترهای به

 باشه؟ داریم،امری بله-

 اتاق؟ کدوم-

 اتاق؟ کدوم چی-

 چنده؟ اتااقش شماره-

 ...بدم اجازه تونم نمی من-

 غریبه اینجا ببینم،اون رو ایشون باید من کنم می خواهش آقا-

 ...ولی-

 خودتون دختر مثل منم...کنم می خواهش-

 گفت شد خسته ترنم اصرار از که مرد

 میشن شاکی مسافرا که نکنید سروصدا زیاد ،فقط: شماره اتاق-

 گفت رفت می اتاق سمت به که  ترنم

 ..ممنون-

 رومآ وخیلی برد در سمت به رو ودستش کشید عمیقی ونفس رسید در پشت به

 زدن، در بار چند از زد،بعد در

 شد، ظاهر چشماش جلو پویان وداغون درب وقیافه شد باز در

 شیدک صورتش به رو بود،دستش شده گرد تعجب از چشماش ترنم دیدن با پویان

 گفت گرفته صدای وبا

 کردی؟ پیدا کجا از کنی؟اینجارو می چیکار اینجا تو-

 وگفت برداشت اتاق سمت به قدمی لرزید می دستاش که ترنم

 کردی؟ گریه-

 کردی؟ پیدا ازکجا اینجارو میگم توام با-
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 کردی؟ گریه پرسیدم سوال منم-

 صدای وبا گرفت باال سمت به رو وسرش داد تکیه در وبه بست رو در پویان

 گفت ضعیف

 باشم تنها خوام می گفتی خودت-

 ...همین-

 تنها خوام می تونم نمی گفتی عادی ،خیلی ترنم هستش همین تو برای-

 کنم؟ چیکار داشتی باشم،انتظار

 گفت بود همراه فریاد با که صدایی ته با بود شده خسته وضعیت این از که ترنم

 نهات خوای می چی تونی،برای نمی چی برای بگی کنارم بشینی انتظارداشتم-

 بمونی

 ...من-

 پویان؟ چی تو-

 احتنار تورو تونم کنم،نمی وتماشا بشینم کنی می گریه تو وقتی تونم نمی-

 باشم اتنه خوام می گفتی راحت خیلی گرفتاری همه این وسط هم تو ببینم؛عزیزم

 چرا؟...کنه نمی درک رو من هیچکسی چرا پویان-

 اینجام االن که کنم می درکت من-

 این تو من که فهمه نمی نشده؛هیچکس شکنجه من اندازه به هیچکس پویان نه-

 کشیدم چی مدت

 وگفت دوخت ترنم به وچشم نشست زمین روی خورد سر پویان

 ودب شیطونی شدم،هستی؛دختر داییم دختر سربازی،عاشق برم اینکه از قبل-

 دخو جای که مغرور،قیافهاش والبته پروا شدم،بی عاشق من که بود همین برای

 کوچکتر من از دوسال ؛حدود دارم دوسش فهمیدم دبیرستان سوم داشت؛از

 کردم می فکر اوالش اونا؛اول خونه ما یا بود ما ای خونه اونا یا هفته بود،هر

 فقط کردم می بودیم،فکر هم کنار بچگی از دوتا ما چون شدم توهم دچار که
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 رمب اینکه از بودم،قبل شده عاشقش راستی راستی انگاری نه ولی شدم وابسته

 می ظرتمنت گفت کلمه یه شدن؛فقط وسفید سرخ بار هزار گفتم؛با بهش سربازی

 ...ولی مونم

 گفت گریه با و کرد هق وهق انداخت پایین رو سرش پویان

 عرض در مرد،فقط و گرفت سرطان بودم سربازی تو که مدتی همون-

 ... وهم شد مریض دوماه،هم

 داد وادامه کرد پاک رو اشکاش

 ود،جذابب شیرین میگم وقتی...ونفهمیدیم بوده کمون دوره تو که گفتن می دکترا-

 یچه به دیگه گرفتم تصمیم مرگش بعد بود،یعنی بود،خوشگل بود،شیطون

 ام ونهیادته،ش گذاشتم دانشگاه به پا که روزی اولین وقتی ولی نکنم نگاه دختری

 نگاهم وفقط نزدی وحرفی کشیدی کنار رو ،خودت خورد ات شونه به

 یاد رو من بودن شده پژمرده چشمات تو که کردی؛نگاهت،سکوتت،شیطنتی

 داییم دختر شده نصف سیب انگار تو ولی کنی نمی انداخت،باور هستی

 نه دهش که طور هر بیارم دست به تورو گرفتم تصمیم بعد به روز اون هستی؛از

 بخشیدی،عشق زندگی بار،بهم دومین برای چون نه اونی شبیه اینکه بخاطر

 وممعل بود زنده هستی اگر شایدم نبودم عاشق زیاد تو مثل من بخشیدی،درسته

 گفت دیدم رو اون که بار آخرین من ؛ولی کنیم ازدواج ما شدن می راضی نبود

 ...نموند،نموند ولی مونم می منتظرت

 ستنش وکنارش رفت پویان سمت به ؛ترنم لرزید هاش وشونه شد شدید اش گریه

 که کردن،پویان گریه به کرد شروع و گذاشت پویان زانوی روی رو وسرش

 وگفت کرد بلند رو ترنم سر دستش ،با ترنمشد های گریه متوجه

 کنی؟ می گریه هم خودت بدی دلداری رو من اینکه جای به-

 دلت وقتی که بگم ،چی خوردی شکست نشده عاشق هنوز وقتی بگم چی-

،پویان  یب اینقدر که نکشیدی عشق درد که کردم می فکر رو، من ببخش خون 

 ببخش من کنار اومدی خیال

 دمبو نگفته بهت چیزی حاال تا که ببخش رو من تو حرفیه چه این عزیزم نه-
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 بدی؟ نشونم که نداری رو عکسش-

 دش متوجه که ؛ترنم کرد ترنمنگاه چشمای به تردید وبا کرد مکث کمی پویان

 گفت

 نگهش تونی می باشه پیشت عکسش که داره اشکالی نمیشه؛چه ناراحت من-

 داری

 به رو وکیف رفت ترنم سمت وبه رفت پولش کیف سمت وبه شد بلند پویان

 وگفت کرد نگاه پویان به تعجب با که ونشست،ترنم داد دستش

 ...پویان نمیشه باورم-

 انگار دمدی بار اولین تورو وقتی که کنی نمی باور نبینی رو عکسش تا نگفتم-

 دیدم رو هستی

 داشتی؟ دوسش خیلی-

 ،نمیدونم...که دارم دوسش بودم گفته بهش که بود نشده ماه دو هنوز من گفتم-

 االن تا رو من اون عشق بود چی هر ولی بود وابستگی فقط یا داشتم دوسش

 بود داشته نگه سرپا

 نکرد؟ خداحافظی اصال-

  

 

  

 

   

 هگری وبا زد زنگ پادگان به داییم روز یه که بودم سربازی تو که بود ماه دو-

 رو من ادنی پویان تا وگفته نوشته نامه برات که شد؛گفت پر پر هستی که گفت

 کرده کوب برد،سنگ رو ومن گرفت مرخصی زور وبه اومد نکنید،پدرم خاک

 رو کردم؛من می گریه نه میزدم حرفی بودم،نه شده شد؛شوکه نمی باورم بودم



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  178  

 هیچی؛زن من از میومد در صدا سنگ از نداشت فایده بازم ،ولی اتاقش بردن

 ومی داد می تکون رو من حالش اون میزد؛با رو وخودش کرد می گریه دایی

 یطور همون ماه یه تا...شده پرپر من هستی که کن گریه کن گریه پویان گفت

 خالص وضعیت اون از شاید تا بخونم من تا اورد داییم رو نامه بالخره که بودم

 بشم

 بود نوشته خب،چی-

 زندگی نم بعد اگه مدیونی ولی بمونم منتظرت نتونستم اگه ،ببخشید بود نوشته-

 نکنی

 ...بیامرزتش خدا-

 وگفت کرد صاف رو صداش پویان

 ردی؟ک رو کردم؛فکرات درگیر ذهنتو گرفتاری این تو کن،ببخشید فراموشش-

 بودم هستی جای من کاش ای...نمیدونم بگم باید چی نمیدونم پویان-

 گفت خشم وبا شد عصبی پویان

 میذاری مایه خودت جون از دختر؟چرا چته تو معلومه-

 وگفت کرد پاک رو اشکاش وعصبی شد بلند ترنم

 رامب جون یه کنه،همین کمکم بگم کی به ندارم رو کسی که کنم،من چیکار پس-

 ...کش می رو خودم نبود کبیره گناه اگه بخدا که مونده

 دهن وت و کرد بلند رو دستش هدف وبی شد بلند بشه تموم حرفش نذاشت پویان

 کشید وفریاد آورد فرود ترنم

 میزنم بهم گذری،دنیارو می خودت جون از کنی می جا بی کنی،تو می غلط تو-

 ... رو شده تو ذهن تو کثیف فکر این سبب که نامردی اون تا

 از اشکاش و دهنش روی گذاشته رو دستش ترنم ودید چرخید ترنم سمت به

 زد کنار رو ترنم ودستای رفت سمتش افته؛به می پایین آروم چشمش ای گوشه

 گفت ترس وبا شد میومد،گرد لبش ی گوشه از که خونی دیدن با وچشماش
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 تو ویر من نمیدونی نشدم،تو متوجه ببخشید؛بخدا بشکنه،ببخشید دستم الهی-

 ..حساسم

 ددا جا پویان آغوش تو رو خودش فقط نزد کرد،حرفی می گریه داشت که ترنم

 گفت گریه وبا

 نگرانی،خسته همه این از شدم عشق،خسته همه این از شدم ،خسته شدم خسته-

 ...هم وآخرش کنن عشق اظهار بلدن فقط دنیا این تو مرد هرچی از شدم

 خودش کار از که ؛پویان کرد حلقه پویان کمر دور رو ؛دستش کرد هق هق بعد

 وگفت بود شرمنده

 دهش کالفه بودمت ندیده دیروز از شدم ،عصبی قسم عشقمون ،به نفهمیدم بخدا-

 طوری این خودت درباره وقتی ولی شد خوب حالم اومدی بودم بودم،عصبی

 کنم کنترل رو خودم تونم نمی میزنی حرف

 مین کنن؛درک نمی وکاری شن می نگرانم فقط که کسایی از شدم خسته پویان-

 مین بدم جا رو ادم تا دو لعنتی قلب این تو تونم نمی ومن تونم نمی من که کنن

 ...تونم

 جمع شکمش تو رو وپاهاش نشست زمین وروی اومد بیرون پویان آغوش از

 گفت شد خیره دیوار از ای نقطه وبه کرد

 بودم،کسی تنها میگذره چی دنیا تو فهمیدم که وقتی بودم،از تنها بچگی از-

 ینفهم به رو خودم بکشم ونفس باشم اینکه برای بودم نبود،مجبور من متوجه

 قعش از من کاش نکنم،ای کاری فهمم می وقتی تونستم شد،نمی نمی ولی بزنم

 از من شکست نیست عشق از من شکست پویان ولی خوردم می شکست

 عنیی نمیذاره احترام بهت جامعه تو وکسی هستی دختر بفهمی که بودنمه،وقتی

 که اونجوری مادر پدرو محبت پیش؛وقتی راه نه داری پس راه شکست،نه

 ستد خودت عالیق از که کنن مجبورت شکست،وقتی یعنی باشی نداشته بخوای

 ییعن بدی پس تاوان تو دیگران اشتباه بخاطر شکست،وقتی یعنی بکشی

 زنیب دم تونی ونمی کنن می توهین عفتت وبه میزنن تهمت بهت شکست،وقتی

 مالی ماست رو خودشون کارای خوان ومی کنن نمی درکت شکست،وقتی یعنی

 ونیت می اینا از یکی کدوم از پویان شکست یعنی بگیرن نادیده رو وتو کنن
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 بدی خاتمه اجباری زندگی این به یا کنی زندگی مجسمه کنی،مثل انتخاب

 خوام می من کنید نمی درک چرا...تونم بدم؛نمی ادامه دیگه تونم نمی کدوم،من

 ...میشن مانع چرا بدم خاتمه اجباری زندگی این به

 وگفت نشست روش روبه و رفت سمتش به پویان

 نگرانتن چون دارن دوست عاشقتن؛چون چون-

 ور وروانم برن؛روحم می سر پنبه با هستن،فقط نگرانم نه داره دوسم کسی نه-

 ...فهمه نمی کسی ام،چرا زنده اجبار به بردن،من بین از تدریج به

 بی پسره اون...ها..بیای کنار خودت با تونی نمی که دادی دست از رو چی تو-

 ای آشفته اینقدر اونکه بخاطر داد باد به رو آبروت که فکر

 زد وفریاد شد عصبی ترنم

 زحمت خودشون به چرا خودم شکست اون از فقط من کنن می فکر همه چرا-

 دمش االن که شد چی اون، سمت رفتم من شد چی که بکنن فکر یکمی تا نمیدن

 ؟...چرا آدم این

 آدم مثل نتونستم ماه چند این تو نفهم من شعور بی من چون نمیدی اجازه چون-

 نمیزنی حرف میری تفره بزنم حرف تو با

 سیک به تونم نمی ترسه،چون می وسفید سیاه ریسمان از گزیده مار اینکه برای-

 کنم تکیه هم خونوادم به نتونستم کردم باز چشم که بچگی اول از کنم،من اعتماد

 رو من کسی وقتی کنم زندگی امیدی چه به کردن،من می طرد رو من هم اونا

 نارک خودم با که وقتی تا تونم نمی من نداشتم راحتی زندگی من فهمه،پویان نمی

 هم گهدی یکی به که ندارم وحسابی درست روحیه کنم؛من فکر دیگه چیز به بیام

 جواب تو به تونم می چطور اونوقت نکردم پیدا رو خودم هنوز من...بدم روحیه

 بدم

 کنی پیدا رو خودت تو تا میشم منتظرت من-

 ارمند صبر خودم برای خودم من باشی،پویان نداشته صبر که ترسم می این از-

 ای شده پیشبینی قابل غیر آدم من....کنی صبر تونی می چطور تو اونوقت

 میشم خسته خودم از خودم وقتا هستم،بعضی



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  181  

 وگفت برد باال رو ودستاش داد باال رو مانتوش استین بعد

 دستم روی شدم می خسته خودم از وقتی که هستش زخمی جای اش همه اینا-

 میذاشتم یادگاری

 وگفت گذاشت قلبش روی و زد وبوسه گرفت رو دستش پویان

 عزیزم ایسته می تو بدون قلب این-

 ...پویان ولی-

  

 

  

 

  

 من مادر نزن،پدرو حرف نبودن از ولی کنم می بخوای هرکاری نداره ولی- 

 میزنی حرف نبودن از تو اونوقت ببینن رو عروسشون که میان فردا

 دیروز همین که حالی در باشم تو خونواده عروس تونم می چطور من پویان-

 زد پس رو من خودم پدر

 دارم کار مرده صاحب دل این با من ندارم کاری اونا با من-

 مین بخدا تونم نمی...تونم نمی پویان بفهمی خوای نمی بازم تو بگم هرچی من-

 بیام کنار خودم با تونم

 وتو ادد فشار رو دستش مچ عصبانیت وبا کرد بلند هم رو وترنم شد بلند پویان

 وگفت کرد نگاه چشماش

 ومیرم گذرم می چیز همه ،از تره مهم کسی هر جون از برام که قسم جونت به-

 تنکب زندگی این از تو تا کشم می گردن به رو وخونش کشم می رو پسره اون

 بیرون بیای
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 ینهس روی و برد باال رو ودستش بود ترسیده پویان چشمای تو خشم از که ترنم

 گفت وآروم گذاشت اش سینه روی رو سرش وبعد گذاشت پویان

 نمی ملعنتی دل این پویان ولی میزنه پر داشتنت برای دلم میشی نگرانم وقتی-

 ...تونه نمی بیاد کنار کسی با تونه

 هق وهق داد وفشار برد کمرش دور رو ودستش زد پویان سینه به ای بوسه

 محکم اش دیگه دست وبا کرد حلقه ترنم های شونه دور رو دستش یه زد،پویان

 وگفت کوبید پیشونیش تو

 همیش آوار سرم دنیا انگار کنی می گریه نکن،وقتی گریه دیگه نکن گریه-

 کنم می اذیتت اینقدر که ببخش ببخش پویان-

 یتون می وقتی نکن گریه پس کنی می اذیت رو من کنی می گریه وقتی تو-

 رو کسی وجوت با تونی می وقتی هستی غمگین طوری این چرا کنی زندگی

 کنی؟ نابود رو خودت خوای می چرا کنی زنده

 شدم خسته خودم از چون-

 منی عشق چون میگم من چون باشی مجبوری تو باشی، باید ولی-

 رود کرد باز و در وسریع رفت در سمت وبه رفت بیرون پویان آغوش از ترنم

 گفت بره خواست می که حالی

 ببخشید کنم بدبخت هم رو دیگه کسی تونم نمی پویان تونم نمی-

 وپولش رفت صندوق سمت وبه برداشت رو وسایلش ودوید،پویان بست رو در

 تسرع تمام با داره ترنم رفت،دید مسافرخونه از بیرون به ترنم ودنبال داد رو

 وبه شد پیاده عصبانیت وبا رسوند بهش رو وخودش شد ماشین میدوه؛سوار

 وروی کرد باز رو ودر برد ماشین سمت وبه گرفت رو ،دستش رفت سمتش

 زد ادفری عصبانیت وبا نشست فرمان پشت هم وخودش کرد پرتش جلو صندلی

 ادعو من ،با کنی می فرار اینطوری شب موقع این نیست ات کله تو عقل تو-

 ها... کنی می بدبخت چرا رو خودت داری

 کنم می خواهش پویان کن جدا من زندگی از رو راهت-



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  183  

 تنیس ات کله تو عقل میگم میزنی؛بهت حرفارو این که نبود عشق حرف االن-

 اومدی؟ کی با اصال شب موقع این

 اومدم خودم-

 بود؟ کجا غیرت بی امیر اون پس-

 زد فریاد وسرش شد عصبی ترنم

 من روی باید امیر کنی می فکر چرا باشم،خودم،پویان تنها خواستم خودم-

 حالی در باشی داشته غیرت من روی خودت خوای می ،چرا باشه داشته غیرت

 پنج عشق نداره،وقتی توجهی بهم کرده بزرگ رو من سال بیست که پدرم که

 داشته غیرت من روی باید غریبه پسر یه چرا کرد آبرو بی رو من سالم

 کنم می خواهش بس   شدم،پویان خسته شدم خسته باشه؛من

 زد فریاد بلندتر بار واین داد فرو رو ،بغضش نکرد گریه بار این

 کنه می سعی همه چرا پویان بکشم تونم نمی رو ورنج درد همه کشم،این نمی-

 خواین می چرا...ها...کنه عوض روز یه تو رو نکبت ساله بیست زندگی این

 رو نم پویان....نداره امیدی کردن زندگی به اصال که باشین کسی نجات فرشته

 کن رها خودم حال به

 وبکشنت بیارن بال سرت خیابون کثافتای شب موقع این که کنم رها-

 نمیذارین بشم؛چرا راحت خوام بمیرم؛می خوام می آره-

 باش خر من فکر به نیست خودت فکر به-

 آرزو هم من ؛پویان کشم می وعذاب رنج همه این دارم که هستم تو فکر به-

 خودم رو وعروسیم عقد ؛مراسم کنم انتخاب خودم بیاد خواستگار برام دارم

 ...ولی جدیدم ی خونه برم خودم عشق ،با کنم تزیین

 خودم ی خونه ببرم تورو عروسی بدون خوام می من چی؟مگه ولی-

 ستر از روز وهر بشینم تونم نمی ،پویان تونم نمی وضعیت این با ولی...نه-

 مین فهمین،من نمی چرا ، برم پیش سکته مرز تا بشه آوار سرم بیاد فربد اینکه

 هشکست غرورم بار ،یه دارم ترس همه از کنم،پویان عالقه ابراز کسی به تونم
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 الیح در دارم دوست بگم دیگه یکی به تونم نمی بشکنم؛من دیگه بار تونم نمی

 ندارم خوشی خاطره داشتن دوست از بار یه که

 چه باشی؟تو داشته نفرت همه از عمر آخر تا باید نداری خوشی خاطره چون-

 گیری؟ می بهانه ؟چرا ترنم دردت  

 کس هیچ کنه درک رو من تونه نمی کسی هیچ-

 رو وچشماش داد تکیه شیشه به رو وسرش کرد زمزمه آروم رو کلمات این

 ونا که پویان صدای با که بود خسته کرد،اونقدر می درد بدنش بست،تمام آروم

 نمی باز رو چشماش ولی زد صداش بار چند شد؛پویان نمی بیدار میزد صدا رو

 داد وتکونش گذاشت هاش شونه وروی برد باال رو دستش کرد؛پویان

 خونه تو بریم شو بلند شو بلند عشقم ترنم-

 به قح قیافه کرد،پویان نگاه پویان به خشم وبا کرد باز زور روبه چشماش ترنم

 وگفت گرفت جانب

 می شهرتون تو ساعت یه کن نگاه کنی؟ساعت می نگاه اینطوری چیه؟چرا-

 بخوابین خانوم شما که چرخم

 

  

 

 ،بود شب دوازده حدود شد،ساعت وپیاده کرد باز رو ماشین نزد،در حرفی ترنم 

 شد باز در داد،بالفاصله فشار رو باشن،آیفون خواب احتماال کنه فکر اینکه بدون

 پشت پویان میدونست چون نبست رو برداشت،در قدم حیاط سمت به وآهسته

 ساختمون بداشت،در قدم کناش و رسوند ترنم به رو خودش هست،پویان سرش

 لندب بودن،فاطمه اونا ومنتظر بودن نشسته پذیرایی اتاق تو همه کردن باز که رو

 پرسید نگرانی وبا رفت ترنم طرف وبه شد

 میاد؟ خون چرا لبات کردین،از تصادف ترنم-

 وگفت انداخت پویان به ونگاهی رسوند لبش به رو دستش ترنم
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 خوابگاه برگردم خوام می بگیر بلیط فردا نیست؛برای چیزی-

 می رو پویان نشست؛صدای در وپشت بست رو ودر رفت اتاق سمت به بعد

 در به رو داد،سرش می توضیح بودن اونا منتظر که آدمای به داشت که شنوید

 زا رفته دست از تماس بار وچند کشید بیرون جیبش از رو وگوشی داد تکیه

 ...خودشون ی وخونه وفاطمه امیر

 ودب زده زنگ کی خونشون،یعنی از رفته دست از تماس روی شد دقیق بیشتر

 بار، چهل اونم

 وت رو وخودش رفت تخت طرف وبه گذاشت جیبش تو رو گوشی توجه بی ولی

 انداخت تخت

 نکرد، ،گریه

 نزد، هق هق

 نلرزید، هاش شونه

 موند، خیره نقطه یه به فقط

 تو تونست می نه خودشون خونه بره تونست می بکنه،نه تونست می چیکار

 بمونه، فاطمه خونه

 کرد روشن رو وچراغ شد بلند که بود کشیده دراز تخت روی ساعت نیم حدود

 شد باز در دید که کشید لبش ای گوشه به ودستی کرد نگاه آینه تو رو وخودش

 گفت جدیت با داد،ترنم تکیه د وبه بست رو ،در شد وارد وپویان

 بشی؟ جایی وارد بعد بزنی در اول ندادن یاد بهت-

 نشستی؟ رو صورتت چرا-

 چه؟ تو به-

 زهرمار؟ برج شدی که شد چی باز-

 رو مرطوب ودستمال شد وخم کشید بیرون رو فاطمه آرایش میز کشویی ترنم

 برداشت،
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 رو چیز همه راحت تونست می االن که بود چیده خودش رو فاطمه وسایل تمام

 کنه، پیدا

 نزدیک بهم رو سوخت،ابروهاش زخم گذاشت،جای که لبش روی رو دستمال

 ملتح رو سوزش نتونست دیگه که داد فشار بیشتر رو دستمال بار این کردو

 میز به رو وکمرش انداخت آشغال سطل تو رو دستمال بیشتر حرص کنه،با

 ؛ داد تکیه آرایش

 یرونب کاغذی دستمال ویه برد جیبش تو رو دستش و گرفت فاصله در از پویان

 رو خودش ترنم دوباره سوزش با که گذاشت ترنم لب ی گوشه وروی کشید

 گفت پویان کشیدکه عقب

 ونخ دوباره االن که کنی پاکش داره الکل که مرطوب دستمال با گفت کی تو به-

 بشه شسته صورتت از الکل که بشورش آب با برو اومد،بیا

 ییروشو سمت رفت،به وبیرون انداخت پویان به ونگاهی رفت در سمت به ترنم

 دراز تخت روی پویان دید که رفت خواب اتاق وبه شست رو وصورتش رفت

 وگفت کرد نگاه بهش حرص با کشیده

 اتاق یکی اون برو پاشو-

 قاتا تو وباباش خواهرش،مامان اتاق تو وفاطمه نیست،امیر خالی ای دیگه اتاق-

 برم؟ خالشون،کجا خونه فرستادن هم هارو بچه خودشون،بیچاره

 حال تو میرم من بخواب من،بگیر قبر سر-

 ندارم کاری باهات بخواب بگیر بیا-

 وت بیاد غریبه پسر یه داده اجازه کی باش،اصال داشته کاری بیا خدا تورو نه-

 من؟ اتاق

 کنیم ازدواج نیستیم،قرار غریبه وتو من-

 بدم رضایت من اگه که کنیم ازدواج قراره-

 وگفت کشید آهی پویان

 دختر این کرد پیرم رو من سال بیست اندازه به خدا وای ای-
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 نمی چرا تونم نمی تونم نمی ،من خیالی بی به زدی رو خودت چرا پویان-

 فهمی؟

 تو حرص با رفت ترنم سمت وبه شد بلند تخت روی از حرکت یه با پویان

 کشید فریاد صورتش

 ...ها... کنی ثابت رو چی خوای کنی،می می کارو این داری چرا-

 روز یه تو رو عمرم از سال بیست تونید نمی که کنم ثابت بهتون خوام می-

 نتیجه به هک تو با جروبحث از شدم خسته شدم خسته تونین،پویان نمی بدین تغییر

 کن ولم...کن ولم خدا رو تو نمیرسه،پویان ای

 بفهم رو این نمیدارم بر دست کاری از نیارم دست به تورو که زمانی تا من-

 تو کشید خودش سمت به و واون برد ترنم های شونه وبه کرد بلند رو دستش

 گفت آروم زدو موهاش به ای وبوسه فشرد اش سینه

 ونستمت نمی نبود قصد از شد،بخدا بلند تو رو دستم که من جوجوی خانوم ببخش-

 باشم وساکت میزنی حرف مرگت از داری که ببینم

 بذاری؟ راحت رو من خوای نمی چرا پویان-

 هستی خوشبختی الیق داشتنی دوست الیق چون دارم دوستت چون-

 بیام کنار خودم با تونم نمی پویان تونم نمی خوام،یعنی نمی من ولی-

 خونه برن که میان طایفمون کل هیچی که ومامانم بابا عزیزم کنم می خواهش-

 رداف اگه گفت بود زده زنگ رو؛بابا خوشبختی این نکن خواستگاری،خراب شما

 وشیگ گفت می هی داشت ذوقی چه مامانم اونجاییم؛نمیدونی فردا پس بیافتیم راه

 بزنم حرف عروسم با بده رو

 برای خونه کدوم برن خوان می کنی؟پویان می کارو این من با داری چرا-

 خواستگاری؟

 هباش دخترش آبروی از حرف که داشتی انتظار پدرت از چی خودتون،تو خونه-

 زده گزن بهم گرفت؛ظهر تصیم زود که بود این اشتباهش تنها نزنه؛فقط وحرفی

 زدم حرف بود،باهاش
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 بخوابم خوام میاد،می خوابم-

 خوابم می زمین روی من بخواب تخت روی تو باشه-

 وروی برداشت وتشک لحاف کمد از هم وخودش برد تخت سمت به رو ترنم

 وخوابیدن؛ کرد پهن زمین

 

   

 داشتن دوست روی از عشقش چون بود خوشایند ولی سوخت می لبش ای گوشه

 بود، گذاشته یادگاری

 وخوابید؛ بست رو چشماش

 شد؛ بیدار بودن حیاط تو که هایی گنجشک باصدای صبح

 بود، ندیده رو خوابیدنش حاال بود،تا خواب کرد نگاه پویان به

 ؛ گفت وضو رفت روشویی سمت وبه شد بود،بلند خوابیده شیرین

 نخونده، رو نمازش خودشون شهر اومده وقتی از که اومد یادش

 کرد، پهن پذیرایی اتاق ی وگوشه برداشت فاطمه اتاق از رو سجاده

 گفت، ذکر تسبیح وبا داد تکیه دیوار وبه خوند رو قضاهاش نماز تمام

 کنه چیکار تونست نمی بود گنگ

 اومد خودش به بود استرس با که پویان صدای ،با

 کجایی؟ عزیزم ترنم-

 ،آشپزخونهرفت دستشویی سمت به بگرده،پویان بیشتر پویان تا نزد حرفی ترنم  

 هستش؛ در دم کفشاش دید که بره در سمت به خواست می کرد نگاه رو

 زده؛با هتکی دیوار وبه نشسته سجاده سر ترنم دید رفت که پذیرایی اتاق سمت به

 داد ترنم به رو حواسش ترنم صدای

 کنی؟ می صدا رو من اسم شدی بلند خروس مثل چی-
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 وگفت رفت ترنم سمت به

 کنی؟ می چیکار جا ترسیدم،این-

 ترسیدی؟ نیست؟ازچه معلوم-

 بکنی رفتن هوس خانوما خانوم وشما اینجا میاد من طایفه اینکه از-

 برم؟ خوام نمی من که گفته کی-

 می بهت بودیم خودمون خونه اگه خودم جان دوباره،به نکن شروع صبحی سر-

 چیه؟ لجبازی عاقبت گفتم

 بانیتعص با کردکه نگاه ترنم وبه وبرگشت رفت دستشویی سمت به زدو لبخند

 گفت کرد،خندید می نگاهش

 خانوم کنی؟،جوجو می نگاه اونطوری ؟چرا چیه-

 وگفت برد باال رو ابروش تای یه ترنم  

 کردی؟ چیکارمی بودیم خودمون خونه اگه اونوقت-

 وگفت برد باال رو دستاش پویان

 خانومی کشیدم می نازتو اینکه منظورم بکنم کاری بکنم غلط من-

 ومدا بیرون خیس صورت با بعد دقیقه چند و کرد باز رو دستشویی در و خندید

 متوجه رو اون ترنم زدن صدا میره،با فاطمه اتاق به دست به سجاده ،ترنم

 کرد خودش

 من برای بیار حوله یه قدیم،حداقل زنای زنم-

 گفت شیطنت از پر صدای با هم ترنم

 عزیزم حتما بودیم خودمون خونه-

 وگفت رفت اتاق به ترنم ودنبال کرد نگاه بهش تعجب با پویان

 تالفیه ماجرا فهمیدم االن خانوم جوجو باشه-

 گفت و گذاشت لبش روی رو دستش و برگشت سمتش به باحرص ترنم
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 تره واجب این کردن تالفیه،تالفی ماجرا اگه-

 وگفت برد موهاش به رو خیسش دست کالفگی با پویان

 نبود خودم دست بخدا گفتم شب خانومم ببخشید-

 هرکاری تونی می نیست سرم پدرومادر کردی بود،فکر خودت دست چرا-

 بکنی؟ بخوای

 ماخ کنم،حاال بلند تو روی دست کنم غلط دیگه خانوم،من جوجو بکنم غلط من-

 ..بخند نکن

 بابا برو-

 کاغذی دستمال جعبه سمت به ،پویان نشست تخت روی و گفت رو این

 خشک رو صورتش که حالی ودر کشید بیرون کاغذی دستمال برگ رفت،چند

 گفت کرد می

 خانوم جوجو ذوقی بی خیلی-

 زیادیم هم سرت دراز،از باز،جاده راه نیست مشکلی خوای نمی اینم من-

 برای بخرم نون برم هست لجبازیاتم،اجازه همین نخوام،عاشق بکنم غلط من-

 بودن بیدار وقت دیر وتا کشیدن مارو جور شب تا که بدبختا صبحونه،این

 می وپویان داد تکون رضایت عالمت به رو سرش وفقط نزد حرفی ترنم

 برگشت ترنم صدای ،با بره بیرون ازدر خواست

 کردم رو فکرام پویان،من-

 خوب-

 خواستگاری شب برای باشه-

 راحتی هرجور-

 جا چند برم باید خوردن صبحونه بعد ضمن در-

 میریم باهم-
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 باشم تنها خوام می-

 برو فاطمه با حداقل-

 تنها باشم،یعنی تنها خوام می میگم پویان-

 باشه-

 وقتی دیگه ساعت نیم وحدود کرد ترک خریدن نون قصد به رو خونه پویان

 برگشت

 هستن، اون منتظر سفره وسر شدن بیدار همه دید

 ودب نشسته پکر که ترنم وبه نشست امیر وکنار داد فاطمه مامان دست به رو نون

 گفت امیر گوش در کرد،آروم نگاه

 بود؟چشه؟ خوب حالش بیرون رفتم خونه از که من-

 جروبحث شما،یکمی خواستگاری مراسم برای بود زده زنگ مامانش هیچی-

 کردن

 چرا؟-

 نه؟ یا بشه آماده مراسم برای خونشون بره صبح فردا ؟باید چرا چی-

 ...آها-

 هتیک چند از بعد کردن،ترنم صبحانه خوردن به شروع وهمه نزد حرفی پویان

 ینپای رو اش چایی استکان که درحالی پویان که بشه بلند خوردن،خواست نون

 گفت آورد می

 میری؟ کجا نخوردی چیزی که تو-

 جایی؟ یه برم باید دارم کار گفتم-

 خوابن بازار بازه؟همه کجا زودی این به صبح-

 گفت شد می بلند که حالی در ترنم

 ود؟ز صبح شده ده ساعت کی از ضمن بازار،در میرم باشم گفته نیست یادم منم-
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 ور فاطمه دقیقه چند از بعد افتاد راه اتاق سمت وبه گفت حرص با رو جمله این

 رفت اتاق سمت وبه شد بلند زد؛فاطمه صدا

  

 ترنم؟امرتون؟ جانم- 

 بیارم،لباس ساک رفته یادم که اومدیم سریع جوگیرم،اونقدر حال مرحمت به-

 خواستم می

 تو وسایلتون کنم می کار تدبیر با من که جایی اون از خانوم،ولی بله-

 کمده،اوردمش

 گفت خوشحالی با رفت می کمد سمت که حالی در ترنم

 کنم می جبران جون،عروسیت فاطمه طال دستت-

 نداری؟ خواهری،کاری خواهش-

 بیرون وبرم بگیرم دوش میرم ممنون،من عزیزم نه-

 بری؟ خوای می کجا تو-

 مدینه آبجی پیش برم،میرم دارم کجارو-

 چی؟ برای-

 به کنه،راستی می حل اون رو مشکالتم من؟تمام روح ی دایه اون نمیدونی تو-

 ندارم رو اون به توضیح نگی،حوصله پویان

 راحتی خودت طور هر باشه-

 ، رفت حموم سمت به هم وترنم رفت بیرون فاطمه

 

 تو رو خودش وسریع انداخت خیسش موهای روی رو حوله گرفتن دوش بعد

 کشید وفریاد شد عصبی اتاق تو پویان دیدن با که انداخت اتاق
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 ارک یه اتاق این تو شاید من اصال بابا اتاق،ای این تو نیا نگفتم مگه پویان-

 دارم خصوصی

 تنهایی؟ میری کجا داداشمه،دوما زن نیست،اتاق شما اتاق اوال-

 داداش وزن من مشترک اتاق ساله پنج جا نداریم،این وفاطمه من اتاق اوال-

 اون از پویان؟من کنم تکرار رو حرف یه بهت باید بار چند من جنابعالی،دوما

 میری،کی کی ،با میری ،کجا نمیاد خوشم میدن گیر زناشون به هی که مردایی

 میری؟

 نگرانم نیستم،فقط دادن گیر اهل خودمم من بخدا-

 یم بیرون برو پاشو نترس،االنم خوابگاه باشی،نمیرم نگران نکرده الزم تو-

 بشم حاضر خوام

 ولباس کرد خشک رو موهاش هم رفت،ترنم بیرون اتاق واز شد بلند پویان

 ودب نشسته مبل روی که پویان سمت وبه اومد بیرون اتاق واز کرد تنش بیرون

 وگفت کرد دراز رو ودستش رفت

 لطفا ماشین کلید-

 وگفت گرفت ترنم سمت وبه کشید بیرون جیبش از رو کلید پویان

 نمی زور بهم اینقدر فرماندم بودم سربازی دوسال فرمانده،من بفرمایید-

 بخرم رو خواستگاریم وشلوار کت برم زنم با خوام می بیا زود گفت،لطفا

 وگفت رفت در سمت به لحن همون زدوبا ای مسخره لبخند ترنم

 میام دیر من آقا ضمن بگیر،در رو فرماندهتون سربازی همون برو خوای می-

  برید داداشتون زن با کنید لطف نزدیکیاست همین نیست راهی بازار تا

________________________________________ 

  

 ترنم؟امرتون؟ جانم-
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 بیارم،لباس ساک رفته یادم که اومدیم سریع جوگیرم،اونقدر حال مرحمت به-

 خواستم می

 تو وسایلتون کنم می کار تدبیر با من که جایی اون از خانوم،ولی بله-

 کمده،اوردمش

 گفت خوشحالی با رفت می کمد سمت که حالی در ترنم  

 کنم می جبران جون،عروسیت فاطمه طال دستت-

 نداری؟ خواهری،کاری خواهش-

 بیرون وبرم بگیرم دوش میرم ممنون،من عزیزم نه-

 بری؟ خوای می کجا تو-

 مدینه آبجی پیش برم،میرم دارم کجارو-

 چی؟ برای-

 به کنه،راستی می حل اون رو مشکالتم من؟تمام روح ی دایه اون نمیدونی تو-

 ندارم رو اون به توضیح نگی،حوصله پویان

 راحتی خودت طور هر باشه-

 ، رفت حموم سمت به هم وترنم رفت بیرون فاطمه

 

 تو رو خودش وسریع انداخت خیسش موهای روی رو حوله گرفتن دوش بعد

 کشید وفریاد شد عصبی اتاق تو پویان دیدن با که انداخت اتاق

 ارک یه اتاق این تو شاید من اصال بابا اتاق،ای این تو نیا نگفتم مگه پویان-

 دارم خصوصی

 تنهایی؟ میری کجا داداشمه،دوما زن نیست،اتاق شما اتاق اوال-

 داداش وزن من مشترک اتاق ساله پنج جا نداریم،این وفاطمه من اتاق اوال-

 اون از پویان؟من کنم تکرار رو حرف یه بهت باید بار چند من جنابعالی،دوما
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 میری،کی کی ،با میری ،کجا نمیاد خوشم میدن گیر زناشون به هی که مردایی

 میری؟

 نگرانم نیستم،فقط دادن گیر اهل خودمم من بخدا-

 یم بیرون برو پاشو نترس،االنم خوابگاه باشی،نمیرم نگران نکرده الزم تو-

 بشم حاضر خوام

 ولباس کرد خشک رو موهاش هم رفت،ترنم بیرون اتاق واز شد بلند پویان

 ودب نشسته مبل روی که پویان سمت وبه اومد بیرون اتاق واز کرد تنش بیرون

 وگفت کرد دراز رو ودستش رفت

 لطفا ماشین کلید-

 وگفت گرفت ترنم سمت وبه کشید بیرون جیبش از رو کلید پویان

 نمی زور بهم اینقدر فرماندم بودم سربازی دوسال فرمانده،من بفرمایید-

 بخرم رو خواستگاریم وشلوار کت برم زنم با خوام می بیا زود گفت،لطفا

 وگفت رفت در سمت به لحن همون زدوبا ای مسخره لبخند ترنم  

 میام دیر من آقا ضمن بگیر،در رو فرماندهتون سربازی همون برو خوای می-

 برید داداشتون زن با کنید لطف نزدیکیاست همین نیست راهی بازار تا

  

 شد ماشین وسوار رفت حیاط در سمت وبه بست رو در 

 بود گرفته رو تصمیمش

 

 داد، می پایان چیز همه به امروز باید

 روز که کرد پارک ای خونه جلوی بعد ساعت نیم وحدود گرفت پیش در رو راه

 شد، می ختم خونه اون به آرزوهاش تمام

 داد، فشار رو آیفون ودکمه کرد وسرش آورد در کیفش از رو چادرر
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 پایین وسرش داشت بر آهسته رو هاش وقدم شد باز در بده جوابی اینکه بدون

 بود،

 رو سرش آشنا مردونه کفش جفت یک دیدن داشت،با دلهره ولی نداشت تردید

 شد خیره چشماش وبه گرفت باال

 

 گفت لرزید می که صدای وبا

 تو؟ بیام تونم سالم،می-

 وگفت داد تکون رضایت عالمت به رو سرش فربد

 اومدی البته،خوش-

 فظر آشپزخونه تو که فربد ،مادر برداشتن قدم اصلی ساختمان سمت به دو هر

 گفت بلند صدای با شست می

 کیه؟ مامان فربد-

 داریم اینجا،مهمون بیا کن ول ظرفارو مامان-

 زا رنگ  ترنم دیدن وبا اومد نشیمن اتاق سمت به و شست رو دستاش مادرفربد

 گفت تردید وبا پرید رخسارش

 ادبی بزن صدا اتاقش از باباتو برو پاشو میام،فربد االن اومدی،بشین خوش-

 نشستن هم کنار فربد خونواده اعضای تمام بعد دقیقه پنج حدود

 نشست فربد پدر کنار چایی سینی با فربد ومادر

 گفت تردید کمی با بود زده زل ها چایی به که طور همون ،ترنم

 پیش سال هفت نرفت،من ،نشکستم،ابروم قانونی پزشک تو روز اون من-

 هرو کرد خودش وابسته رو شد،من عاشقم پسرتون که پیش سال شکستم،هفت

 نوانبع شما که شکستم شکستم،وقتی موقع همون شدم،من وابسته بیشتر روز

 پدر نبعنوا کرد،شما در به راه از پسرمو دختره گفتین نشستین هرجا فربد مادر
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 با که دادین بال پرو بگیرید،بهش رو پسرتون جلوی اینکه جای به فربد

 آقا وحاج خانوم حاج کنه،شماها بازی من احساسات

 داد وادامه گفت کنایه با رو کلمات این

 من تبی میان که هایی حاجی نوشته خدا کتاب کدوم حاجی،تو دیگه گفتم درست-

 اهمگن من...بکنن،ها رو کنن،غیبتش بازی معصوم دختر یه ابروی با تونن می

 نمک تحمل حاضر من که بگید هم رو وتاوانش بود چی گناهم بگید بود،شما چی

 نادرست انگ ای مقدمه هیچ بدون خانوم،وقتی کشیدم،حاج رو بدترش این از

 فتر فربد ازمن،وقتی دوری برای کردین تحریک رو وپسرتون زدید بهم بودن

 که آدمایی به سال سه بودم مجبور میره،وقتی چرا بگه بهم کلمه یه اینکه وبدون

 نامزدت پرسیدن می من از داشتن خبر وفربد من وازرابطه بودن اطرافم دور

 از ونچ نیومد در وصدام شکستم ،شکستم وبرگشتم رفتم مرگ مرز تا کو،وقتی

 رو من قانونی پزشک تو روز اون شماوپسرتون...ولی ترسیدم می ابروم

 ازیب به رو شکستین،عفتش دخترو یه کشتین،معصومیت رو نشکستین،من

 پس نداشتم شماها از خبری بود سال سه که ازمن،من خواین می گرفتین،چی

 دهب خاتمه ساله هفت معمای این وبه بده جواب بهم بود،یکیتون چی مشکلتون

 وگفت داد حرکت خودش به بود،کمی انداخته پایین رو سرش که فربد

 ببینم کسی کنار تورو تونم نمی من...ترانه-

 وگفت کشید فریاد سرش ترنم

 نمی پیش سال سه همون بزنی حرف خواستی می اگه یکی نزن،تو حرف تو-

 یوحرف شو خفه ،پس شما خونه بیام وپاشم نکنم حراج رو آبروم االن که رفتی

 نزن حرف...نزن

 گفت لحن همون وبا برگشت فربد وپدر مادر سمت به بعد

 تربیت تو خودتون شما کردم،وقتی شما حق در گناهی چه من بگید ها شما-

 .... ام بسته دل فقط که کنم چیکار کردین،من اشتباه پسرتون

 گفت کرد می نگاهش شرمندگی با که فربد پدر
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 این های زنک خاله حرفای این نمیدونم دخترم،فقط نداشتم تو با مشکلی من-

 مشکل شناختم می شمارو خانواده بشین،من جدا هم از وفربد تو شد مردم،باعث

 دختر جای هم ،تو ام شرمنده بشنوه،من رو اسمت نبود حاضر که بود فربد مادر

 نذاشتن من برای آبرو اینا ولی ام نداشته

 وگفت کرد نگاه فربد مادر به عصبی ترنم

 بهم بار یه بود؛شما چی کنی،مشکل بازی دختر آبروی با که شد باعث چی-

 سر از دست که بود شما پسر ،این چشم گفتم منم بردار فربد سر از دست گفتی

 داشت نمی بر من

 نمیدونم-

 گفت فربد ومادر انداخت سرش تو رو چادرش شدو بلند ترنم

 ... قصدم ،بخدا پشیمونم من-

 کشید وفریاد کنه تموم رو حرفش نذاشت ترنم

 مردم حرفای بخاطر شرمندگی حرارت از من مادر بفهمی که نداری دختر-

 از من خوب ،خیلی پسرتون از من کردن ،دور بود چی شد؛قصدتون ،نابود

 وت نمیدارین بر من سر از دست که هستین شما وخونواده شما این دورم پسرتون

 من وزندگی من سر از من،دست موت ملکه شده پسرتون ماه چهار این

 چی دیگه انداختین جونم به کردین،مرض بدبین ام خونواده رواز بردارین،من

 بردار سرم از دست فقط میدم رو تاوانش بگو خانوم حاج خوای می

 وگفت رفت فربد سمت به

 تو به من!!! میده تکون دم واست میگرده دورت.. بدی استخون" سگ" به -

 کردن آروم خوای؟ می چی تو!!!!! لعنتـــــــــــــــــــی...  بودم داده"  دل"

 زدی من ومعصومیت من به که تهمتی از بگذرم هرچی از من آقا وجدانت؟،نه

 پس رو تاوانش جایی یه روزی یه که باش ومنتظر بشین فربد گذرم نمی

 شب بشیم،فردا باهم تونیم نمی هرگز وتو بردار،من من ازسر میدی،دست

 خالص تو کابوس همه این واز بدم مثبت جواب خوام ،می من خواستگاری

 می شزندگیت،خواه دنبال برو بیاری؛ بار به پشیمونی که نکن کاری بشم،فربد
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 دگیزن برای روحیه اصال که بکنم،هرچند رو زندگیم نیا،بذار سراغم دیگه کنم

 همه به بدبینم شوهرا مادر همه به دارم تنفر مردا ی همه نذاشتی،از برام کردن

 زا دست که بدم تاوانی چه...مشکوکم کنه می محبت هرکی ،به دارم تنفر عشق

 برداری سرم

 نبوده تو آزار قصدم من بخدا ترانه-

 هک وقته خیلی شده جدا وتو من راه نداره فایده من برای دیگه ونخواستم نبوده-

 خشیدبب یه با وبعد بکنی تونی می هرکاری کنی می فکر که تویی این شده جدا

 رد ازت قدیمی عشق یه بعنوان بار ،این نبینمت دیگه...بیاری هم رو سروتهش

 تو رخا حاضرنبودیم که پیشمون سال هفت عشق حرمت به فربد کنم می خواست

 بندمب دل تو به تونم نمی هیچوقت من بردار من سر از بره،دست یکمیمون دستی

 وگفت رفت در سمت به بعد

 کردم واگذار ،بخدا خداحافظ-

 وگفت کشید فریاد فربد

 منی سهم منی ترانه،توماله نمیدارم بر تو سر از دست من-

 کشید وجیغ فربد سمت برگشت عصبی ترنم

 نبود،اصال ازت خبری سال وسه رفتی و گذاشتی چرا بودم تو سهم اگه-

 در برام رو عاشق نقش خوای می چرا لعنتی ؟د   ای،ها زنده یا مردی نمیدونستم

 می رو ،وقتی تونم نمی باشم پیش سال هشت ندای همون تونم نمی بیاری،من

 قتیو میدونی چه کشیدم،تو که هایی رنج میاد،تمام یادم پیش سال سه دردای بینم

 چی لعنتی خونوادش،آخه طرف از اونم میشه حالیه چه بزنن تهمت دختر یه به

 من جون از خوای می

 نزن پا پشت چی همه به کنم می خواهش ،ترانه رو عشقمون-

  

 وگفت زد پوزخند ترنم 



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  200  

 رگشم وخبر ورفت عشقمون به زد پا پشت که بود ،کی جالبیه حرف...پا پشت-

 نیاوردم،هر در سر عشق این از وقت هیچ...؟من؟ها گذاشت خبر بی سال سه

 می میذاشتی خبر بی که نبود بارت اولین تو شدم بدهکار من رفتی تو که بار

 با ما برد می بو جنابعالی مادر ویا شد می ها خونواده از حرفی وقت هر رفتی

 که بار ،این میذاشتی خبر بی ماه سه ودو رفتی می میزنیم حرف همدیگه

 رفتار طور این که اول همون از خر سال،من سه شد شدن خبر با من خونواده

 خاطر به که که نیستی؛کسی زندگی مرد کردم می رو فکرش باید کردی می

 خوام نمی رو بره کنه ترک رو من واون این حرفای

 وگفت رفت فربد پدر سمت به

 نوانبع نداشتین،پس رو من ریزی ابرو دخترتون،قصد جای من گفتین که شما-

 وبذارید بدارین من راه سر از رو پسرتون کنم می درخواست ازتون دختر یه

 بکنم رو زندگیم من

 انداخت پایین رو وسرش داد تکون رو سرش فربد پدر

 وگفت رفت فربد سمت به ترنم

 تمام از گریزانم،من دروغ همه این از ،من تو از هراسانم،من تو عشق از من-

 متفنرم گریزانم،ازت وغلط جا بی های وهوس خاطرات

 شد، ماشین وسوار شد خارج خونه از تمام سرعت با و

 میزد، نفس ونفس گذاشت فرمان روی رو وسرش

 شد، می جمع هاش ریه تو پویان بوی کشید می که نفس

 نمیزنه دم و کرده پیشه صبر عاشقانه چقدر که افتاد پویان یاد به

 بیاد، کنار مشکلی همچین با میشه حاضر مرد کدوم

 ،داشت وپویان خونه از رفته دست از تماس وچند برداشت کیفش از رو گوشی

 رفت، قدیمیش مدرسه سمت وبه کرد روشن رو ماشین

 ودر رسید بود مدیریت اتاق که اتاق اولین وبه رفت مدرسه ساختمان سمت به

 شد، وراد و زد
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  مترن دیدن مدرسه،با مدیر نه بود خواهر مثل کنارش بود سال پنج که آشنا چهره

 کشیدوگفت آغوش تو رو واون شد بلند

 اومدی؟ کی من کوچولوی من،خواهر جون ترنم سالم علیک-

 پیش روز دو مرگم مدینه،خبر ابجی سالم-

 حرفیه؟ چه این دختر وای-

 میدی فحش من از بدتر خودت که اومدم چی برای بشنوی اگه-

 شده؟ چی ببینم بشین بیا نمیدم-

 فتوگ افتاد پایین چشماش ای گوشه از اشک  وترنم نشستن صندلی روی دو هر

 وبر رفته دیگه نباش پیگیرش بردارودیگه فربد سر از دست گفتی پیش سال سه-

 برخ شد،ولی جدا واون من وراه رفت دیگه وگفتم نگرفتم خبر دیگه گرده، نمی

 وهمون آش همون ودوباره گفت قرار روم پیش اجل مثل پیش ماه چهار مرگم

 که پیش روز دو همین تا ولی جداست واون من راه گفتم بهش بار ،هزار کاسه

 حراج همه جلوی و وابروم داشته ابطه من با کرد وادعا خونمون رفت

 و درگیرم خونوادم با کنم،االنم می چیکار نفهمیدم که اومدم سریع کرد،اونقدر

 وامخ میان،می دارن خونوادش ، تلفنی بهت بودم گفته که خواستگارم شبم فردا

 باشین هم شما

 گفت کرد می نگاهش تعجب با که مدینه

 میام نیام که نکن،چرا گریه حاال-

 نهخو برم تونم می نه شب فردا خرید برای بیرون بریم پاشو نداری کار حاال-

 ارشخواستگ با آدم زشته خرید،گفتم برم تونم می پویان با که نه بردارم لباس

 یرام بخاطر بیاد تونست نمی هم ،فاطمه خرید خواستگاریش مجلس برای نمیره

 بیای؟ اگه نیست وپویان،زحمتی

 دارم؟  ترنم چندتا من مگه بریم، میشم حاضر االن زحمتی چه عزیزم نه-
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 ساعت یه من بده چیزرو همه وترتیب خونمون برو من از مدینه،زودتر ابجی-

 که کنم،خودت وجروبحث اونجا بشینم صبح از تونم نمی میام اونا از زودتر

 میدونی رو من شرایط

 پارکه در دم ماشین بریم پاشو خانوم گل چشم-

 آوردم رو پویان ماشین من نه-

 بریم باشه-

 هک گرفتن،بازار پیش در و بازار وراه رفتن ماشین سمت وبه شدن بلند هردو

 گفت مدینه رفتن،که پاساژ به زنان وقدم شدن پیاده رسیدن

 بخری؟ چی خوای می حاال-

 باشه ربع،ساده سه آستین پیراهن ویه سفید چادر یه-

 اهنباشه،پیر خواستگاری مناسب بگیر شیری ،رنگی عروس برای سفید چادر-

 بخری؟ خوای می رنگی چه

 وکفش شال با بخرم رنگی همون میدم ترجیح داره دوس بنفش رنگ پویان-

 بخرم چیزی یه پویانم برای خوام می ای،راستی سرمه

 مغازه همین تو بریم خوبه-

 فروشی چادر سمت وکفش،به پیراهن کردن خرید وبعد رفتن مغازه سمت به 

 فاطمه که بیرون برن خواستن ومی خریدن خواستگای مناسب وچادری رفتن

 به مهفاط که کرد نگاه پویان به تردید با شد،ترنم سبز جلوشون وپویان وامیر

 دیگه هم وبه کردن پرسی واحوال حال همدیگه وبا کد وبغلش رفت مدینه سمت

 کرد زمزمه گوشش ودر رفت ترنم کنار شدن،پویان معرفی

 بازار؟ بیای نبود قرار که تو-

 داد جواب آهسته هم ترنم

 چه؟ تو به اصال اومدم باهاش داشت خرید مدینه ابجی-

 نداشتی مدینه اسم به خواهری که تو-
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 میگم بهت بعدا-

 ارک میگی من وشلوار کت خرید بریم بیا میگم بهت نرو رژه عصابم رو ترنم-

 گفتی می بهم بود؟ این کارت دارم

 ندارم جروبحث حوصله خرید،االنم میره خواستگارش با آدم حاال تا کی از-

 نباشن شماها منتظر بگم خونه بزنم زنگ تونم می شدی پویان،خسته

 وسط کشی می و خواستگاری ،مراسم کنیم می بحث وتو من هروقت چرا-

 وگفت زد ولبخندی چرخوند بقیه سمت به و وسرش نزد حرفی ترنم

 مامانت حال کمک میرم خودمم مدرسه بذارم رو مدینه ابجی میرم من فاطمه -

 بگذره خوش

 گفت کرد نگاه تعجب با فاطمه

 خرید؟ برای نمیای تو مگه-

 برید دارم،شما لباس خونه عزیزم نه-

 گفت گوشش وتو رفت ترنم سمت به فاطمه

 بخره وشلوار کت تو سلیقه با خواد می پویان-

 گفت آهسته هم ترنم

 خریدم خودم هم رو مراسمت لباس میگه گرده می بر فردا پس بیام تونم نمی-

 براش وشلوار کت ،فقط میدم نشونت اومدی شب خریدیم لباس جون ومدینه من

 گفتما من ،نگی بنفش پیراهن با بخر ای سرمه خریدی

 باشه-

 رفت،ترنم ای مغازه سمت به عصبانیت با وپویان کردن خداحافظی باهمه بعد

 به خودش وبعد گذاشت مدرسه تو رو مدینه شدن،اول ماشین سوار هم ومدینه

 ، رفت فاطمه خونه سمت

 گفت بلند بعد بود پیچیده خونه تو غذا بوی شد که خونه وارد

 غذایی بوی عجب به خاله،به سالم-



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  204  

 وگفت اومد بیرون فاطمه مادر

 گلم؟ بودی ماهت،کجا بروی سالم-

 وگفت داد نشون رو دستش تو های کیسه

 خرید بودم رفته مراسم برای-

 میارن در حرف فردا پس نرفتی،زشته که پویان با-

 رفتم جون جونم،بامدینه خاله نترس-

 بیاد قرار اونم-

 کنم می شوهر من اون بدون دیگه اره-

 خاله؟ کنی چیکار خوای هستی،می عاقلی دختر شکر خداو ترنم-

 وبیام کنم سازی جا پویان دست از لباسارو برم من-

 باهات دارم حرف کلی که بیا برو خاله باشه-

 خاله چشم-

 بهو کرد عوض رو ولباسش گذاشت اتاق تو رو وسایل رفت اتاق سمت به ترنم

 وگفت رفت آشپزخونه سمت

 بفرمایید امر خاله فرمانم به گوش-

 اومدی،اصال بیرون وضعیت اون از شکر گلم،خدارو فدات،خوشحالی خاله-

 که نیست خوشگل پژمرده که ،گل باشی غمگین نمیاد بهت

 خودتونه از بودن خاله،گل ممنون-

 که محسن شده گور به گور پدر اون کنه لعنت خاله،خدا نگو اینجوری-

 ردک پر پر تورو آبروی که فربد مادر از اینم کرد پر پر رو من فاطمه اونجوری

 تو نه االن شدم می مانع اول همون از اگه هستش من نگذره؛تقصیر ازشون خدا

 فاطمه نه شدی می طوری این
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 مشدی زحمت اسباب روز چند این تو ببخشید خودمونه،خیلی تقصیر خاله نه-

 کشم می خجالت عمو از براتون،بخدا

 هی روز ؛چند نداره حرفی که ،اون خودم دختر هم تو زحمتی چه عزیزم نه-

 نمیدونن هم اونا بخدا بود زده زنگ باشه؛مادرت پدرت پیش شما خونه میره

 کنن چیکار

،بیست سال بیست من مشکل نبود اونا باور من مشکل خاله-  هم پیش سال پیش 

 ماجرا کردن،این نمی قبول دخترشون عنوان به وحسابی درست رو من اونا

 باشن داشته خوبی بهانه شد باعث

 خواد نمی رو بچش بد پدرومادری خاله،هیچ نگو-

 جونم ما،مدینه خونه میرین صبح از که ها کنم،شما چیکار نمیدونم بخدا-

 میام وامیر فاطمه با میاد؛من

 نباشه تنها دست میرم،مامانت خاله باشه-

 اومدن اونا فقط نباشه،خاله تنها دست که دارم خواهر اونقدر نترس،ماشاهلل-

 تو بریم وپویان ،من بگو شد تموم حرفا که نمیدونن،آخرش ماجرارو از خیلی

 آخر حرفای برای اتاق

 ؟ پرسید می مهریه مورد در نباش،مامانت دختر،نگران هست حواسم-

 میگم عمو به میزنم زنگ خودم-

 کنم می صدات ناهار برای کن استراحت برو راحتی هرجور-

 مونم می ها وبچه پویان منتظر نه-

 وقب چند از بعد گرفت رو فاطمه پدر وشماره رفت پذیرایی اتاق سمت به ترنم

 گفت خوردن

 خوبی؟ جان عمو سالم-

 سرحاله که خوبی،صدات تو دخترم سالم-

 شدیم هم شما زحمت عموم،باعث خوبم-
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 خودم فاطمه مثل هم تو دختر حرفیه چه این-

 گفت شیطنت وبا خندید ترنم

 نکنید وچلتون خل دختر اون وشبیه من-

 وگفت خندید فاطمه بابای

 جون عمو خبر ؛چه سوخته پدر-

 کجایی؟ عمو-

 خونتون میرم کارهام بعد سرکارم االن-

 بزنید حرف من با مهریه سر گفته گفت،بابام خاله-

 کنم می قبول رو همون منم بگه هرچی خودش عمو،گفته آره-

 روی بودم چیزم،عصبی همه شرمنده ام شرمنده بگو بابام خونه،به رفتی عمو- 

 وت سال بیست دردای تموم نبود خودم دست ام،بخدا شرمنده خدا ایستادم،از پدرم

 بشکنه تا بود الزم تلنگری بود دلم

 حرف طوری اون نبود قصد روی از تو میدونه ،بابات عمو باشه نگهدارت خدا-

 بوده خودشون جانب از کوتاهی که کنه می اعتراف راضی،خودش زدی،ازت

 در که ،خودتون دکتر شدم بابام بخاطر که دام دوس اونقدر اونارو من وهللا-

 نداشتم رشته این به ای عالقه من بودین جریان

 از هترب حالشون هم اونا کن آشتی برو هستی،بیا وعاقلی بالغ دختر ،تو عمو آره-

 نیست تو

 نه االن ولی میدم انجام کارو همین فرصت سر عمو میدونم-

 میگی؟ چی رو مهریه حاال عمو باشه-

 کنم می اطاعت من بگه بابام چی هر-

 شما خونه خونه،میرم نمیام ناهار بگو خالت میگم،به بابات به من باشه-
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 طایفشون با اون چون بگه میرسه ذهنش به هرکی بگو بابام به باشه،فقط-

 نیاریم کم میان،ما

 ،کاری؟ امری دخترم چشم روی به-

 خداحافظ برسون سالم عمو بال بی چشمتون-

 خدانگهدارت-

 گفت بلند صدای وبا کرد قطع رو تلفن

 نمیاد ناهار ما ی خونه رفت ،عمو خاله-

 کجان؟ ببین بزن زنگ ها بچه به خاله باشه-

 داد جواب پویان بوق چند از وبعد گرفت رو پویان شماره

 خانوم بله-

 خوردی؟ ناهار جایی سالم-

 خودم جوجوی بر سالم علیک-

 خورد رو بزرگ روده کوچیکه نمیاین،روده خان خروس-

 نشده ثابت نظریه این دانشگاه تو خونیم می ما که درسی به بنا-

 گفت شیطنت وبا خندید ترنم

 میشه ثابت اونوقت وعده یه کردم رو غذایی وعده سه خونه تو وقتی-

 گفت خندید می که پویان

 تهدیدی چه اونم کنه می تهدید عام مال در داره این من خدای-

 دارم کارت بیارید تشریف زود کنید لطف میشه مزه با آقای-

 نمیکنه پیداش وشلوارکه کت رنگ به داده گیر فاطمه این نمیدونم وهللا-

 وگفت خندید ترنم

؟ چه حاال-  رنگی 
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 بکشی رو خواستگاری شب انتظار تا گم نمی دیگه نه-

 میاین حاال...نگو-

 بگیرم نداری الزم ؛چیزی کردن پسند خانوم انگار آره-

 خداحافظ فعال نه-

 خانومی خداحافظتون-

 ردک سنگینی وچشماش کرد چک رو هاش ایمیل گوشی وبا کشید دراز مبل روی

 وخوابید،

 

 مامان با دارن وامیر فاطمه ودید کرد باز رو اطرافیانش،چشماش صدای با

 میزنن، حرف فاطمه

 گفت آلود خواب صدای وبا نشست مبل روی و شد بلند

 اومدین؟ کی سالم-

 گفت بود دستش تو چایی که فاطمه

 خوابیدی؟ چرا میشه،اینجا ساعتی نیم-

 برده خوابم کردم می چک رو ایمیال داشتم بودم خسته-

 وگفت کرد نگاه امیر وبه کرد ومرتبش کشید شالش به رو دستش بعد

 میاد قهر خدارو بپرسی ما از حالی داماد آقا نباشی خسته-

 وگفت خندید امیر

 داداش زن کنیم می احوال و حال حتما چشم کردیم پیدا شمارو ما-

 وگفت زد جیغ ،یهو امیر گفتن داداش زن با ترنم

 ....چی؟وای-

 گفت ترس با امیر
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 شرمنده داداش زن گفتم بهت شدی ناراحت شد چی-

 کجاست؟ تون گرامی بشم،برادر ناراحت چرا دیونه نه-

 گرفتی؟ بیچاره اون از خبری عجب چه-

 کجاست؟ دانشگاه،پویان موقع برای باشه شوخی امیر-

 دمن نشون بهت کرد تاکید هم رو میام،لباساش خودم من برید شما گفت نمیدونم-

 بودم لباسش دیدن مشتاق من که نه بدرک-

 دراز تخت ،روی گرفت رو پویان وشماره رفت اتاق سمت به و شد بلند بعد 

 داد جواب پویان خوردن بوق بار چند از وبعد کشید

 خانومی بله-

 خواستگاری؟ بریم فرمودین خوشگال؟پسند شهرمون ،دخترای سالم وعلیک-

 دختر میگی چی...ها-

 ،عمته دختر-

 بفهمم بزن کنده وپوست رک رو لج،حرفت دنده تو افتادی باز جوجو-

 پویان؟ نیافتاده دوهزاریت هنوز-

 جوجو جان به نه-

 زنته بذار،جوجو مایه خودت جون از هوی-

 امروز؟ خوشحالی-

 ...هستی که پویان،ممنون عاشقتم-

 خاله بده رو گوشی-

 چی؟ برای-

 شدی دیونه نخورده،انگار جایی به سرت ببینم-
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 خره من کنی،اصال درک رو من احساسات ابراز پویان،که نداری خیر،جنبه نه-

 عاشقتم میگم باز دختر این به زدم زنگ که بگو رو

 بازم؟ دختر میدی،من جو باز چرا کردم شوخی یه من حاال-

 شدی؟ فعال افتادی دختر کدوم دنبال نگشتی بر فعال بازار رفتی صبح بله،از-

 نداری؟ اعتماد بهم شما-

 میگم مامانم به بازار میره وقتی ندارم اعتماد هم خودم بابای به نوچ،من-

 پیدا کجا از شوهر موقعیت این تو بیا ،حاال دزدن می باشه شوهرت به حواست

 میشه

 گفت خندید می که پویان

 کنم؟ چیکار دختر،من دست از-

 بکنی؟ تونی می چیکار-

 بگردم دورت-

 گفت تعجب نزدیک،با پویان صدای کرد حس ترنم

 نزدیکه؟ صدات کجایی پویان-

 برگرد-

 ....ها-

 کن نگاه رو سرت پشت برگرد میگم-

 لگ شاخه یه دستش وتو ایستاده در جلوی پویان ودید زد غلتی تخت روی ترنم

 گفت خنده وبا کرد قطع رو گرفته،گوشی

 نبودی؟ بازار االن مگه! دیونه-

 عالف که افتادی دختر کدوم دنبال گفتی که مطالبتون همون ؛پیوست چرا-

 خرمب گل براش بودم ،رفته کشیده دراز تخت رو که دختری همین بگم شدی،باید

 وگفت شد خیز نیم تخت رو ترنم
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 ممنون-

 وگفت گرفت سمتش رو گل پویان

 نداره رو خانومم جوجو قابل-

 وگفت کرد اخم ها بچه مثل ترنم

 چشه؟ خودم گذاشتی،اسم من رو اسمی چه این پویان-

 گوش   نیست چشم-

 گفت اعتراض حالت با ترنم

 پویان-

 میشی،همین برو دل تو بیشتر کنی می جوری خانوم،این پویان،خوشگل جان-

 خودمون دست کار خواستگاری قبل نکن کار خانومی،یه مایی دل تو هم طوری

 بدیم

 وگفت کوبید پویان بازوی تو رو وگل شد بلند اعتراض حالت با ترنم

 میدم رو بهت چرا بودم قهر شما با من اصال...ادب بی-

 قهری؟ باریکتر،چرا مو از شما،گردن کش منت ما-

 خونه؟ برنگشتی ها بچه با چرا-

 گفتو گرفت ترنم وروبروی برداشت ای وجعبه کرد کتش تو رو دستش پویان

 شما،خانومی تقدیم-

 چیه؟ این-

 کن بازش-

 ازدب برق چشماش جلو نقره ساعت با ست سرویس ویه کرد باز رو جعبه ترنم

 گفت تعجب

 کیه؟ برای پویان خوشگل   چه-
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 خانوم جوجو مال معلومه خوب-

 خوامش نمی پویان-

 خانوم؟ جوجو چرا-

 رو کلمه این نگو-

 خانوم جوجو چشم-

 وگفت رفت پویان آغوش وتو خندید ترنم

 ممنون-

 رو این نمیشه،فعال شماهم پای نداره،خاک رو شما قابل که این خانومم خواهش-

 به رو دنیا طالی تمام خواستگاری بندازی،فردای خواستگاری شب برای خریدم

 کنم می تبدیل پات خاک

 ،پویان کرد پاک رو چشمش دستش پشت وبا اومد بیرون پویان بغل از ترنم 

 وگفت برد باال رو وسرش وگرفت ترنم چونه

 نیومد؟ خانومی،خوشت کنی می گریه چرا-

 بود دنیا من برای بودی خریده هم رو گل یه همین حرفیه چه این پویان نه-

 کنی؟ می گریه چرا پس-

 رفت پنجره سمت وبه گذاشت تخت روی رو جعبه و شد دور پویان از ترنم

 وگفت

 رتحس بود شده تو از قبل کردم،زندگیم اذیتت رو تو که ببخش رو من پویان-

 مبار یه حتی که کسی کردن،برای نابود رو ام وآینده خوردن رو گذشته روزای

 می کز ای گوشه که بودم متحرک مرده یه من بجنگه، من بخاطر نکرد سعی

 فرار دیگران به دادن جواب واز کنم گم رد که خندیدم می اجبار وبه کردم

 بیرون وضعیت این از و کنم فکر ودرست بشینم نخواستم کنم،هیچوقت

 نبزرگتری فربد که نکردم اعتراف خودم اشتباه به هنوز که هنوز بیام،پویان

 رینبزرگت هیچوقت آدما چون کنم فراموشش نتونستم همین برای بود من اشتباه

 اطرافیانم به خودم نفرت،به شده وجودم کنن،تمام نمی فراموش رو اشتباهشون
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 ههم مثل اینکه ،نه باختم من وسط این ،آخه ندارم اعتماد کسی مادرم،به پدرو به

 امتم با آدم چطور،وقتی میدونی شکستم خودم نه،من خورده شکست عشقم بگم

 اون برای مردن،نه بشکنه،یعنی تورو کس اون و کنه اعتماد کسی به وجودش

 سال چند من شکستم،مگه که داشتم سال چند من خودم،مگه وجود بخاطر بلکه

 ستهخ شدم؛پویان افسرده که داشتم سال چند من رفتم،مگه مردن مرز تا که داشتم

 وجودم تمام که شب یه نمیدیم هم خدارو دیگه کس همه از خودم از بودم شده

 ... از خودم ،از کس همه از نفرت بود شده

 گفت گریه وبا کرد نگاه بیرون وبه داد تکیه دیوار به رو سرش ترنم

 هب کار دیگه میدادم انجامش اگه خودکشی،یعنی چه بکشم،اونم رو خودم خواستم-

 رو رحمتش کدوم در وخدا شد چی میمردم،نمیدونم درجا کشید نمی بیمارستان

 تمکنم،گف می کفر کار این با دارم ودیدم اومدم خودم به یهو که کرد باز روم روبه

 رو اشتباهم دادم قول خودم به نبود،دیگه این راهش ،ولی قبول کردم اشتباه

 نکنم تکرار

 رفت پویان آغوش تو ایستاده، روش روبه پویان ودید چرخید پویان سمت به

 وگفت

 من کنم،مگه راحت رو خودم خواستم می که بود سالم چند من مگه پویان-

 نکرده کاری که عاشقی بودم،جزء عذاب همه این مستحق که بودم کرده چیکار

 چند اونوقت من مگه شد،پویان طوری این چرا ، بود پاک که من بودم،عشق

 عاشقی تاوان کنم،مگه خالص رو خودم خواستم می که بود سالم هفده داشتم سال

 شکستم طور این من که بود سنگین چقدر

 گفت ترنم گوش در آروم صدای با و شد حلقه کمرش دور پویان دستای

 تو اینه،خدا هم پاکم عشق ساده،تاوان و بودی،صاف شده عاشق منت بی چون-

 بی موندی،پس عشقت اومدی،پای بیرون پیروز امتحانش ،از کرده امتحان رو

 نگو کفر داده،خدارو دست از رو خوبی این به دختر که بوده اون لیاقتی

 وت وسال سن تو دختر آفریده،کدوم عاقل همه این رو تو که باش هیچوقت،شاکر

 من سرنوشت تو تورو مثل دختری که خدام شاکر من...داره درک همه این

 ...گذاشته
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 وگفت شد بیشتر ترنم هق هق

 این تو هاگ زندگی،ببخشید برای کردم پیدا شدم،انگیزه عوض تو وجود پویان،با-

 ادهس تونستم بود،نمی قلبم تو نفرت نبود،من خودم کردم،دست اذیتت ماه چند

 نیستم،هیچوقت خیانت اهل من که بدون رو این غرورم؛ولی شکست از بگذرم

 نکن شک عشقم به

 نم خانوم جوجو نبودم،حاال اینجا االن که بودم کرده شک اگه لعنت منکرش بر-

 هاش خنده برای شده تنگ دلم که بخنده

 دستمال وبا رفت آینه سمت وبه زد لبخند زور وبه کرد پاک رو اشکاش ترنم

  ترنم سمت وبه برداشت تخت روی از رو جعبه کرد،پویان پاک رو چشماش

 وگفت انداخت ترنم گردن وتو برداشت رو بند وگردن رفت

 چیزا نای به شما خوشگلی نیست،بلکه مقایسه در چیزا این با که شما خوشگلی-

 میده زیبایی

 وگفت زد ولبخند کرد نگاه پویان به آینه تو ترنم

 دارم کار باهات بخوریم ناهار بریم-

 نخوردی؟ ناهار تو مگه-

 گفت میذاشت جعبه تو رو بند گردن که ترنم-

 از اگه حتی بخوره غذا بعد بیاد شوهرش کنه صبر که زنی ،اون زندگی زن-

 بمیره گشنگی

 جعبه؟ تو گذاشتی رو بند گردن بشم؛چرا زندگیم زن فدای من-

 ببینی گردنم تو شب فردا خوام می-

 بدی تونی نمی ما دست کار شما ببین-

 گفت اعتراض با ترنم

 بخوریم ناهار بریم بیا نشو لوس...پویان-

 خانوم جوجو چشم-
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 وگفت کرد باز رو در خنده با وپویان کرد نگاه بهش چپ ترنمچپ

 دیگه کردی پاره تیکه رو قلبم نگاهت خنجر این با کنه رحم خدابهم-

 نشستن میز ودور رفتن آشپزخونه سمت وبه خندیدن هردو

 گفت خنده با فاطمه مامان

 کنه خوشبختتون دیدم،خدا هم شمارو خنده من شکر خدارو-

 گفت خورد می آب که پویان

 بدین هم هتل آدرس یه من دادیم،به زحمتتون خیلی روزه چند خاله،این ممنون-

 میشم تون ممنون

 پرسید تعجب با ترنم

 ؟ چیکار خوای می هتل-

 شما خواستگاری میان دارن که مغول طایفه برای-

 هستن؟ نفر چند مگه-

 محترم خانواده با وعمه خونواده،عمو با خانواده،خاله با شما،دایی اجازه با-

 وهرکی خواستگاریشون برم من داشتن انتظار که بخت دم ماودخترای خونواده

 پسرشون گل خواستگاری برای اومدن بکنید رو فکرش

 گفت کرد می نگاهش شیطنت با که ترنم

 کشیدن هست،لشکر هم ای تحفه شازدشون که نه-

 متما کنی صبر هم روز فامیل،یه تو داشتن زیاد خواه خاطر تحفه شازده همین-

 تریدخ چه عاشق اسبشون بر سوار پسر ببین اومدن که بینی می رو دختراشون

 شده

 خاله نه مگه ندارم مشکلی که من ببینند بیان-

 وگفت خندید فاطمه مامان
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 وت مهتاب کنم عرض چی که تر،خوشگل پاک هم آینه از ما دختر پویان آقا بله-

 می هنر صد هنرنه یه انگشتش هر مهتاب،از نه دیده آفتاب آسمون،نه

 خاطرخواشه شاه یه کنم،ملت عرض چی که خواه باره،خاطر

 گفت خندید می که فاطمه

 تعریف طور این من از من خواستگاری شب تو که منم دخترتون مامان وهللا-

 کنی؟ می تعریفش اینقدر داره چی تحفه نکردی،این

 خندیدگفت می که ترنم

 خانوم حسود چی پس-

 گفت وامیر خندید پویان

 آوردین گیرش کنه،تک طی من با داره مشکل من خانوم با کی آقا-

 وگفت خندید ترنم

 نکن شیرینی چایی رو خودت وسط این...خودمه خواهر خانومتون بابا برو-

 گفت. خندید فاطمه

 کنید می دخالت زنا کارای تو که داره ربطی چه مردا شما به اصال-

 گفت وپویان کردن نگاه همدیگه به تعجب با وامیر پویان

 ولشون خودشون حال ما،به نمیاریم در سر زنا این سیاست از کن ول داداش-

 کن

 وگفت زد چشمک ترنم

 روغن وجب چند نه وجب یه که پزیم می براتون آشی چه ببیند بشینید...چی پس-

 باشه روش

 وشستن سفره کردن جمع وبعد خوردن رو وناهارشون خندید دیگه باهم همه

 رفتن پذیرایی اتاق به ظرفا

 برگشت خودش کار به کس هر چایی خوردن بعد
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 نکرد می تماشا تلوزیون فاطمه وامیروپدر بودپویان شب بیست ساعت ،حدود

 میزدن، حرف شب فردا لباس درباره مامانش با هم وفاطمه

 وگفت داد قرار مخاطب رو ،پویان رفت می که اتاق سمت به شدو بلند ترنم

 دارم کارت اتاق تو بیای میشه-

 گفتو داد تکیه وبهش بست رو رفت،در اتاق به ترنم سر پشت شدو بلند پویان

 بفرمایید امر خانومی گوشم سراپا-

 وگفت کرد مرتب رو وشالش نشست تخت رو ترنم

 بحص فردا بزنم،چون باهات باید امشب که هست حرفایی یه کنارم بشینی میشه-

 ببینمت تونم نمی میرسن فامیالت

 شما اختیار در دربست ساعات همه من بینی نمی میگه کی-

 چقدر هپسر میگن بیان خونوادت تا ما خونه بشینی بیای که نیست رسم دیگه نه-

 دختره خونه بمونه اومده که هل  

 دارم کار خودم دل با من ندارم کار مردم حرف با من-

،گفتم خونشون باالی ؛طبقه الی آبجی خونه زدم زنگ راستی-  ماش برای خالی 

 کنن آماده

 هتل برن میگم نه-

 میشن جا هتل تو آدم همه اون دیگه نشو لوس-

 طال ،دستت خانومی ممنون-

 وگفت درآورد جعبه تخت زیر واز شد خم ترنم

 شماست مال-

 من؟ مال-

 شیدبگیرم،ببخ چیزی یه برات نتونستم که بود شلوغ سرم اونقدر مدت آره،این-

 کنید قبول خودتون بزرگواری به شما ولی نیست قابلی چیز
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 ابود،ب توش اسپورت نیمه ساعت ویه کرد باز درشرو گرفت رو جعبه پویان

 وگفت کرد نگاه ترنم به لبخند

 گلم نکنه درد گلت چیکار،دست خواستم می هدیه هستین هدیه خودتون شما-

 ولی شد دیر شرمندت ،من گرفتی می برام چیزی یه روز هر تو مدت این تو-

 تهداش رو تو مالکیت حس که تا ببینم دستت تو خواستگاری شب دارم دوست

 ن،بیداری مالک شما که بفهمن تا بده نشون هم فامیلتون دخترای به ،راستی باشم

 نیستی صاحب

 ...خانومی چشم-

 گفت و داد قورت رو گلوش آب بعد

 حس از بخور نشی،قسم عصبی بخور قسم بگم خوام می چیزی پویان،یه-

 نکنی قضاوت شنیدن بدون که بده نشه،قول کم هم ذره یه من به اعتمادت

 وگفت کرد نگاه ترنم به شک با پویان

 بوده؟ این از غیر حاال تا مگه-

 داره مورد کمی مورد این فقط نه-

 خانومی کنم می گوش-

 گفت تردید کمی وبا انداخت پایین رو سرش ترنم

 فربد خونه رفتم مدینه آبجی پیش برم اینکه از قبل صبح امروز من-

 وگفت شد خیره پویان سوال از پر چشمای وبه داد بیرون رو نفسش

 رفتم، تو اطالع بدون کردم اشتباهی کار میدونم-

 رو دلم حرف دادم،باید می خاتمه ماجرا این به باید جایی یه روزی یه ولی

 بهت هک ببندم،نه دل تو به بتونم که انداختم می دور رو وتردیدم شک باید میزدم

 باشه نفر دو جای دلم تو که نیستم دخترایی اون از من نه،ولی باشم نداشته عالقه

 وگفت کرد وجور جمع رو خودش کمی پویان

 بود؟ خونشون تو کی-
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 فربد وخود پدرومادرش-

 ...خب-

 یکارچ من با مدت این تو که گفتم بهشون کنم ازدواج خوام می که گفتم بهشون-

 آتیش رو زندگشون باشن من زندگی پیچ پا اگه که گفتم کردن،بهشون

 ترسم می نم نیست بردار دست فربد ولی گفتم اینارو رفتم فقط بخدا میزنم،پویان

 بترسی نداره لزومی پس میدونم چیزرو همه که چیه،من نباشه،ترست خوب-

 شرمنده خونوادم جلو رو من که خوشحالم کناراومدی خودت با که ،خوشحالم

 نکردی

 کنم اعترافی یه باید پویان،ولی شرمندتم من-

 تگف غمگین قیافه وبا کرد شیطنت کمی کرد،ترنم نگاهش تردید با پویان

 نداشتم عالقه بهت هیچوقت من-

 وگفت شد گرد چشماش پویان

 ؟..میگی داری چی-

 وگفت کرد حلقه پویان گردن دور رو دستاش ترنم

 با داشتن دوست این اسم نیست عالقه این بودم،اسم عاشقت وار دیونه من-

 عشق من نبود،حس این من حس میگن،ولی ساده حس به وجوده،عالقه

 من ای گمشده نیمه تو منه،پویان وجود که هستش آدمی داشتن من نیست،حس

 ...منی وجود تمام تو نیستی

 وگفت داد بیرون رو نفسش پویان

 شوخیه وقت اومد،االن بیرون دهنم از ،قلب ای دیونه تو دختر-

 وگفت کرد لوس و وخودش برداشت پویان گردن از رو ودستاش خندید ترنم

 که یشب آخرین شده،امشب بینی پیش قابل اینطوریم،غیر همیشه من...ببخشید-

 هب سر کمی ومونسم،باید ویارم،همدم محرم میشی فردا کنارمی،از دوست بعنوان

 داره؟ کره چقدر ماست من یه بفهمی که بذارم سرت
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 وگفت کشید دراز تخت روی پویان

 میشه دیونه داره دستی دستی ،پسرش باشم داشته مامانم با حرفی باید من-

 گفت زدو پویان پای به ومشتی کرد اخم ترنم

 باشه خداتم از-

 طالست دخترنیست که میشم دختر یه عشق دیونه دارم چی، پس-

 ...لوس-

 بشم؟ لوس کی برای نشم لوس شما برای-

 نشی؟ ناراحت بگم چیزی یه پویان-

 بگو خانومی نه-

 وت خواستگار یه بعنوان خوام شب،می فردا تا باشیم هم از دور رو امشب میشه-

 خوام بزنم،می حرف باهات خواستگار یه بعنوان فردا خوام بیای،می خونمون

 باشم داشته کنن می تجربه خواستگاریشون شب تو دخترا همه که رو حسی

 هتل برم ،امشب کنم چیکار خوای می-

 جون مدینه خونه میرم من نه-

 اونجا؟ چرا-

 میشه بد ببینن اینجا رو من بیان باباومامانت صبح فردا خوب-

 اینجا نیان میگم-

 جا یه الی،باید ابجی خونه برن شب قرار برن؟اونا کجا نیان اینجا اگه خب-

 خواستگاری شب برای کنن استراحت

 بری خوای می االن-

 آره-

 کیه؟ جون مدینه این ببرمت،نگفتی شو آماده پاشو باشه-
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،مدیر روح ی دایه جونم، مدینه-  پیش،اونقدر سال پنج حدود بود مدرسمون من 

 صداش آبجی داره دوس خودش آبجی میگم بهش که بودیم صمیمی باهم

 وهست بوده کنارم کنم؛همیشه

 بریم شو اماده برو خانومی،پاشو میشه تو شیفته همه که نازی اونقدر-

 بیاد میالد گفتم نه-

 کیه؟ میالد-

 می پزشکی کوچیکتره،مهندسی من من،از وسال سن جونه،هم مدینه پسر-

 اطالع جهت خونمون،گفتم میرم اون با هم شب خونه،فردا

 میاد؟ ؛کی باشه-

 گفت خنده وبا آورد خودش به رو گوشی،ترنم صدای

 زده زنگ که در   دم هست،حتما هم زاده حالل چه بفرما-

 میام در دم تا منم شو حاضر پاشو-

 گفتو ایستاد پویان روی وروبه برداشت رو ووسایلش شد شدوحاضر بلند ترنم

 ندیدم رو وشلوارت کت هم سر آخر-

 دیدم شمارو لباس من که نه-

 وبابا مامان بخواب،صبح خوب شب ،پویان بمونی خماری تو باید دیگه نه-

 حسم من بگه چی هر کی هر بشه هرچی شب بده،فردا اس ام اس بهم رسیدن

 نمیشه عوض تو به نسبت

 وگفت کشید آغوشش تو رو ترنم پویان

 می صبح میموندی حداقل میری کجا بباره،آخه برف کن امر خانومی،شما چشم-

 شدم دلتنگت ،نرفته رفتی

 بدونی رو قدرم یکم برم دیگه نه-

 نریزی من رو چایی باشی مواظب فردا-
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 رایب اونقدر نیستم خواستگاری بدید ندید تو مثل من نترس نمیریزم نخیر-

 بشم ای حرفه که بردم چایی خواستگارام

 دادن؟ جواب تو نیاری کم اصال-

 میشه دیونه میالد االن بریم پویان-

 بریم-

 انومام فاطمه وبه کرد خداحافظی همه با ترنم رفتن پذیرایی اتاق سمت به هردو

 نباشه تنها دست مامانش تا خونه برن صبح از که کرد تاکید فاطمه

 

 بود نشسته ماشین تو رفتن؛میالد خیابون سمت به ،بعد

 وگفت شد پیاده پویان دیدن با

 هستی؟ شما پویان سالم،آقا-

 وگفت داد دست باهاش پویان

 خوشبختم دیدنتون باشید،از مهندس آقای باید بله،شماهم-

 هستید شما بیچاره داماد همینطور؟پس ،منم بله-

 گفت اعتراض با ترنم

 عروس؟ یا دامادی طرف مهندس،شما-

 مردم پسر شد خوشبخته؛بیچاره داماد آقا همون اینکه منظورم آبجی نه-

 وگفت زد بازوش به ومشتی رفت سمتش به اعتراض با ترنم

 شده بدبخت حاال باشه-

 زدوگفت ترنم گونه به ای وبوسه خندید میالد

 مارو یدونه ،یکی داماد آقا باشی نداره،مواظبش همتا من گل کردم،آبجی شوخی-

 نکنی اذیت
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 وگفت خندید پویان

 مک ؛نذاری امانت تو دست روز مراقبشم،یه خودم از ،بیشتر چشمم دوتا روی به-

 کنم می جبران عروسیت تو خودم باشه داشته وکسری

 ام کنه پیدا دختر من برای من خواهر این اگه بشنوه دهنت خدا دکتر آقای چشم-

 کنیم می پیدا سامون سرو هم

 وگفت خندید ترنم

 ...ومشقت درس سر بشین ای بچه هنوز تو-

 وگفت خندید میالد

 نوشتم روانخوانی روی از دور ده بخدا ابجی-

 مزه با-

 تو رو سرش پنجره از و کرد ماشین سوار رو ترنم وپویان خندیدن سه هر

 گفت گوشش وتو کرد ماشین

 باشه تنت تو هم دنیا لباس آرایش،بهترین با یا باشی،ساده که جور شب،هر فردا-

 بدون پس بگیره من از رو تو تونه نمی وهیچکسی منی عشق بازم ساده یا

 نکن هم رو شب فردا وفکر بخواب استرس

 چشم-

 وگفت کرد میالد به رو پویان

 خداحافظ...امانت خودت دست نکنم سفارش داداش دیگه-

 شد، دور پویان از بوقی وبا کرد حرکت میالد

 

 بابای نزد، وحرفی نشست فاطمه خونواده بین وپکر رفت خونه به هم پویان

 وگفت زد لبخندی فاطمه

 رخاط نه،برای نمونه من خونه که نمیگم رفت کرد خوبی پسر،کار پکری چرا-

 میده انجام خودش کارو همه هستش عاقلی دختر شکر میگم،خدارو تو خونواده
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 رو کردن زندگی ،درک کنه حفظش ؛خدا فاطمه مادر نه گفتم بهش چیزی من نه

 باش داره،مواظبش

 من سرنوشت تو دختری همچین که شاکرم جون،خدارو عمو شکر خدارو-

 کنم درست خونوادش با رو رابطش که کنم چیکار نمیدونم ولی گذاشته

 میشم کار به دست خودم خواستگاری بعد نترس عمو میشه درست-

 بشه رها پریشونی این از دخترم واین بشه درست که انشاهلل-

 دراز زمین رو رفتن،امیر اتاق به خوابیدن برای میوه،امیروپویان خوردن بعد

 گفت پویان به که بود کشیده

 داداش فکری تو-

 دلتنگشم امیر-

 رفت االن همین جوگیر-

 قرار آروم ساعتم یه باشه داشته عشقت به چشمش دیگه کس وقتی نمیدونی امیر-

 مردی کدوم وگرنه باشه نداشته استرس که نمیگم خودش نداری،نگرانشم،جلو

 باشه زنش دنبال دیگه یکی چشم کنه می قبول غیرتش

 داریم زیادی کار فردا که کنارتم،بخواب من نمیشه چیزی داداش نترس-

 خوابیدن، دوشون هر

 وبا کرد باز رو چشمش قوم یه صدای با پویان که بود صبح نه ساعت حدود

 گفت تعجب وبا رفت پذیرایی اتاق به آلود خواب چشمای

 بابا؟ اومدین کی-

 وگفت کرد بردارش به رو و خندید باباش

 سردنیا یه اومدن شدن پا سردنیا اون از این بخاطر داداش،مردم بینی می-

 خوابیده گرفته آقا اونوقت

 کرد واحوال سالم همشون وبا رفت فامیالش سمت به پویان

  داد تکون رو سرش فقط رسید که دخترا وبه
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 آشپزخونه؛ تو بیا که کرد اشاره ابرو وبا کرد نگاه فاطمه وبه

 چرخیدوگفت پدرش سمت به

 میام االن ممنون،من همتون گذاشتید سرم منت-

 گفت فاطمه به خنده وبا رفت آشپزخونه سمت فاطمه با بعد

 رو مغول طایفه دیدی-

 گفت خنده با فاطمه

 گرفت می ازشون چشمی زهر بود ترنم،اینجا چشم از دور آره-

 نزدم زنگ منم نزن زنگ بهم گفت نداری،شب ازش خبری-

 میشه،بهم اماده مراسم برای داره اومدن،اونم خونوادت که گفتم بهش االن آره-

 نکنید ام سرافکنده خونوادم بگم،پیش بهت که گفت

 وگفت کشید آهی پویان

 اونا؟ خونه میرین کی بشه،شماها شرمنده باردوم برای نمیذارم-

 خونه بریم می رو خونوادت ناهار بعد وامیرم بابام،من با میره االن مامانم-

 بشن آماده شب برای تا الی آبجی

 شدم نکنه،شرمندتون درد دستتون-

 من داداش هم دیونه،تو حرفیه چه این-

 فاطمه ممنون-

 کردن، زدن حرف به وشروع برگشتن پذیرایی اتاق سمت به

 وگفت داد قرار مخاطب رو پویان دختری یه نشستن،که هم کنار وپویان فاطمه

 دزدیه؟ رو ما پسر که کیه خوشبخت دختر این حاال خان پویان خب-

 گفت پویان گوش در فاطمه

 پویان؟ کیه این-
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 وگفت خندید پویان

 که گیره می آتیش وجودش تمام با داره الناز،االن اسمش هستش ام عمه دختر-

 بگیر رو حالش طال کردم،دستت پسند دیگه دختر من

 چشم-

 وگفت زد لبخندی فاطمه

 وچهک تو میذاره پا دزدیه،خودش رو پسرتون میگی که دختر جان،این الناز وهللا-

 باشی،می داشته ایوب صبر هستن،کمی خاطرخواهش شاه ملت نه،یه نفر ،یه

 بینیش

 وگفت کرد الکی خنده و کرد اخم الناز

 کنن می دفاع دختر این پشت هم لشکری بله،چشم،چه-

 وگفت کرد نگاهش اخم با پویان

 هیچه پیشش خانوم،طال الناز نیست دختر-

 گفت داد می گوش اونا حرفای به که پویان مادر

 بینم؟ می رو عروسم این من مامان،کی پویان-

 بینیش می جان مامان-

 وگفت رفت داییش زن سمت وبه شد بلند پویان

 دارم کارت بیای میشه دایی زن-

 گفت پویان که رفتن اتاق سمت وبه شدن بلند

 بگم چیزی یه خوام می دایی زن-

 جان دایی زن بگو-

 خواستگاریش بریم خوام می که دختر همین مورد در-

 خب-
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 نکنی تعجب اونجا که میگم دارم نشی،فقط ناراحت-

 کردی لبم به جون بگو پسر خب-

 شده نصف وسط از سیب یه نمیزنه،انگار مو هستی از-

 طالست گفتی می همین برا-

 نشه راضی پدرش ترسم شدم،می عاشقش دل صد نه دل یه بخدا دایی زن-

 دارم رو هوات خودم من کنه،نترس خوشبختتون خدا-

 نگفت بگم،هرچی چیزی بابا به کشم می خجالت ،من اش مهریه مسئله دایی زن-

 بگین رو برابرش دو شما

 چرا؟-

 ام سطح هم درست ندارن مشکلی مالی نظر شناسیشون،از نمی که تو دایی زن-

 ینپای مالیمون سطح ما حتما میگن بیاریم در بازی گدا میگم همین هستن،برای

 دایی زن نترس-

 ممنون-

 ، رفتن بقیه سمت به دوشون هر بعد

 بود، نشسته کنارش هم وامیر نشست فاطمه کنار رفت پویان

 پاهای روی رو دستش داد،امیر می تکون پی در پی رو پاهاش ازاسترس پویان

 وگفت گذاشت پویان

 پسر؟ گرفتی ویبره چیه-

 خوام می نداره طاقت دلم نزنه زنگ ندارم،گفته بازی مسخره حوصله امیر-

 بزنم زنگ

 بزن زنگ پاشو خوب-

 نمیدم گوش حرفش به کنه فکر که بدم دستش بهانه خوای داداش،می نه-

 وگفت خندید فاطمه-
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 بزنه زنگ بهت میگم میزنم زنگ بهش من-

 پاشو آبجی طال دستت-

 اتاق، تو رفتن سرش پشت هم وپویان وامیر شد بلند فاطمه

 داد جواب زدن بوق بار چند از وبعد گرفت رو ترنم شماره فاطمه

 شده؟ چی فاطمه سالم-

 کشه یم بیمارستان به کارش بزن،االن زنگ یه بهش کرد سکته پویان این بابا-

 نیست؟ خوب حالش چرا دیونه،خب بگیر گاز رو زبونت-

 دخترای هم طرف یه همینه،از برای نداره خبر تو از دیشب از میگه بابا نه-

 اینجان؟ مغول

 خداحافظ میزنم زنگ االن باشه-

 وگفت کرد قطع رو گوشی فاطمه

 بیرون بریم بیا میزنه،امیر زنگ بهت االن-

 وابج بالفاصله خورد،پویان زنگ پویان ،گوشی رفتن که بیرون وفاطمه امیر

 وگفت داد

 صدات برای تاب بی دلم که بزن،خانومی حرف-

 وگفت خندید ترنم

 الکی میدی بودیم،جو باهم شب همین دیونه-

 بیشتر ،استرسم اومدن اینا که هم دارم،االن استرسی چه شب از نمیدونی-

 نشه راضی شده،بابات

 درویش رو بدما،چشمات روحیه زدم زنگ بهت نکن فکر ،االنم عزیزم نترس-

 هست اونجا من کن،نماینده

 کرد وپهنش شست رو ام عمه دختر االن ی نماینده چه خانومی،اونم بله-

 خودمه پروده دست-



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  229  

 کنی؟ می چیکار-

 وخوابیدیم،یه زدم حرف وشوهرش جون مدینه با ،کمی رسیدم که شب هیچی-

 دیگه اومدن،هیچی شما خونواده داد خبر فاطمه که شدم بیدار میشه هم ساعت

 االن الی آبجی شوهر به خونمون،سپردم فرستم می بیاد مدرسه از جون مدینه

 امروز برنامه خونمون،اینم ومیرم میشم آماده من شما،بعد برای بیارن رو کلید

 من

 خوبی این به عروس که وبابام مامان حال به خانومی،خوش تدبیرتم این عاشق-

 اومده گیرش

 دارم کار نشو لوس دیگه برو آقا خودتون از خوبی-

 نفسم چشم-

 ونج میالد این کافی اندازه کنی،به وارد استرس منم به نزنی زنگ دیگه پویان-

 کرده سرم به

 برسون سالم باشه-

 از ببوس وباباجون مامانی صورت از برو هم میرسونم،تو رو بزرگیتون-

 من طرف

 خداحافظ فعال چشم-

 گونه به ای وبوسه رفت مامانش سمت به خنده وبا کرد قطع رو گوشی پویان

 گفت تعجب با ؛مامانش زد هاش

 شد؟ چی-

 بود عروستون سفارش هیچی-

 داره خدانگهش-

 وگفت زد هم پدرش صورت به پویان بعد

 شما سهم اینم-

 گفت خنده با پویان عموی که خندیدن همگی بعد
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 جون عمو چی ما پس-

 به رو تا دو این وظیفه بنده بگیرید تحویل خودتون جون،شب عمو شرمنده-

 داشتم عهده

 پسرما که کیه که ببینیم رو خانوم عروس این رفت ضعف دلمون که ما عمو-

 شده عاشقش

 بینیش می کنید صبر ،کمی عمو بینی می-

 خونه؟ می چی حاال-

 خودمه،داروسازی کالس هم-

 شد  دکتر  هم خاندانمون عروس عمو،پس داره خدانگهش-

 بله-

 کردن، دیگه هم با زدن حرف به شروع همگی

 ورفت، داد تحویل امیر به رو ساختمون کلید الی شوهر که

 الی، ی خونه بردن اونارو هم پویان امیرو

 اونا، حال کمک ترنم خونه رفتن هم وپدرش ومادرفاطمه

 باشن، نداشته وکسری کم که رفت پویان خونواده با هم فاطمه

 خونه که ،پویان ترنم خونه برن که شدن آماده واستراحت خوردن ناهار از بعد

 ساعت تو تا پیوست خودش خونواده وبه پوشید رو بود،لباسش اینا فاطمه ای

 برن، اونجا به مشخصی

 خودشون، خونه فرستاد رو مدینه هم ترنم

 ای سرمه عروسکی کفش سیاه،با ساپورت یه با رو بنفشش خودشم،پیراهن

 و انداخت رو بود خریده پویان که ستی بند وگردن پوشید ای سرمه وشال

 کرده اکتفا لب رژ یه وبه وبود ریخته صورتش روی کج رو دارش موج موهای

 ، بود



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  231  

 وگفت نشست کنارش شلوار کت با میالد که بود نشسته مبل روی

 افتیم می راه دیگه ساعت یه ما بود زده زنگ پویان که بریم پاشو-

 یه توی گذاشتم هم بردار،چادر تختت روی از رو پالتو میالد،پاشو-

 بریم پالستیک،بیار

 ای دیگه امر خانوم چشم-

 کنم می آماده وسایالرو دارم صبح میگیره،از درد پاهام نیست،بخدا عرضی-

 کردی اتو لباس خوبه بوده،حاال عروسی یه وسایل که نه-

 کرد آماده کی تورو لباس معرفت بی-

 بریم پاشو خواهری،حاال نکنه درد دستت-

 خونشون سمت وبه شدن ماشین وسوار آورد رو ترنم وسایل پالتو رفتم میالد

 وگفت کشید عمیقی ونفس رسید که در رفتن،دم

 بگم بهت داشتم کاری که بشین پیشم میالد-

 باش نداشته من،استرس خواهر باشه-

 

 کردن؛ حرکت ساختمان سمت وبه شدن پیاده

 اومده هم وپدریش مادر بودن،خانواده نشسته خونوادش کرد؛همه باز رو در

 گفته اونا؛مادرش دعوای از نداره خبر کسی بود گفته فاطمه مادر بودن؛چون

 کنه، روبوسی همشون وبا بزنه لبخندی شد بشه،مجبور آماده رفته ترنم

 مبل گذاشت،روی کنارش هم وچادرش آورد در رو رفت،پالتوش اتاقش سمت به

 گفت بلند ترنم و زدن در که بود نشسته اتاقش تو راحتی

 بفرمایید بله-

 انداخت پایین رو وسرش شد بلند احترامشون به شدن؛ترنم وارد وپدرش مادر

 وگفت برد باال رو وسرش گرفت رو اش چونه ،پدرش
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 پدری سال بیست که ام شرمنده تو،من به زدم تهمت که دخترم ام شرمنده من-

 زا خوای می اگه بگو، نیستی راضی اگه بپرسم کردم،اومدم نکردم،نگهبانی

 بیان نذارم کنی بدبخت رو خودت لجبازی روی

 وگفت شد اشک پر چشماش ترنم

 اگه ولی راضیم بودن،من زندگی مرد برای کرده ثابت رو خودش پویان... نه-

 ندارم حرفی من نباشین راضی شما

 هم اتفاق اون بعد که داری درک همه این که هستم تو شرمنده دخترم،من نه-

 کنه خوشبختت ومادرتی؛خدا من نظر منتظر

 تردخ و اون،خواهراش از رفتن،بالفاصله وبیرون زد ترنم پیشونی به ی بوسه

 آوردن هجوم ترنم اتاق ،به بودن اومده که دخترایی وهمه هاش وعمه هاش خاله

 بپرسن خواستگارش مورد در که

 گفت بود شده کالفه که ترنم

 اری که نیارین کم اونا جلو بینیدش؛فقط می میاد االن خبره چه دخترا بابا ای-

 اومده فامیلشون کشیه،دخترای

 اورد، خودشون به اونارو آیفون صدای و خندیدن همگی

 خودش به آینه تو نگاهی ویه کرد سر رو چادرش هم ترنم و بیرون رفتن همگی

 بزنن صدا رو اون که شد رفت،منتظر آشپزخونه سمت وبه انداخت

 دنکر واحوال حال کرد،صدای می بازی انگشتاش با و بود نشسته صندلی روی

 وگفت شد آشپزخونه وارد شنید،فاطمه می رو خونواده دو

 چطوری؟ سالم-

 میمیرم استرس از بینی،دارم نمی-

 کن گویی آمد خوش بیا چیه؟پاشو سرت،استرس بر خاک-

 شناسم نمی رو هیچکدومش که فاطمه،من نمیرم-

 نشو لوس خوب،پاشو میشی اشنا-
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 اییپذیر سالن وارد و کشید عمیقی ونفس کرد مرتب رو وچادرش شد بلند ترنم

 وگفت داد ترنم دست به رو گل ودست شد بلند ،پویان شد

 نداره دکترو خانوم قابل-

 وگفت شد آروم قلبش وکمی زد لبخندی ترنم

  ممنون-

  وگفت داد تکون جمعیت میان به رو سرش بعد

 آمدید سالم،خوش-

 ور ترنم پویان رفتن،مادر ترنم سمت وبه شدن بلند اش دایی زن با پویان مادر

 وگفت کرد بغل

 میده سالم ونجابت نازی این به برم،که عروسم قربون-

 وگفت کرد بغلش پویان دایی زن بعد

 دخترم ماهت روی به سالم-

 بین رو وسرش نشست وخواهراش مادر کنار ،ترنم همه پرسی احوال از بعد

 ایینپ رو وسرش وخندید کرد نگاه پویان به وبعد چرخوند پویان فامیل دخترای

 شد، بزرگترا زدن حرف ومنتظر انداخت

 داد اونا به رو بودحواسش ترنم پدر مخاطبش که پویان پدر صدای با

 شماست،درخواست غالم که پسر آقا این پدر بعنوان مهندس،من آقای خوب-

 کنم معرفی بدین اجازه اگه دارم دخترتون از خواستگاری

 وگفت کرد ای سرفه تک ترنم پدر

 بفرمایید کنم می خواهش-

 دبیر هم ومادرش دارم غذایی صنایع دکتری خودم مهندس،بنده آقای وهللا-

 این که دارم پسر داریم؛سه غذایی مواد وجور جمع کارخانه هستش،یه راهنمایی

 دارین اطالع هم بخت،پسرم خونه رفته اونم که دخترم شما،یه غالم اخری

 براش خونه،جونمون تغاری هستش،ته دستم هستن،عصای داروسازی دانشجوی
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 سختی میذاریم نه براش میذاریم کم دخترمون،نه مثل هم میره،زنش در

 پویان این عروسی برای شده شما ومزاحم اومده بینید می که رو قوم بکشه؛این

 فرمانیم به گوش ما فرمایید می کنن،هرچی می شماری لحظه خان

 پسند همدیگرو هم پسر دخترو انگار هست که متین،اینجوری شما حرف بله-

 دارم شرطای عروس پدر بعنوان من کردن،اما

 بفرمایید مهندس آقای بله-

 دار خونه هم مادرش مبدم انجام وساز ساخت وکارای خوندم عمران هم من-

 این بعد دارم پسر شما،یه کنیز آخری این که دارم دختر تا تا هستن،سه

 یه زندگی تو همه نه نداشته سختی نذاشتم،نمیگم وکسری کم براش دختر،وهللا

 نظر زیاده،از شیرزنه،تحملش من دختر ولی نباشه داشته،تعریف های سختی

 بگه،خواستگار باید خودش هم محبت نظر از نداشته وکسری کم من دختر مالی

 آخرای اینم نکردم،چون اصراری منم نبوده راضی خودش چون داشته زیادی

 یستنان بلد چیزی که دخترایی اون از هستش،نه وبابای لوس یکمی هستش دخترم

،تنها یکمی کشی ناز نظر از نه،اتفاقا  از هستش،بغیر خاندان دختر پزشک لوس 

 دختر تنها این ولی هستن پزشک فامیالمون از وچندتا هاش عمه وپسر عمو این

 من هست راضی خودش شده،اگه وعزیزتر بوده شده،عزیز دکتر که هستش

 بده نظر چیزا وبقیه مهریه درمورد خودش خوام ندارم،می مشکلی

 گفت برادرش حرفای ادامه در ترنم عموی بعد

 نارنجی ونازک لوس یکمی ما دختر این میگه راست دکتر،برادرم آقای بله-

 شاه ،دختر کنم عرض چه که نیست،دختر چلفتی پا و دست هستش،ولی

 حرفی بار یه زده؛نشده زبون دخترمون این زدن حق حرف ما طایفه پریون،تو

 میریزه،نویسنده هنر صد نه هنر یه انگشتش یه ،از بزنه،زرنگه حق غیر

 که یا دیگه زیاد وچیزای مسلطه که انگلیسی زبان کنه،به می هست،کارگردانی

 دلش ،تو مهربونه حال عین در کشته،ولی مارو ببینید،غرورش باید خودتون

 نیست ساده دختر یه بدونین که کردم عرض نیست،اینارو هیچی

 وگفت خندید پویان پدر
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 کرده رو تعریفش جون معلومه،پویان وجناتش از لعنت،خانومی رشمنک بر-

 نباشه گل مثل عمرش ولی هستش گل اسمش مثل خودشم ماشاهللا

 وگفت داد قرار مخاطب رو ترنم بعد

 چشمام تا دو روی به بفرمایید امر ،شما نداره حرفی که ،پدرت دخترم خب-

 کنم می قبول

 دکر پدرش به نگاهی بعد نزد وحرفی انداخت پایین رو وسرش شد سرخ ترنم

 وگفت

 کنم نمی مخالفتی من بگید هرچی شما بابا-

 بگو داری دوس هرچی خودت جان بابا نه-

 ...آخه-

 وگفت خندید پویان مادر

 بگو خوای می هرچی دخترم حیا،بگو این ماشاهلل،به-

 وگفت داد قورت رو دهنش آب ترنم

 رغافلگی رو من میزنم،پدرم حرف بزرگترمن همه این میان که ببخشید خیلی-

 خواهرام همه نذاشتن کم وخواهرام من برای هیچی سال بیست این کردن،تو

 درسش از سالی چهار سه هنوز که ندارن،برادرم دکتری از تر پایین مدرک

 زندگی،من تو ونه درس تو نذاشته،نه کم هیچکدوممون برای هم باز ولی مونده

 مگفت که همونطور ولی بگیره تصمیم ام مهریه درمورد خودشون میدادم ترجیح

 بوده مهم براش ما نظر همیشه که دیگه نمونه یه اینم نذاشته کم هیچوقت

 زدوگفت لبخند پویان پدر

 خوای می چی دخترم بشه،خوب تربیت باید هم تو مثل پدری،دختری همچین از-

 بگو

 وگفت زد کمرنگی لبخند ترنم
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 اگه است شده ثابت من برای دکتر جناب نیت پدرجان،حسن لطفتون نظر-

 تحصیل بتونم بخوام وقت هر تا همه از اول ام مهریه خوام می نباشه جسارت

 نیت به ام مهریه اینکه دیگه؛دوما مملکت تو چه خودمون مملکت تو چه کنم

 زر گل تا ،باهفتادوپنج وقرآن وآینه آب داشتن ساده زندگی که فاطمه حضرت

 توگف داد قرار مخاطب رو ترنم وبعد کرد نگاه پسرش به تعجب با پویان پدر

 ...همین-

 وگفت زد لبخند ترنم

 زندگی یه خوام نمی زیادی چیز ،من شده ثابت من برای نیتشون حسن گفتم-

 غم؛پول تو وچه خوشی تو چه باشه کنارم همسرم وهمیشه آرامش با همراه ساده

 نمیاره خوشبختی که وطال

 گفت مودبی ولی تند لحن با پویان

 میزنم حرف بزرگترا شما جلو که خوام می مهندس،معذرت ،آقای پدر ببخشید-

 کنم قبول رو مهریه این تونم نمی من ولی

 گفت تعجب با ترنم پدر

 زیاده؟ چرا-

 این از بیشتر ارزششون دکتر نیست،خانوم بودن زیاد بحث مهندس آقای نه-

 بزنم تخمین رو دخترتون ارزش گل شاخه چند با تونم نمی ،من چیزاست

 وگفت زد لبخند هم پویان پدر

 پویان نظر با کردین،منم تربیت خانوم یه نه که دختر فرمایند،ماشاهلل می درست-

 موافقم

 وگفت کرد نگاه ترنم به پویان

 یهمهر که ،قرآن است فاطمه حضرت رسم که ندارم،آب مخالفتی تحصیالتت با-

 دست هم رو گال باشه،وتعداد طال ی صفحه ،قرآنت خوام دختراست،می همه

 هب رو نصفش هم رو خریده من برای پدرم که ی ،خونه طال جنس از فقط نمیزنم

 کنم می نامت
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 وگفت کرد نگاه پویان به تعجب با ترنم

 است شده ثابت برام شما نیت حسن گفتم من ولی-

 وگفت خندید پویان

 اب رو شما ارزش تونم نمی که ببخشید است شده ثابت برام هم شما نیت حسن-

 میارن کم شما بیش اعداد که هستی ارزش با اونقدر بزنم تخمین پول

 وگفت لبخندزد پویان مادر

 این دست خودت برای خانومی پارچه یه گلم،ماشاهلل عروس میگه راس-

 کردن تربیت گل دسته مثل دختری که نکنه درد پدرومادر

 وگفت ترنم مادر به کرد رو

 خانوم نکن درد دستتون-

 زدوگفت لبخندی ترنم مادر

 ،کنیزتون   خودتون از خانومی-

 گفت بلند پویان عموی

 یچای برامون پاشو خانوم ،عروس شیرین ،بفرمایدد بزنید باشه،دست مبارک-

 بیار

 رفتن و شدن بلند تایی ،سه کرد اشاره الی وآبجی فاطمه وبه شد بلند ترنم

 گرفت رو پویان وشماره نشست صندلی آشپزخونه،ترنمروی

 خانومی بله-

 ؟ اونجا نشستی-

 بفرما امر طرف این اومدم بابا نه-

 بردی؟ باال رو مهریه چی یعنی پویان-

 یمیگ شما ببر باال رو مهریه کنن می فلج رو داماد میزنن دیگه دخترای وهللا-

 بردی؟ باال چرا
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 ...بفهم رو این کنم می فرق دخترا بقیه با من-

 شد خشک گلوم بخوریم بیار چایی حاال میاره کم جلوشما اعداد گفتم همین برای-

 نمیدم چایی تو به-

 میگرم زور به-

 مزه بی-

 گفت الی به رو و کرد قطع رو گوشی

 زدم؟ حرف من که نشد الی،بد-

 بیا اومدی،حاال خوب رو زدی،درس حرف هم خوب ،خیلی من خواهر نه-

 بریز چایی

 تعجب دستش،با تو گرفته استکان از پر سینی یه ودید کرد نگاه فاطمه به ترنم

 گفت

 ببرم چایی باید همشون برای من-

 وگفت خندید فاطمه

 و من ببر چایی وپویان خودتت وپدرومادر مادرش پدرو برای فقط تو دیونه نه-

 بریم می رو بقیه الی

 رو سینی رفتن،ترنم پذیرایی سالن به والی فاطمه وهمراه ریخت رو چایی ترنم

 وگفت خندید پویان گرفت،پدر پویان پدر جلوی

 چایی داره رنگی عجب به به-

 وگفت کرد نگاه خانومش به بعد

 هستش کدبانو عروستون خانوم-

 گفت داشت می بر رو چایی که پویان مادرر

 پسرام برای داره نگهشون ،خدا هستن کدبانو من عروسای همه-
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 چایی گرفت،پویان پویان جلوی رو وسینی داد هم رو پدرومادرش چایی ترنم

 گفت آروم داشت می بر که رو

 خانوم جوجو عاشقتم-

 دادن رو بقیه چایی هم وفاطمه الی وخندید،بعد گزید رو لبش ی گوشه  ترنم

 گفت فاطمه مادر که نشستن خودشون جای وهمشون

 هک بزنن رو آخرشون وحرفای برن جوان دوتا این بدین اجازه باشه،اگه مبارک-

 نمونه حرفی دیگه

 وگفت برداشت میز روی از رو چایی زدو لبخند مدینه

 وعروسی عقد فکر به که بزنن رو آخر وحرفای برن فرماییند می درست بله-

 باشیم

 وگفت ترنم پدر به کرد رو پویان مادر

 بزنن رو وحرفشون اتاقی یه تو برن اینا بدین اجازه اگه مهندس جناب-

 خودتونه دست هم ما اجازه کنم می خواهش-

 وگفت  ترنم به کرد رو ترنم مادر

  کن راهنمایی اتاقت به رو ،دکتر مادر پاشو-

 ن،بست رو ودر شدن اتاق کرد،وارد حرکت سرش پشت هم وپویان شد بلند ترنم

 گفت ادا با وترنم  زد لبخندی پویان

 زنم آمپول من دکتر،انگار آقای میگه هم پر دهن چه دکتر،مامانم جناب بشین-

 وگفت خندید پویان

 حسود-

 کنم؟ حسودی من داری چی تو-

 تو مثل خانومی جوجو-

 بشین مزه بی-



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  240  

 هست هم سلیقه با خانوم،چه جوجو اتاق جا این پس-

 وگفت خندید ترنم

 ملی تیم حد در که سلیقه خوشگله، چه وشلوارتم کت رنگ -

 کنار بزنی رو چادرت اون میشه کرده،شما انتخاب فاطمه که رو این وهللا-

 کنم نگاه رو لباست

 انداخت تخت وروی برداشت سرش از رو وچادرش خندید ترنم

 گفت تعجب با پویان

 تصادفی ،عجب ترنم که شدیم ست-

 وگفت نشست پویان روبرویی مبل وروی خندید ترنم

 بخرن رنگی این هم تو برای گفتم خودم نیست تصادف-

 شماست سلیقه پس شیطون ای-

 آقا بله-

 زدیم رو حرفامون همه که ما بزنیم حرف بیایم گفتن چرا نمیدونم من خوب-

 خاله از خواستم من-

 چرا؟-

 کنم طی باهات خواستگار بعنوان خوام می نگفتم-

 گوشم پا سرا من بفرمایید خانومی بله-

 در بزنیم حرف خودمون ودرمورد بشینیم راحت بار یه نشده وتو من پویان-

 زندگی به که وچیزایی شدن دار بچه مورد هامون،در عالیق ها سلیقه مورد

 باشه داشته ربط مشترکمون

 شنوم می بگو نشده،خب میگی راست خب -

 همه جریان در خودتم نه بودم خوش همیشه پدری خونه تو نمگم-

 رتنف بهشون هیچوقت ولی ناراحتم ازش پدرم رفتار خاطر به چیزبودی،درست
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 پس هستن من باشی،پدومادر داشته بدی نظر بهشون هم تو خوام ؛نمی نداشتم

 خوان می رو من صالح باشه هرچی داری نگه رو احترامشون باید

 بهشون گفتم چیزی من مگه-

 رو خودت زیاد تو باشه وخونوادم من بین اختالفی هر بدونی که گفتم نه،فقط-

 نکنی درگیر

 دیگه امر بفرمایید چشم،خانومی-

 عطب شوخ پروام ،شیطونم،بی کنم می افتخار هم بودنم دختر به دخترم یه من-

  ، هستم

 فکر بی حال عین در ولی جنگم می حق میزنم،برای حق درازم،حرف زبون

  نیستم

  نیستم خیابونی

 ، دارم دوس رو همه خودم برای بلکه خودنمایی برای نه خندم می

 بندم، نمی کینه ولی میشم ناراحت زود

 در که است این فخرم" میگه که دکتر قول به دارم اجتماعی ی رابطه هم با

 ودمخ از تر ضعیف هر برابر ودر بودم متکبرترین خودم از مقتدرتر هر برابر

 ...!"ترین متواضع

 نمیذارم؛ منت ولی کنم می کمک همه به

 خندم، می زیاد کنم می گریه زود

 ،...و ،اجتماعی علمی کنم می بحث همیشه

 کردم، انتخاب رو رشته این پدرم هنریم،بخاطر کارای عاشق

 

  ندارم ترسی چیزی از خدا هستم،جز تکاپو تو همیشه نمیشه بند جا یه

  کنم نمی شیرینی خود ولی میذارم احترام همه به
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 فتنگ برای حرفی وقتی نداره معنی سکوت فکرم این تو چون میزنم حرف زیاد

 داره، وجود

  دارم دوست موسیقی

 ای گهدی جبران راه دیگه کردن اشتباه وقتی ولی میدم جبران فرصت دیگران به

 نداره؛ وجود

 نویسم، می وهم خونم دارم،می دوس رمان

 همینطور، هم همینطور،فیلم هم شعر

 دین به خونم می هم ونماز قرآن حال عین ودر کنم می پیشرفت تکنولوژی با

 ، دارم اعتقاد

 است، دیگه چیز یه پلو زرشک ولی دارم دوس غذارو همه

 دارم، دوس بیشتر رو پرتقال ولی ام میوه عاشق

 همینطوری، رو ها رنگ همه

 دیگه لباساوچیزای روی رو رنگ میدم ترجیح ندارم دوس رو خاصی رنگ

 کنم، پسند

 میدم، انجام خونه مسافرتم،کار عاشق

 یرمبگ تصمیم شب ممکن نیست ثابت دارم،روحیاتم که مشکلی یه پویان ولی

 ارممی بدست تازه روحیه میشم بیدار که صبح ولی بپوشم خاصی لباس فردا

 پوشم می دیگه ولباس

 زا روز یه اینکه کنم،یا عوض لباس دست ده روز یه تو وقتا بعضی ممکن یا

 یم نکنم وکاری بشینم گوشه یه دیگه روز ولی کنم تمیز خونه شب تا صبح

 کنی، تحملم تونی

 میشم خسته خودم از وقتا بعضی خودم آخه

 وگفت خندید پویان

 نمیشم خسته نمیشم،نترس رو روبه تکراری آدم یه با هرروز خداروشکر-
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 نمیدم انجام دوبار رو اشتباه یه سر آخر در و-

 چی؟ که خب-

 ربدف کنی فکر کنم،شاید ترک رو تو بخوام که نترس هیچوقت اینکه منظورم-

 ..وتورو کردم ترک رو

 وگفت شد عصبی بده ادامه نذاشت پویان

 خودت مورد در وقت وبی وقت که زدم تهمت تو به کی بدونم خوام می من نه-

 هم ساله هیجده جوان یه نیستم عقل بی من من من،خانوم جانب از میدی نظر

 مه واگه ودیدم شنیدم هم وفربد تو ماجرای بگیرم تصمیم احساسات با نیستم

 وت دادن دست از هم تاوانش کرد اشتباه نبودم؛اون اینجا االن من بودی تو مقصر

 بود

 دستش با رو وسرش کرد ورم گردنش رگ عصبانیت شدت از پویان

 شد؛ گرفتوسرخ

 فتوگ زد پویان گردن به ی وبوسه شد وخم رفت پویان سمت وبه شد بلند ترنم

 تاو دارم دوست عاشقانه که بدونی خواستم می ولی کردم عصبیت که ببخشید-

 نمیرم جایی کنارت از مرگم روز آخرین

 وروی کشوند خودش سمت وبه کرد حلقه ترنم کمر دور رو دستش پویان-

 گردنش به ی وبوسه برد فرو گردنش گودی تو رو ترنم سر و نشوند زانوهاش

 وگفت زد

 دست تو از منی،هیچوقت عشق زدم،تو داد سرت که ببخش رو من تو خانومی-

 کشم نمی

 قاب ترنم صورت تو رو دستش کنه، می گریه ودید گرفت باال رو ترنم سر بعد

 وگفت کرد

 من؟ خانومی این کرد گریه دوباره شد چی-

 وگفت رد پاک رو اشکش ترنم

 پویان بود شادی اشک اینبار-
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 داره گریه هم بودنش شاد که برم خودم خانومی قربون-

 وگفت کشید ترنم چشمای به دستی پویان

 آرایشگاه؟ بودی نرفته-

 نکردم آرایش حاال تا من نه-

 میکنن؟ آرایش دخترا همه چرا-

 خودم قیافه با رو من میدم ترجیح کنم می فرق همه با ،من دخترا همه میگی تو-

 نکردم آرایش ناراحتی ساختگی،تو قیافه یه با تا کنند پسند

 خودش خدا مایی،همینطوریم دل عزیز آرایش بی آرایش با شما خانومی نه-

 کرده آرایش من برای تورو

 وگفت برداشت تخت روی از رو وچادر شد وبلند زد لبخند ترنم

 بگی؟ چیزی خوای نمی تو-

،من کماالتتون شما وقتی بگم چی-  نمیرسم هم شما پای ،گرد تحفه کامل 

 کنم می حسودی خودم نداری،به کم چیزی آقایی پویان؛تواز حرفیه چه این-

 دارم خوبی این به عشق

 واقعا؟-

 خوب آره-

 تو مثل بگم،منم ندارم خاصی چیز بحالم،من خوش پس-

 بقیه پیش بریم پس-

 خانوم جوجو بریم-

 رو آهنگ وامیر زدن دست همه اونا ورود رفتن،با پذیرایی سالن سمت به هردو

 کرد روشن

 گفت همه به کرد رو پویان بابای
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 تدرس چیز همه اگه بزنه حرف عاقد یه با بودم گفته امیر به من بدین اجازه اگه-

 بخونن محرمیت صیغه ویه بیان بگیم شد

 وگفت کرد ترنم به نگاهی ترنم پدر

 بفرمایید ندارم مشکلی من-

 کنار هم دور رفتن،جوانا عاقد دنبال ترنم خواهرای شوهر از ویکی ومیالد امیر

 رنمت برای اس ام واس برداشت رو گوشی پویان که بودن نشسته وپویان ترنم

 نوشت

 بودیم محرم اونا از تر قبل ،ما کردن فکر چی اینا-

 ونوشت وخندید کرد پویان به نگاهی ترنم

 نمبخو درس خوام می من اقا بگم پاشم میگه پویان،شیطونه ای جنبه بی خیلی-

 ونوشت داد باال رو ابروهاش پویان

 بخونین درس شما تا میاییم دیگه ساعت یه میریم هم ما نیست مشکلی-

 گفت بلند وخودش گذاشت جیبش تو رو گوشی و خندید ترنم

 بودی خوابیده نمک گونی تو مزه،شب با-

 بینه می مزه با چشماتون-

 گفت بلند ،الناز کرد نازک چشمی وپشت خندید ترنم

 آرایشگاه کدوم رو خانومتون جان پویان خان،راستی پویان باشی بخت خوش-

 اومده در عالی گریمش که بردی

 گفت سریع ،پویان کرد اخم و انداخت پویان به ی نگاه ترنم

 ریزی آبرو بزن رو عینکت میری جایی میگم من،بهت جان،خواهر الناز-

 خودش زد،خدا چیزی لب رژ بغیر ببین بنداز من ناز خانوم این به نکن،نگاهی

 کرده آرایشش

 وگفت خندید هم فاطمه



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  246  

 هم شدی،همه زیبا مثال کرده آرایش خودت کنی می فکر جان الناز وای ای-

 ونخوشگلت عروس باشی داشته ایوب صبر گفتم بهت عزیزم میکنن؛نه آرایش

 بینی می رو

 وگفت شد وبلند شد سرخ والناز خندید ترنم

 بزنم تلفنی یه برم باید من ببخشید-

 وگفت خندید پویان

 میدم توضیح بعدا داره مورد یکم من عمه دختر این ببخشید خانومی-

 وگفت خندید بود نرگس اسمش که پویان داداش زن

 میگه راست نشو،پویان ناراحت گلم آره-

 گفت زدو لبخند ترنم

 نشدم ،ناراحت نرگس ابجی نه-

 وگفت رفت پویان سمت به داشت سال سه و بود آرمین اسمش که نرگس پسر

 بگم؟ چیزی یه عمو-

 جونم عمو بگو-

 پیشش برم میشه داری خوشگلی عروس چه عمو-

 سوخته پدر برو بیا-

 وگفت رفت ترنم سمت به

 بگم بهت خوام می چیزی یه بشی خم میشه عمو زن سالم-

 وگفت شد خم ترنم

 عمو زن بگو جانم-

 بهو خندید بلند مامانش،پویان بغل تو ورفت زد ترنم گونه به ای بوسه آرمین

 گفت داشت نام رضا که برادرش
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 کرد بوس رو زنم سوخته کرد،پدر چیکار پسرت ببین بیا رضا-

 گفت ونرگس خندیدن همه

 کرده خودش شیفته هم رو بچه که خوشگل اونقدر زنت ماشاهلل-

 گفت بود مریم که پویان کوچک داداش زن

 بشین پویان،خوشبخت میگه راست-

 وگفت خندید پویان

 خودتون از ،خوبی داداش زن ممنون-

 گفت داشت سال دو که وسجاد مریم دختر ملیسا به کرد رو پویان

 ببوسی رو عمو زن خوای نمی تو عمو-

 وگفت خندید هم ملیسا

 نمیشی عصبانی ولی عمو چرا-

 وگفت خندید پویان

 ببوسش هم تو برو بیا بشم عصبی چرا عمو نه-

 وگفت نشست ترنم بغل تو و دوید داشت تن به که صورتی پیراهن ملیسا

 دارم دوست من عمو زن-

 وگفت زد ملیسا لپ به ای بوسه هم ترنم

 عزیزم دارم دوست منم-

 وگفت گرفت بغل وملیسارو شد بلند سجاد

 کردن اذیت ها بچه این داداش زن ببخشید-

 حرفیه چه این سجاد داداش نه-
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 حرف پویان فامیل دخترای با ترنم فامیل ودخترای زدن حرف هم دور همه

 دست هم( آرزو)پویان ،خواهر بودن وگو گفت گرم همدیگه با وپسراهم میزدن

 وگفت رفت ترنم سمت وبه گرفت رو پسرش

 ونچ ببوسی منم پسر این بدی ،افتخار شدن شما شیفته همه انگاری داداش زن-

 میکشه خجالت

 وگفت گرفت بغلش تو رو پرهام شدو وبلند خندید پویان

 کنی بوس رو دایی زن خوای می هم تو سوخته پد ای-

 گفت هم پرهام-

 میشه؟ دایی آره-

 نمیشه که چرا-

 مامانش وکنار زد ترنم به ی وبوسه دوید وپرهام گذاشت زمین روی پرهام بعد

 نشست

 وگفت خندید ترنم

 موندی؟ تنها کنم فکر پویان-

 وگفت خندید پویان

 کردی خودت شیفته رو همه که کنم چیکار-

 وگفت شد بلند الی

 رو ترنم خاله شوهر میریم میگن کشیدن صف هم ما های نوه نگو خان پویان-

 ببینیم

 وگفت خندید پویان

 نمونده، خالی من جناح تا بیان بگو زن خواهر دستت قربون-

 و ومیالد امیر که بود مشغول ترنم های خواهرزاده با هم وپویان خندیدن همگی

  شدن بلند احترامش به همه شدن وارد عاقد با ترنم شوهرخواهر
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 کرد شروع عاقد و

 لطفا وداماد عروس شناسنامه خب-

 ویانپ شناسنامه هم پویان داد،دایی عاقد وبه گرفت رو ترنم شناسنامه ترنم دایی

 کنن تاامضاء داد رو دفتر عاقد دقیقه چند از داد،بعد تحویل رو

 زدن دست وهمه کردن امضاء وپویان ترنم

 ی وجعبه زد صورتش به ای وبوسه رفت ترنم سمت وبه شد بلند پویان ومادر

 گفت و سمتش گرفت انگشتری

 نداره تورو عزیزم،قابل باشه مبارکت-

 رفتگ دستش تو رو بزرگ انگشتر یه کرد باز رو ودرش گرفت رو جعبه پویان

 گفت پویان کرد،مادر ترنم انگشت تو و

 می انتخاب میرید خودتون فرصت سر کردن نشون برای اوردیم رو فعالاین-

 شد بد اگه ببخشید کنید

 وگفت زد پویان مادر دست به ی بوسه ترنم-

 نکنه درد دستتون حرفیه چه این جان مامان نه-

 وگفت زد پیشونیش به ای بوسه پویان مادر

 برم گفتنت مامان قربون-

 وگفت پویان به کرد رو بعد

 بگی بهش نازکتر گل از اگه کشمت می-

 وگفت داد باال رو ابروهاش پویان

 عروس؟ منی،یا مادر شما -

 شدم دختر گل این مامان معلومه خوب-

 شانسا این از بده خدا-

 وگفت شد بلند هم ترنم مادر
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 اینجام من مادر نترس-

 وگفت زد دستش به ای وبوسه رفت ترنم مادر سمت وبه خندید پویان

 دونستین قابل رو من که ممنون-

 پسر کاری چه این-

 شدن، بلند گفتن تبریک برای هم ترنم و پدرپویان

 باالو گرفت رو سرش پویان پدر که ببوسه رو پویان پدر دست خواست می ترنم

 وگفت زد پیشونیش به ی وبوسه گرفت

 باباجون بشی خوشبخت-

 گفت ترنم ،پدر بوسید رو ترنم پدر دست هم بوسید،پویان رو پویان بعد

 کنم ادعا رو پدری دین نتونستم که کنی،من خوشبختش تو امیدوارم-

 وگفت بوسید رو پدرش ودست کرد گریه رفت،ترنم دخترش سمت به بعد

 نکردم حقتون در فرزندی حق که ببخشید رو من شما-

 گفت گوشش در آروم بعد

 شرمنده،بابا روزم اون بابت-

 کنی دفاع خودت از داشتی حق دخترم حرفیه چه این-

 وگفت رفت ترنم سمت به مدینه بعد

 کنی می گریه ها بچه مثل دختر ،چیه دیگه خب-

 وگفت برگشت مهمونا سمت بعد

 میشه سرد االن که شام بفرمایید-

 شدن، خوردن غذا ومشغول نشستن سفره دور همه

 کردن، جمع رو وسفره شدن کار به دست همه خوردن شام بعداز

 شدن، ظرفا شستن مشغول هم ها خانوم
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 برگشتن، پذیرایی سالن به کارا از بعد

 بود، نشسته صندلی روی موند،خسته آشپزخونه تو بود خسته که ترنم

 رو موهاش تا انداخت گردنش روی رو وشال بود پیچیده کمرش دور رو چادر

 می ای قهوه خورد می بهش نور وقتی که رنگش خرمایی کنه،موهای مرتب

 وگفت شد آشپزخونه النازوارد شد،که

 دایی؟ عروس چطوری-

 ممنون-

 کنند،شماره رنگ ومو نکنند آرایش دخترا رسم شما شهر تو عزیزم وای ای-

 چنده؟ موهات رنگ

 وگفت داد باال رو ابروش تای ویه کرد اخم هم ترنم

 بیست،خدا-

 چی؟-

 بود این موهام رنگ بچگی داده،از بهم خدا ساله بیست اینکه منظورم-

 رپس کردن،ترسیدی شوهر برای بودی هول چرا عزیزم،حاال سالته بیست پس-

 نکنی؟ تور پویانمون خوبی به

 هاش شونه روی هم رو وچادر انداخت سرش روی رو وشالش شد عصبی ترنم

 گفت فریاد وبا

 من از چی کردن،تو تور آدم نه بودم کردن شوهر هول من نه محترم خانوم-

 بگیری تونی نمی اومدی وقتی از که داری طلب

 لوشج رو شناسنامه خنده با پویان که رفت می بیرون آشپزخونه از عصبانیت با

 وگفت گرفت

 عقد کارای برای میریم خودم،فردا خانومی خدمت-

 سمت به عصبانیت با وبعد کشید بیرون دستش از رو شناسنامه عصبانیت با ترنم

 کوبید، محکم رو ودر رفت اتاقش
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 به هبود اون کار که خنده،فهمید ومی نشسته الناز ودید شد آشپزخونه وارد پویان

 وگفت رفت سمتش

 کردی؟ عصبیش اینطوری که گفتی بهش چی-

 کی؟من؟-

 من خاله نه-

 بپرس خالت از برو خوب-

 گفتی؟ چی نکن دیونه رو من الناز-

 است دیونه خودش نگفتم بهش چیزی من-

 گفت عصبی پویان-

 مشخص تکلیفت جلف،االن ی پسرات،دختره دوس اون با خودتی دیونه-

 کرده ناراحتش که گفتی چیزی اگه پرسم می خودش از میرم نگو میشه،حاال

 کنم می سیاه روزگارتو

 و زد در و رفت ترنم اتاق سمت وبه شد خارج آشپزخونه از عصبانیت با بعد

 شد، وارد

 گفت کالفگی رفت،با می ور گوشی وبا بود نشسته تخت روی ترنم

 نشستی؟ چرا اینجا-

 پویان باشم تنها خوام می-

 چی؟ برای اونوقت-

 کردم شطرنج بازی هوس  -

 افتادی کردن بازی یاد خواستگاری شب خندیدم بود خوبی جوک-

 وگفت زد لبخند ترنم

 هستم بینی پیش قابل غیر من گفتم-
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 حرص وبا انداخت بود مبل روی که ترنم چادر وروی آورد در رو کتش پویان

 گفت

 گفت چی دختره این.بود چی دردم که بود کردن بازی هوس موضوع اگه آخه-

 شدی؟ ناراحت اینطوری که بهت

 دختره؟ کدوم-

 الناز-

 هیچی...آها-

 بکشم؟ بیرون زبونش زیر از وخودم کنم فلجش بزنم برم یا میگی-

 هک نه گرفتی می رو جلوش کرد می بارم تیکه که اول همون داشتی عرضه تو-

 انداخت راه دعوا نیومدی دختره بگن فامیالت کنی پا به خون عقد، بعد االن

 هستش،اون ابرو چشمت باال بگه من زن به نداره حق کسی میگن، کردن غلط-

 برم ای گفته چی ؛میگی نگفتم چیزی است دخترانه حسادت یه کردم فکر هم اول

 بپرسم ازش زور به خودم

 دادم رو جوابش خودم کن ولش پویان نگفته چیزی-

 شد بدتر شوهر خواهر از دختر این میارم جا رو ،حالش گفته چیزی یه پس-

 میده تکون دم برامون االن که داده زیاد رو بهش ما،بابا عروسای برای

 وگفت گرفت رو بازوش ترنم که بره در سمت خواست می پویان

 میام بر پسش از خودم من کن ولش نکن پا به خون من جون-

 وگفت کوبید دیوار تو رو مشتش پویان

 بابا پیش میرم کن بود،ول جونت خوردن قسم وقت االن-

 بشه؟ چی که-

 بده جلوه بد پیشش رو تو نره که-

 زد صدا رو وپدرش رفت پذیرایی سالن سمت به پویان
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 بیای دقیقه یه میشه بابا-

 بابا میام االن-

 گفت عصبانیت با وپویان ایستادن ی گوشه یه

 نده تکون دم برام االن که نده رو دختره این به نگفتم بهت-

 دختره؟ کدوم-

 استغفرهللا...الناز این-

 پسر؟ شده چی-

 ناراحت که گفته شده عروست نشده ساعت یه هنوز که ترنم به چی نمیدونم-

 اتاق رفت

 بپرس؟ خودش از-

 ومیگه نمیزنه ،حرف نیست زنی هم به دو اهل عروست که این منم مشکل-

 نشده چیزی

 میزنم حرف الناز با من زنت پیش برو تو باشه-

 نه،بهک می کار گوشی وبا داده تکیه دیوار به ترنم ودید برگشت اتاق به پویان

 وگفت نشست تخت وروی رفت سمتش

 باباگفتم به-

 کنی؟ می پا به خون کشی؟چرا می وسط چرا رو نداری،بابات عرضه خودت-

 فکر جلف بود،دختره گردنم خونش االن که بودی نخورده قسم رو جونت اگه-

 گیرم می رو اون میرم کرد می

 ردب نزدیکش رو سرش کرد،پویان گرم گوشی با رو وسرش شد عصبی ترنم

 وگفت

 خندب حاال ببینم ناراحت تورو تونم نمی خوب خانوم،ببخشید کنی می اخم چرا-
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 ااینج ندارم،زشته رو هات بازی زنک خاله بیرون،حوصله برو پاشو نریز مزه-

 نشستی

 باشم اینجا دارم دوس زنمه اتاق-

 بهش رو وخودش کرد حلقه کمرش دور رو ودسشتش انداخت بهش نگاهی بعد

 وبوسید، کرد نشونه رو ولبش کرد نزدیک

 وبه گرفت فاصله ازش انداخت،پویان چنگ پویان پیراهن به پشت از ترنم

 گفت و گرفت باال رو سرش و کرد نگاه بود پایین که ترنم سرخ صورت

 آشتی؟ ،حاال عشقم ی بوسه برم،اولین گلم بانوی خجالت این فدای-

 وگفت کرد وسرش برداشت رو وچادرش شد بلند ترنم

 هترهب ات عمه دختر اون پیش نمیرم،برم بیرون زنده بشینم اینجا دیگه یکم من-

 سد دیوار رو دستش و چسپوند دیوار وبه برداشت خیز سمتش وبه خندید پویان

 گفت گوشش زیر آروم و پیچید کمرش دور آزادش دست وبا کرد

 زلبری صبرم دیگه کردم صبر امشب تا منی،خانومی سهم بعد به امشب از تو-

 شده

 گفت وآروم زد پویان پهلوی به چنگی ترنم و زد گردنش به ی بوسه بعد

 بینه می میاد یکی االن زشته پویان-

 وگفت چرخوند رو وکلید کرد دراز رو دستش پویان

 نمیاد کسی دیگه-

 پویان کمر دور رو دستاش بوسید،ترنم وسریع رفت ترنم لبای سمت به آروم بعد

 گفت آروم و پیچید

 بیرون بریم بعد،االن برای بمونه عشقم-

 گفت آروم پویان

 ره بود بیشتر معدلش هرکی رو شرطمون ،یادته نمیریم ،جایی خانومی..هیس-

 کنه اطالعت هم مقابل وطرف کنه می داشت درخواستی
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 زدوگفت پویان سینه به آروم مشتی ترنم

 نگفتی؟ موقع همون چرا گذاشتی،پس شرط که بود همین برای پس-

 من میدادی اجازه همینطوری تو پس بعد،نه بشیم محرم بودم منتظر خوب-

 ...که کن قبول رو وشرط باش ساکت بشم،پس نزدیکت

 خودش وت بیشتر رو داشت،ترنم نگهش دقیقه وچند زد لبش به ی بوسه سریع بعد

 زدوگفت نفس نفس و داد هل عقب به رو وجودش،پویان تمام با داد،ترنم فشار

 بکش عقب رو خودت پویان دارم نفس تنگی من-

 گفت رفت عقب کمی پویان بعد

 خانومی ببخشید-

 روی برداشت سرش از رو شال و وچادر کشید خودش سمت به رو ترنم بعد

 وگفت برد تخت سمت به رو ترنم و انداخت مبل

 میشی ناز چقدر بودمت، ندیده روسری بدون حاال تا-

 افتاده تو پیش روسریم اونقدر ندیدی، چرا-

 افتاد می روسریت کنم،هروقت نگاهت که نبودی من محرم وقت اون آخه-

 دوست یه عنوان به کردم می بغلت ،هروقت چرخوندم می دیگه جای رو چشمم

 خواستم نمی هوس برای تورو دیگه،من چیز نه بود

 گفت گوشش در و رفت پویان آغوش تو ترنم

 نکردی نگاه کاال چشم به بهم که ممنون-

 وگفت زد گردنش به ی بوسه بعد

 میاره در حرف ات عمه دختر االن بریم پاشو حاال-

 بشن دار نوه خداشون از کنیم،اونا می چیکار اینجا ما میدونن همه نترس-

 وگفت گزید رو لبش ی وگوشه خندید ترنم

 بیرون برو حیا،پاشو بی-
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 شکم دور رو ودستش خندید دزدید،پویان پویان از رو وصورتش کرد اخم بعد

 وگفت پیچید ترنم

 بیرون بریم بده دیگه بوس ،یه ها بچه مثل نکن اخم حاال خوب-

 بس   امشب برای خوام نمی-

 تحریم؟ تو ،رفتیم خانوم جوجو دیگه نشو لوس-

 طلبت نکنی،یکی گیر غافل یهو رو آدم که نره یادت دیگه-

 هوبوس کرد ستون رو دستش و انداخت تخت روی و گرفت رو هاش شونه پویان

 هب چنگی  داشت،ترنم نگه خودش حصار تو رو ترنم دقیقه وچند زد لباش به ی

 وگفت کرد بلند رو ترنم زدو پیشونیش به ی بوسه پویان زد بازوش

 می واتوه دلم بیشتر کنی می ناز وقتی کنم چیکار خوب شد طوالنی اگه ببخشید-

 کنه

 ردب موهاش الی به دستی کرد،پویان فرو پویان سینه تو رو وسرش خندید ترنم

 وگفت

 جایی یه ببرمت خوام می بپوش رو پالتو پاشو-

 وگفت کرد تنش رو پویان وکت شد بلند ترنم

 مثال؟ کجا-

 وگفت کرد تنش وتو رفت ترنم سمت وبه گرفت دستش رو پالتو پویان

 خانوم فهمی،خوشگل می بریم بیا-

 گفت پویان مادر که رفتن پذیرایی سال سمت وبه شدن حاضر

 مادر؟ کجا-

 بیرون داریم کاری میایم،یه االن-

 گفت ندوبل خندید بودن،پویان بیرون فاطمه امیرو که رفتن می حیاط سمت به بعد

 نکن کاری اومدیم ما یاهللا-



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  258  

 وگفت خندید امیر

 اتاقی تو شب سر از ذلیل زن نکن نگاه رو خودت-

 نشستی چرا میگم من زنتی اتاق تو دوشب بود،تو اتاقم زن چه تو به خب-

 گفت ،امیر خندیدن وفاطمه ترنم

 ذلیل زن-

 گفت هم پویان

 بیا ما سر پشت حاال -

 کجا؟-

 میگم بهت بیا-

 گفت ترنم مسیر شدن،تو وسوار رفتن ماشین سمت به چهارنفری

 بری؟ می کجا مارو بگی میشه پویان-

 خانومی فهمی می االن-

 ترنم برای رو ودر شد پیاده و داشت نگه شاپ کافی جلوی دقیقه چند از بعد

 وگفت کرد باز وفاطمه

 بستنی بفرمایید-

 گفت تعجب با امیر

 خورن می بستنی سرما این تو دیونه-

 بستنی   عاشق کن،ترنمم خبرم دیدی من از تر ذلیل زن گفتم بهت من -

 خونه تسم به ساعت نیم از وبعد دادن بستنی وسفارش رفتن شاپ کافی سمت به

 برگشتن،
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 گفت پویان پدر رسیدن که ،اونا بودن کاری یه مشغول مهمونا همه

 دیمب انجام و عقد کارای فردا که بریم وقت کنیم،دیر زحمت رفع دیگه ما خوب-

 وگفت شد بلند ترنم عموی

 اج شماها اندازه به اینجا ضمن ،در شب سر هنوز میرین کجا دکتر جناب بشین-

 هست

 شرمنده هستش،بخدا ما دست فعال دامادتون خونه کشیدین زحمت آقا دیگه نه-

 راه خونه تو مارو ،شما مهمونی شما شهر اومدیم ما اونوقت شرمندگی چی-

 نمیدین

 هستش نازم وعروس شما به مطلق شهر کل حرفیه چه این دارین اختیار-

 بزنن حرف برم هم جونا این میزنیم ف حر نشستیم حاال-

 الناز، بخور آب تا رفت آشپزخونه سمت به ،ترنم نشستن ترنم عموی اصرار بعد

 گفت پویان سمت به

 شب موقع این بردی ،کجا نده رو زنت این به اینقدر-

 دیوار وبه کشید آشپزخونه سمت وبه گرفت رو الناز مچ و شد عصبی پویان

 گفت عصبانیت وبا نشد ترنم ومتوجه برداشت خیز سمتش به تهدید وبا چسپوند

 شکونم می رو گردنت بزنی من زن به حرفی دیگه بار یه تو-

 کنی؟ می دراز من روی دست داری دختره اون بخاطر-

 دیگه بار ،یه ات سینه روی میذارم برم می رو سرت هیچ کنم می دراز دست-

 کنم چیکارت میدونم خودم پلکی می ورش دور ببینم

 ..بودی من مال تو پویان-

 فاحشه... کردم نمی نگاهت هم دختر چشم به تو به من کثافت رو صدات ببر-

 ...زنته فاحشه -
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 فتگر رو دستش پشت از ترنم که بزنه رو الناز تا برد باال رو دستش پویان

 وگفت

 کن بس پویان-

 وگفت برگشت ترنم سمت عصبی پویان

 دستش کف بذارم رو حقش تا کن ول-

 کنی؟ می دراز دختر روی دست کشی نمی خجالت-

 باشه هم عواقبش منتظر وباید کرده توهین بهت حیا بی این-

 دارم کارت اتاق بیا کن لطفا،ولش پویان-

 گفت ترف می ترنم سر پشت که وهمونطور کرد نگاه الناز به عصبانیت با پویان

 ...وگرنه نذاشت که حیفه-

 سر بر ،خاک زنت پیش برو تو-

 کشید فریاد ترنم که برداشت خیز سمتش عصبانیت با پویان

 اتاق بیا نریز،گفتم فامیالم جلوی رو من ،ابروی پویان کن بس-

 لیدوک بست رو ودر اتاق سمت کشید خودش وسمت گرفت رو پویان بازوی بعد

 وگفت چرخوند رو

 کنی می بلند دختر روی دست کشی نمی خجالت-

 ...کرد توهین بهت اون وقتی نیست خودم دست ببخشید،بخدا-

 باش نداشته کارش به کاری نگفتم کن،مگه ولش کرد که کرد توهین-

 نیست اینطوری که فردا از کردی طرفداری تو تونم،امشب نمی-

 نیستم قائل ارزش تو حرفای برای بگو -

 رفت هپنجر سمت به عصبانیت وبا گذاشت کمد تو آورد در رو پالتو عصبی بعد

 کرد نگاه حیاط وبه
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 فتوگ پیچید شکمش دور رو ودستش رفت سمتش وبه اورد در رو کتش ،پویان

 نکن اخم حاال بگید شما ،هرچی ببخشید خانومی-

 وگفت زد گردنش به ی بوسه وپویان نزد حرفی ترنم

 دیگه نکن قهر-

 ...نیستم قهر من-

 بخند خوب-

 وگفت برگشت پویان سمت به و خندید ترنم

 تنزدیک ترسم ترسم،می می پویان،ازت میشی ترسناک میشی عصبی وقتی-

 بشم

 وگفت زد پیشونیش به ی بوسه پویان

 چرا رایببینم،ب تخت رو بشین بیا نمیشه تکرار ترسوندمت،دیگه اگه ببخشید-

 نزدی؟ حرفی

 دارز تخت وروی گذاشت ترنم پاهای روی رو سرش وپویان نشستن تخت روی

 کردگفت می نوازش رو موهاش که کشید،ترنم

 دلگیری ولی بگیره دلت...بخندی بغض فضای تو مجبوری وقتا بعضی-

 پیدا اشکات نذاری اما کنی گریه نکنی شکایت ولی بشی شاکی...نکنی

 توو بشکنن دلترو ها خیلی...بگیری ندیدش ولی ببینی چیزارو خیلی...بشن

 کنی سکوت

 کنی می عمل سنجیده اینقدر که برم تو فدای-

 میگی؟ رو راستش بپرسم چیزی پویان،یه-

 بگو خانومی آره-

 کشیدی؟ سیگار یا خوردی مشروب حاال تا-

 خانومی؟ پرسی می چرا-
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 نزدیک بهشون نکرده خدا بدونم روز یه اگه دارم تنفر چیز دوتا این از من-

 نمیارم رو اسمت ودیگه میرم شدی

 نترس هستم شما مست نخورده ندارم،من خور دم چیزا بااین من خانومی نترس-

 ی مزه با خیلی میدونستی-

 ؟...آره دیگه اینجام امشب ، میدونستم آره-

 شدی خونه سر داماد نیومده خودت جون آره-

 اشتباهی در سخت بگم باید باشم دور ازت امشب کردی فکر اگه ولی نه-

 برو خوای می هرجا خودمون،تو ،خونه اینجام که من-

 مونم می همینجا ،منم دیگه نشد خانوم جوجو-

 ...کنه می لجبازی هم ها بچه مثل-

 بیارم دوام تو بدون نمیتونم من-

 بودم ندیده لوس خروس حاال تا-

 ببین االن خوب-

 بقیه پیش بریم پاشو-

 زدن، فوحر نشستن ها جوان بقیه وکنار رفتن پذیرایی سالن سمت وبه شدن بلند

 رفت، می ور گوشی وبا وبود نشسته ی گوشه پکر هم الناز

 گفت شدو بلند پویان وپدر شد شب یک حدود دیگه

 میشیم مزاحمتون هم فردا بریم دیگه ما-

 وگفت ؛خندید کنه می ترنم به اشاره پویان ودید چرخید پویان سمت بعد

 کمک بیاد بفرست ما با شب هم مارو عروس مهندس،این جناب خوب-

 کجاست خونه وسایل نمیدونیم که حالمون،ما

 وگفت زد لبخندی ترنم پدر
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 دستشون کمک برو شو حاضر پاشو دخترم-

 وگفت زد پدرش به ولبخندی کرد نگاه پویان به اخم با ترنم

 بابا چشم-

 فتوگ داد تکیه در وبه شد وارد سرش پشت هم وپویان رفت اتاقش سمت به بعد

 نمیارم طاقت خانوم جوجو بدون گفتم-

 گفت داشت می بر رو لباساش که ترنم

 باش خیال همین تو خوابم می پیشت شب کردی فکر هه هه-

 کنم می چیکار نیست،ببین خیال -

 وگفت کرد پرتاپ پویان وسمت گذاشت ساک تو رو وسایل حرص با ترنم

 بریم -

 وگفت زد لپش به ی وبوسه خندید پویان -

 من برم اخمش این قربون- -

 ونهخ به که تا رفتن حیاط سمت وشوهرش الی وبا رفتن بقیه سمت به هردو بعد

 برن، اونا

 گذاشتن، قرار هم شب فردا وبرای کردن خداحافظی همه با

 ورفتن، کردن خداحافظی خودش خونواده با هم ومدینه وخونوادش وفاطمه امیر

 خونه به وشوهرش خونه،الی رسیدن پویان وخونواده ترنم  ساعت نیم بعد

  رفتن خودش

 وگفت کرد روشن هارو برد،وچراغ باال پویانزو خونواده هم رنم و

 ...تو بفرمایید-

 وگفت رفت سمتش پویان مادر

 بندازیم رو جاها تا بگو رو وتشک لحاف جای گلم عروس-
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 وگفت رفت کمد سمت ترنم

 بندازی رو اینا بیای میشه پویان-

 گفت ترنم به رو و زد اش دایی زن به چشمکی پویان

 خوابیم می چطور اونوقت-

 وگفت بزنه حرفی نداد فرصت اش دایی زن

 که کوچیکه اتاق اون بزرگ،میمونه اتاق اون تو خوابن،زناهم می حال تو مردا-

 خوابید می جونم ترنم توو

 وگفت گزید رو لبش ی گوشه و کرد نگاه پویان به اخم با ترنم

 خوابم می شما با منم دایی زن نه-

 وگفت خندید پویان مادر

 ندارم رو این زدن نق حوصله من بخواب شوهرت کنار تو مادر نه-

 تخت وروی رفت اتاق سمت به کالفه ترنم و کردن آماده رو رختخوابشون همه

 کرد، نگاه دیوار به وعصبی نشست

 وگفت چرخوند رو وکلید بست رو ودر شد وارد خنده با پویان

 باز؟ شده عصبی خانوم جوجو شده چی-

 بخوابم تو پیش منم گفتن که میشه بلند یکی تو گور از همش-

 نداشتم دخالتی من-

 ات عمه جون آره-

 وگفت نشست ترنم کنار و کرد عوض رو لباسش پویان

 کنم صداش برم بگو داری چیکار من ای عمه با-

 گفت زدو پویان صورت به سیلی آروم عصبی ترنم

 اتاق تو اومدی ادم همه اون بین کشی نمی ،خجالت دارم کار شما با-
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 گفت زدو ترنم دست به ای بوسه پویان

 داره ربطی چه مردم به باشم زنم کنار خوام می.نه-

 گوشش زیر وآهسته کشید دراز تخت وروی گرفت آغوش تو رو ترنم بعد

 کرد زمزمه

 باشی دور من از منی،نمیذارم سهم تو-

 اونطرف برو جا همه اون پویان-

 بخواب بگیر ندارم باهات ،کاری بابا نترس-

 باش داشته کار بیا خدا تورو نه-

 وگفت کرد فرو پویان سینه تو رو سرش بعد

 دیونه دارم دوست-

 وگفت زد ترنم پیشونی به ی وبوسه خندید پویان

 شمام دیونه -

 بخونی چیزی یه برام میشه-

 نمیشه چرا-

 کرد زمزمه گوشش زیر آروم بعد

 است گریه واسه امنی جای گرمت دستای هم هنوز-

 است گالیه پراز دلم من بارون مثل قشنگی تو

 شبونه بغض این تو هیاهو این تو هم هنوز

 عادتمون دیدنت خونه های وگنجشک من

 شینم می راهت به چشم هم هنوز پنجره پشت

 بینم می وتنها تک رو خودم تو بی که ای

 بمیریم باید که گفتی بودیم پنجره دوتا ما



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  266  

 اسیریم هنوز ما ولی شد خراب همه دیوارا

 کویریم آینه مسخ مرداب مثل هنوز ما

 بگیریم دست با رو خورشید خواستیم می که همونیم ما

 بکن کاری شدن حروم هام گریه

 بکن یاری رو بیامن من چشم

 داشت نفس آهو هنوزم رسیدم تو به که وقتی

 داشت قفس غم چشماش تو انگار چلچله هم هنوز

 چراغی بی های شب تو کرد نمی گریه غزلک

 اقاقی به ستاره از بودیم غصه هم وتو من

 میزنه فریاد رو من اسم جاده رفتن وقت دیگه اما حاال

 وخیس خاکی های کوچه ویاد موندم من حال

 نیست ما مال وقته خیلی دیگه که ی خونه یاد

 وخسته خاموشم اگه

 دورم دور، تو از اگه

 غریبه من به کن تکیه

 غرورم پر کوه من

 وخوابیدن بستن رو چشمشون هردو

 ور وسماور رفت آشپزخونه سمت به و کرد سر رو وشالش شد بلند ترنم صبح

 بگیره، نون تا رفت بیرون وآروم کرد روشن

 ومیز رفت وباال داد الی تحویل هم رو نونه ویه برگشت ساعت نیم از بعد

 کرد، بیدارشون خواب واز برگشت بقیه سمت وبه کرد آماده رو صبحونه

 گفت و شد بلند پویان پدر
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 گرفت می رفت می سجاد دخترم،میگفتم کشیدی زحمت چرا-

 هستین ما مهمون شما جون بابا نه-

 بیاد کن صدا رو پویان برم،برو نازی این به دختر فدای-

 چشم-

 سهوبو نشست وکنارش بست خوابه،دررو هنوز پویان دید و رفت اتاق به ترنم

 کرد زمزمه گوشش زیر آروم زدو صورتش به ی

 بخوابه؟ اینطوری خواد می همیشه من تنبل شوهر این-

 گفت آلود خواب صدای وبا کرد باز رو چشماش پویان

 چنده؟ خانومی،ساعت سالم-

 نشده سرد تا پاشو گرفتم نون است،رفتم اماده ده،صبحونه-

 سینه وروی کشید خودش سمت وبه کرد حلقه ترنم کمر دور رو دستش پویان

 وگفت زد لبش به ای وبوسه اومد فرود اش

 نواز مهمون برم،که خودم خانومی فدای-

  کارامون دنبال بریم نبود قرار مگه پاشو-

 وگفت کشید موهاش به ودستی شد بلند پویان

 بیدارشن؟ چرا،همه-

 هستن تو منتظر آره-

 خوردن صبحونه ومشغول نشستن هم وکنار رفتن آشپزخونه سمت به دو هر

 شدن

 تگف پویان ،مادر شستن ظرفارو وعروسشون پویان خاله دختر صبحونه بعد

 بخریم وسایل مراسم برای بریم ما بده پاساژ عزیزم،آدرس ترنم-

 بازار باهاتون بیان میگم وخواهرام فاطمه به جون مامان-
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 خوام می هم آرایشگاه جون،آدرس مادر ممنون-

 بیاد باهاتون میگم مامان به نمیرم،ولی آرایشگاه که من-

 گفت خنده با الناز بعد

 آرایشگاه؟ نمیری عزیزم چرا-

 وگفت انداخت پویان مادر به نگاهی ترنم

 نیستم بازیا قرتی این اهل جون،من الناز ببخشید-

 گفت پویان مادر بعد

 خوشگله هم طوری همین من جون،عروس الناز چیکار خواد می-

 وگفت رفت ترنم سمت به نزد،نرگس وحرفی شد سرخ عصبانیت از الناز

 یمبر باهم بگیر وقت خوب آرایشگاه یه بری،از بعد به این از باید جون جاری-

 گفت پویان مادر کردکه شوهرش مادر به نگاهی ترنم

 آرایشگاه نره عروس نداره بگیر،شگون وقت دخترم اره-

 وگفت شد آشپزخونه وارد پویان

 گیرید نمی تحویل مارو اومده عروستون-

 گفت ومریم خندید پویان مادر

 آرایشگاه ببریم رو زنت کنیم می راضی داریم-

 وگفت خندید پویان

،خانوم من زن هم جوری همین-  آزمایشگاه کارای برای بریم باش آماده خوشگل 

 وگفت کرد پویان مادر به نگاهی ترنم

 اجازه اگه ضمن آرایشگاه،در بریم بعد بگیرید اجازه مامان از جون،اول مامان-

 بریم ما بدید
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 به خدا مادر برو برم شعورت این داده،قربون رو گفتم،اجازت بهش شب-

  همرات

 بازار برید باهم تا بیان میگم میزنم زنگ ممنون،منم-

 رفتن، کاراشون سمت به پویان وبا شدن حاضر بعد

 متس پویان با که بود بعدازظهر پنج ساعت وحدود کشید طول آزمایشگاه کارای

 گفت داد فشار رو ،ریموت خورد زنگ ترنم گوشی که گشتن می بر خونه

 جون مامان بله-

 دخترم،کجایین؟ سالم-

 گردیم،چطور؟ می بر داریم-

 آرایشگاه بریم بیا خوردی ناهار بازار،گفتم اومدیم نیستیم خونه ما هیچی-

 میام جون مامان چشم-

 پویان به برسون سالم خوب-

  ندارین کاری-

 عزیزم نه-

 حافظ خدا-

 گفت وپویان کرد قطع رو گوششی

 بود؟ کی-

 مامانت-

 گفت؟ می چی-

 گرفتن وقت آرایشگاه برای-

 خوشگله ،همینطوریم من زن چیکار؟ خوان ،می آها-
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 داری دردسر همه این میدونستم میمیرم؛اگه دارم خستگی از خونه بریم پویان-

 کردم می شوهر عمرا

 دردسریم ما باشه،حاال خانومی باشه-

 وگفت خندید ترنم

 میگم رو کردن شوهر که نمیگم تورو نه-

 دادنا؟ جواب تو نیاری کم-

 پزی می خودت نیستم بکن درست ناهار من ،پویان چی پس-

 ...که گرفتم نرم؛زن دندم کور چشمم-

 وگفت خندید وپویان کرد نگاه چپ چپ ترنم

 کنم کلفتی جلوش که گرفتم زن-

 وگفت خندید ترنم

 باش زود پس خوب پسر آفرین-

 یدهکش دراز زمین روی الناز ودید اتاق ،ترنمرفت خونه رسیدن دقیقه چند از بعد

 وگفت کرد ی سرفه تک کنه، می بازی گوشیش وبا

 نرفتی؟ سالم،تو-

 وگفت شد خیز نیم الناز

 نداشتم نه،حال-

 خوردی؟ ناهار-

 اجاق روی گذاشتن هم شما غذای نه،-

 ممنون-

 گفت الناز که بیرون بره خواست می ترنم

 خودته نفع کن،به جواب رو پویان-
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 گفت دوباره الناز که کرد نگاهش تعجب وبا برگشت ترنم

 نممیک حسرت رو خودمه،داشتنش مال پویان بکشی،وگرنه کنار خودته نفع به-

 ...خودت پس برات

 وگفت رفت سمتش به عصبی ترنم

 میدون کردن خالی ادم من!میاری بدست رو پویان تو نه کشم می کنار من نه-

 که ننک کوچیک رو خودت پس خواد نمی تورو بکش،پویان کنار. تو نیستم،پس

 میشی چروک بشی،فقط جا قلبش تو

 گفت الناز که بره خواست می

 بیچاره...کنه رحم تو به چطور نکنه رحم خودش عمه دختر به که کسی-

 وگفت زد پوزخند ترنم

 ...کنه نمی حساب آدم تورو پویان یادم   من که زمانی از-

 ...چون برشه رو ترسه می چون داشته رابطه من با چون-

 ریادف ویکباره برد سرش به رو ودستش رفت سیاهی ترنم چشم جلوی دنیا تمام

 کشید

 ....نیست کارا این اهل من نداره،پویان حقیقت این-

 ....کنه ازدواج زود خواست همین برای هست چرا-

 زد جیغ وجودش تمام با ترنم

 بکش،پویان من وزندگی من سر از دست...نداره امکان... نداره امکان این-

 تری هیزم چه من مگه لعنتی نزن تهمت بهش پس خواد نمی خواد نمی تورو

 ...فروختم بهت

 سهقف روی رو ودستش شده سرخ ودید،ترنم رسید اتاق به ترنم صدای با پویان

 وگفت رفت سمتش وبه گذاشت اش سینه

 ...شده خانومم،چی شده چی-

 کشید ،فریاد میزد نفس نفس ترنم
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 ...باال نفسم پویان-

 وگفت کرد نگاه الناز به افتاد،پویان پویان آغوش تو از بعد

 ...بیار آب...لعنتی بهش گفتی چی-

 بهو گرفت رو آب برگشت،پویان آب لیوان وبا رفت آشپزخونه سمت به الناز

 وگفت پاشید صورتش تو آب کمی داد،بعد ترنم

 شدی؟ اینطوری چرا شد چی خانومی-

 بخندل بود ترسیده که افتاد،الناز پایین چشمش گوشه از واشک نزد حرفی ترنم

 گفت نباشه معلوم ترسش تا زد

 فهمید می رو حقایقی یه باید هیچی-

 وگفت زد هق وهق زد پویان سینه به چنگی گریه با ترنم

 کنی نمی ولم هیچوقت بگو منی،پویان مال   تنها تو دروغه،بگو بگو پویان-

 وگفت زد ترنم چشمای به ی بوسه پویان

 گمب رو چی ببینم میشیم،بگو جدا فقط مرگ با وتو خانومی،من حرفیه چه این-

 دروغه

 گفت گریه وتو شد بیشتر هقش هق ترنم

 هدروغ   کنی،بگو می ول رو من تو داشتی،میگه رابطه باهاش میگه الناز پویان-

 زیر رو دارم،اعتمادم اعتماد بهت چشمام اندازه به من پویان کنم نمی باور من

 نبر سوال

 به ی هبوس شد،پویان شدیدتر اش گریه و کرد فرو پویان سینه تو رو خودش بعد

 کرد جدا خودش واز زد سرش

 غجی والناز زد صورتش به وسیلی آورد هجوم الناز سمت وبه شد بلند وعصبی

 گفت وپویان زد خفیفی

 رو من ابروی داری که شده کوتاه هرجا از دستت ،حاال کثافت،نفهم دختره-

 خودمون شهر فرستم می رو جنازت امروز همین کنی می حراج
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 وگفت شد وارد سراسیمه پویان که،پدر بزنه خواست می دوباره

 پویان؟ کنی می چیکار-

 کشید فریاد عصبی پویان

 از داشت کن نگاه رو دادی،زنم می انجام باید خودت دیشب که کاری همون-

 مرد می ترسش

 کنه می گریه وجودش تمام با داره دید که کرد نگاه ترنم سمت به پویان پدر

 وگفت رفت ترنم سمت به شده زرد ورنگش

 گلم؟ عروس شده دخترم،چی شده چی-

 گفت هاش گریه میان ترنم

 من   مال پویان بگو دروغ   الناز حرفای تمام بگو جون بابا-

 دخترم هستش تو مال   پویان که معلوم  -

 وگفت رفت الناز سمت وبه شد بلند بعد

 کنه؟ می گریه اینطور گفتی،دختره بهش چی-

 ...چیزی من...دایی-

 وگفت بزنه حرفی نذاشت پویان

 می ارب یه سالی رو اون من مگه داشتیم، رابطه وپویان من گفته برگشته حیا بی-

 هتب آورد در بازی کولی که موقع بزنم،همون کثافت اون به رو دستم که بینمم

 من پدره کن یکسره کارو گفتم

 وگفت گرفت رو الناز دست و شد عصبی پویان پدر

 جداست حسابت اونجا که خودمون شهر برگرد کن جمع رو وسایلت برو-

 گفت بود ترسیده که الناز

 ....بفهمه مامان دایی-

 کن جمع رو وسایلت برو شده شروع زود دانشگاهش میگم بفهمه نمیذارم-
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 وگفت برگشت پویان سمت به بعد

 برم نمک راهی دختررو این ببرم کنه،منم می سکته بیمارستان،داره ببرش پاشو-

 بغلشو نشست ترنم کنار هم کنه،پویان راهی تا برد ترمینال رو الناز پویان پدر

 وگفت زد صورتش به ای وبوسه کرد

 دادم گوش رو تو حرف که کردم اشتباه من باش باش،آروم آروم من خانومی-

 رسیدم می رو حسابش شب باید

 گفت میزد نفس نفس که ترنم

 ونیستی،بگ کارا اون اهل تو میدونم که من گفته دروغ اون میدونم که من پویان-

؟ باهات الناز چرا  دشمن 

 من کردم ردش من داد،ولی پیشنهاد هستی،بهم مرگ برم،بعد خانومم فدای-

 خود پای تا دادم رو جوابش که موقع نمیومد،همون خوشم اون از ازبچگی اصال

 حالت به چیز همه رفته رفته ولی نزد حرف من با عمه مدت رفت،یه کشی

 می من از رو غرورش شکستن تاوان که گفت موقع همون ولی برگشت عادیش

 گیره

 همین فقط-

 نداری؟ اعتماد بهم تو گلم،مگه ناز آره-

 .. بهم فربد که تهمتی افتاد،یاد یادم به چی موقع اون میدونی ولی پویان چرا-

 وگفت و کرد بغلش گرفت،پویان اش وگریه زد هق هق بعد

 هبش بهتر حالت ،تا بخواب ،بگیر دلم عزیز نکن گریه نازگلم نکن گریه-

 وشماره داد لم مبل وروی رفت حال سمت وخودش خوابند تخت روی رو ترنم

 داد جواب مادرش خوردن بوق چند از گرفت،بعد رو مامانش

 جان مامان بله-

 آرایشگاه نمیاد ترنم بگم زدم زنگ مامان-

 مامان؟ چرا-
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 نیست خوش حالش-

 مامان؟ چشه-

 بگیر فردا برای رو آرایشگاه میدم،وقت توضیح بعدا-

 مامان باشه-

 وخوابید، کشید دراز مبل وروی کرد قطع رو گوشی

 ودب نشسته کنارش که ترنم وبه بیدارشد موهاش نوازش با دیگه ساعت یه حدود 

 کرد نگاه

 شدی؟ بیدار کی خانومی سالم-

 بخوریم چیزی یه االن،پاشو همین-

 گلم ناز شده بهتر حالت-

 ترسیدم کمی فقط نیست مهمی چیزی آره-

 وگفت زد پویان صورت به ای بوسه بعد

 کنم گرم ناهاررو میرم من-

 وآبی کرد مرتب رو وخونه خوردن غذارو پویان وبا کرد گرم وغذارو شد بلند

 نشست، پویان وکنار زد صورتش به

  بود شده خیره ی نقطه به و بود نشسته پکر پویان

 روزی داد تکیه پویان به رو وخودش گذاشت پویان پاهای روی رو دستش ،ترنم

 کرد زمزمه آروم گوشش

 نمیزنی؟ حرفی پویان،چرا شده چی-

 وگفت کرد نگاه ترنم چشمای به پویان

 کنه می درد سرم خانومی،کمی نیست چیزی-

 بیارم قرص خوای می-
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 نکن ناراحت رو خودت میشه درست خودش شم فدات نه-

 بدم پاهام،ماساژشش روی بذار رو سرت-

 رو وچشماش گذاشت ترنم پاهای روی رو وسرش کشید دراز مبل روی پویان

 ربع،پویان یه داد؛بعد وماساژشش گذاشت شقیقش روی رو بست،ترنمدستش

 وگفت گذاشت ترنم دست روی رو دستش

 ممنونم شد بود،خوب شفا من روح برای که خودت مثل شفاست دستت-

 وگفت زد پویان پیشونی به ی بوسه زدو لبخندی ترنم

 کنم می خواهش-

 وگفت کرد نگاه گوشیش ی صفحه به  ونشست،ترنم شد بلند پویان

 نهک می فکر االن آرایشگاه برم بود گفته جون مامان بود رفته پویان،یادم وای-

 نرفتم قصد از

 وگفت گرفت آغوشش تو رو ترنم خندید پویان

 نیست خوش حالت گفتم زدم من،زنگ بانوی نترس-

 برم خوام خوبه،می حالم من پویان-

 ردخت اون حساب اگه خر من نشه وارد استرس برات گفته بری،دکتر خواد نمی-

 خورد نمی بهم حالت االن دستش کف میذاشتم رو

 نکن شلوغش خودی نیست،بی چیزیم من پویان-

 نیومد باال نفسش بود کی اون کردم باور منم گفتی تو آره-

 وگفت شد بلند کرد اخم ترنم

 بدی گیر بهم میاد خوشت تو پویان نیست چیزیم گفتم-

 بیرون بری نداری اجازه امروز میگم خانومی؟ چیه گیر-

 گفت ومحکم رفت اتاق سمت وبه شد ترنمعصبی

 نگهبان هم وشما زندانی شدیم-
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 ریهگ صدای کرد،پویان وگریه کشید دراز تخت روی و کوبید محکم رو در بعد

 وگفت کرد باز رو ودر رفت در سمت به و شنید رو اش

 کنی؟ می گریه چرا حاال-

 کرد گریه ودوباره نزد حرفی ترنم

 وگفت شد عصبی پویان

 خونه بمون میگم خودتت بخاطر گرفتی غور آب اینطوری گفتم بهت چی-

 گفت گریه با ترنم

 گرنهو بیرون برم تنها نمیذاری بدبینی گرفتی،بهم گروگان رو من شما نخیر-

 است بهانه من حال

 فتوگ گذاشت سرش روی رو ودستش نشست تخت وروی رفت سمتش به پویان

 پیش بری قیافه این با میگم،االن خودت بخاطر فقط خانومی،بخدا جان به نه-

 فهمن می چیزرو همه اونا

 رممی این با آقا این زندانی ،شدم نمیزنم حرف هم باهات پویان نیار بهانه نخیر-

 بدونی تو نخوام که داشتم کاری من بیرون،شاید

 زد فریاد وبلند شد عصبی پویان

 ...پسره اون پیش چیه،بری کارت-

 رفشح متوجه تازه خودش که پویان و کرد نگاه پویان به تعجب وبا شد بلند ترنم

 گفت سریع بود شده

 گفتم چیزی یه شدم عصبی ،بخدا ببخشید-

 رد سمت وبه کرد تنش رو وپالتو انداخت سرش روی رو وشالش شد بلند ترنم

 وگفت گرفت رو جلوش رفت،پویان

 کجامیری؟-

 خواستم می رو دیگه کس تو قبل که کوبی می من سر روزی یه میدونستم من-

 کنار کردم،بیا نمی قبول خر من بود همون واسه
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 بودم عصبی ببخشید گفتم-

 بگی بهم میاد بیرون دهنت از ،هرچی میشی عصبی که هربار نیست قرار-

 وگفت کرد حلقه ترنم کمر دور رو دستش پویان

 بول،ق نیست خوش حالت بیرون نرو میگم وقتی کنم چیکار خوشگلم خانومی-

 کنی نمی

 خونمون برم خوام می کنار برو پویان-

 بشه؟ چی که بری خوای می-

 آقا این با سقف یه زیر روز یه که االن من اقا بگم که شد تموم چیز همه بگم که-

 نداره اعتماد بهم فهمیدم کردم زندگی

 گفت و شد کالفه پویان

 نمیرید جایی ندارم،شما اعتماد بهت ،چرا دختر گی می قصه خودت برای چرا-

 ودر رفت اتاق سمت به و کرد آزاد پویان دست از رو خودش عصبی ترنم 

 کرد،پویان قفل رو در ترنم که بره سرش پشت خواست می پویان بست محکم

 وگفت زد در

 کن باز رو در خانومی-

 قهرم باهات نزن حرف منم با پویان،دیگه کنم نمی باز-

 کنی؟ قهر من با میاد دلت-

 کنی؟ اعتمادی بی بهم میاد دلت تو-

 دز سرش به فکری بیاره، بیرون رو ترنم چطور که بود فکر این تو پویان

 کشید فریاد وبلند کوبید در به رو وسرش برد باال رو ،صداش

 ... شکست شکست،سرم سرم آی-

 لندب دید،پویان رو پویان خنده قیافه در جلوی و کرد باز رو در سراسیمه ترنم

 وگفت خندید
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 ترسیدی؟ -

 وگفت زد پویان سینه به مشتی بود پریده رنگش که ترنم

 ... رو من ترسوندی دیونه...دیونه-

 وگفت کرد فرو اش سینه تو رو ترنم سر  و کرد بغلش پویان

 شمبک نازتو بیام بذار راهی یه حداقل کنی می خودم،قهر خانوم جوجو بشم فدات-

 وچشماش کشید دراز تخت وروی کشید بیرون پویان آغوش از رو خودش ترنم

 بست، و

 رو موهاش دستش وبا کشید دراز کنارش خیز نیم و رفت سمتش به پویان

 وگفت کرد نوازش

 ...کن باز رو چشمات-

 فتوگ زد چشمش به ای بوسه کرد،پویان واخم داد فشار بیشتر رو چشماش ترنم

 ،قهری؟ من کنه،شیطون می نازیم چه-

 رشس رو از رو وپتو خندید ،پویان کشید سرش روی رو وپتو نزد حرفی ترنم

 وگفت کشید

 باشیا عواقبش منتظر کنی می ناز-

 دز پویان بازو به مشتی و کرد نگاه بهش حرص وبا کرد باز رو چشماش ترنم

 وگفت

 ...منحرف-

 فیوحر کرد اخم هم وبوسیدش،ترنم گرفت نشونه رو ترنم ولبای خندید پویان

 وگفت کرد نگاه بهش نزد،پویان

 کنم کنم،کولت نکردی؟چیکار آشتی هنوز-

 ستنش هم ،پویان کرد نگاه پویان به اخم با و نشست تخت روی و بلندشد ترنم

 وگفت
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 کنی؟ آشتی تا کنم چیکار کنی؟بگو می نگاه اینطوری چیه؟چرا-

 نیاورده در رو من حرص تا بیرون برو پاشو-

 نمیرم بیرون من آشتی نگی که وقتی نمیرم،تا-

 بیرون نرو درک به-

 بازی و برداشت رو وگوشی کشید دراز تخت روی و گردوند بر رو روش

 کرد، وبازی برداشت رو شطرنج

 وگفت کشید دراز وکنارش رفت سمتش به پویان

 دختر کنی می بازی شطرنج چقدر تو-

 نشست کنارش و شد بلند دوباره داد،پویان ادامه بازیش وبه نزد حرفی ترنم

 وگفت

 بزنی حرفی خوای نمی-

 گفت وپویان نزد حرفی ترنم

 خواستی خودت-

 وگفت گرفت گوشی از رو نگاهش ترنم

 کنی؟ چیکار خوای می مثال-

 نگه رو خودش اول که کرد،ترنم ترنم دادن قلقلک به شروع و خندید پویان

 کرد هحلق پویان گردن دور رو خندید،دستش می وبلند نخنده،نتونست بود داشته

 گفت خنده وبا

 خدا رو تو بس   پویان-

 بعد آشتی بگو اول-

 ...آشتی بابا باشه-

 کرد زمزمه گوشش وزیر کرد بغل رو ترنم و کشید رو دستش پویان

 نمیشه تکرار ببخشید باشی،دیگه ناراحت نبینم دیگه-
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 و شد خیز ونیم خوابند خودش کنار تخت رو و زد صورتش به ی بوسه بعد

 وگفت گذاشت ترنم شکم روی رو دستش

 آشتی نگفتی نمیزنی؟مگه حرف چرا-

 گفتو کرد نگاه پویان به بود چشماش تو بغضی وبا زد پس رو پویان دست ترنم

 آخر تا که کردم اشتباهی یه که ناراحتم خودم از نیستم ناراحت تو از پویان-

 میزنه بهش نمک میشه رد که کسی هر زخم مثل عمر

 وگفت کرد ترنم نزدیک رو سرش پویان

 پیشت نمیارم رو اسمش بخدادیگه کردم ببخشید،غلط گفتم-

 وگفت گذاشت صورتش روی رو ودستش چرخید پویان سمت به ترنم

 رو ونازم کنم ناز کمی داشتم دوس بودم عصبی کمی ندارم،فقط ای گالیه تو از-

 رو نامرد اون واسم کشیدی فریاد اونطوری که بود زیادی چیز همین بکشی

 آوردی؟

 وگفت کشید آغوشش تو رو ترنم پویان

 بشه؟ خوب دوباره حالت کنم خانومی،چیکار ببخشید ببخشید-

 میشه خوب حالم خودم بذاری تنهام نیست،یکم الزم خاصی کار هیچی-

 توگف گذاشت پویان لبای روی رو دستش ترنم که بزنه حرفی خواست پویان

 بذار تنهام ربع یه بگی،فقط چیزی خوام نمی هیس-

 شد، خیره ی نقطه به و گرفت پویان از رو روش بعد

 ستنش صندلی روی خورد آبی ولیوان رفت آشپزخونه سمت وبه شد بلند پویان

 ، داد تکیه میز وبه گرفت دست با رو وسرش

 کرد، می نگاه بود گرفته ترنم که دستش تو ساعت به کالفه

 شد، وارد و زد رو ودر رفت اتاق سمت به و شد بلند گذشت، که ساعت نیم

 ، چرخید دیگه سمت به و کرد پاک رو اشکش دستش با زود و شد هول ترنم
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 شکمر روی رو ودستش کشید دراز ترنم سر وپشت رفت تخت سمت به پویان

 کرد وزمزمه کرد نوازش رو موهاش اش دیگه دست وبا گذاشت

 ببخشید گفتم که کنی،من می گریه پویان،چرا قبر سر اشکت-

 گیساخت خنده وبا گذاشت پویان بازو روی رو ودستش چرخید پویان سمت ترنم

 گفت

 ستنی تو تقصیر بودم کالفه صبح از حرفیه،گفتم چه دیونه،این نکنه خدا-

 باشم مطمئن-

 وگفت کرد وبسته باز رو چشمش ترنم

 آره-

 خودش وسر گذاشت صورتش وروی کشید ترنم کمر روی از رو دستش پویان

 بوسید، و گرفت خودش لب بین رو ولباش برد نزدیک رو

 بیشتر پویان آغوش تو رو خودش و کشید چنگ به رو پویان پیراهن هم ترنم

 داد، فشار

 وگفت کرد نگاه بود پایین خجالت از که ترنم چشمای وبه شد جدا ازش پویان

 بگو کنم می ناراحتت شوهرتم،محرمتم،اگه کشی،من می خجالت من از چرا-

 نمیشم نزدیکت دیگه

 کردوگفت نگاه پویان به ترنم

 که مغرورم اونقدر که این من مشکل کنم،پویان می عادت کم عزیزم،کم نه-

 راحت تونم،خیلی نمی باشم داشته حسی مرد یه به تونم شدم،نمی خسته خودمم

 گیرمب فاصله زندگی از که نیستم آدمی بده،من وقت کنم،بهم احساست ابراز بهش

 هب کسی اگه ولی اومدم خودم به دیگه ساعت یه همین بده،شاید فرصت بهم فقط

 کنم می لج منم بزنه حرفی زور

 وگفت زد پیشونیش به ی بوسه پویان

 آرایشگاه بریم شو حاضر راحتی،پاشو که هرجور-
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 بیرون نرم گفتی که تو-

 ببرمت شو حاضر پروندم،پاشو چیزی کردم،یه غلط من-

 وگفت رفت در سمت وبه شد بلند بعد

 بیا زود منتظرتم بیرون-

 دفهمی و نشست تخت وروی شد بلند نشست،ترنم مبل وروی بست رو در بعد

 اون زا بعد تونست نمی بیاد کنار خودش با تونست نمی شده،ولی ناراحت پویان

 روی راحت تونست نمی ببنده دل ای دیگه مرد فربد،به پیش شدن تحقیر همه

 پویان متس وبه پوشید رو ولباسش کشید صورتش به دستی بذاره،کالفه عقایدش

 گفت وآروم رفت

 شدم آماده-

 پایین رو ها رفت،پله بیرون سمت به بزنه حرفی اینکه بدون و نزد حرفی پویان

 شدن، ماشین وسوار اومدن

 یانپو دست روی رو دستش ترنم که کنه حرکت تا کرد روشن رو ماشین پویان

 وگفت گذاشت

 ...پویان-

 گفت کنه نگاه بهش اینکه بدون پویان

 ..بله-

 ناراحتی؟-

 باشی داشته احساس بهم تونی نمی نیست که چی،زور برای نه-

 ناراحتی؟ پس-

 مهمه؟ برات-

 مهمه که معلوم-

 برم طرف کدوم خانومم،بگو کن ولش-
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 میگم بهت برو-

 رد،بهک می رانندگی ترنم به توجه بدون وپویان نزدن حرفی کدومشون هیچ دیگه

 وگفت زد تلنگری خودش

 بریم؟ باید کجا نمیگی-

 بگم که نمیرم جایی من-

 چی؟ یعنی-

 گردونه بر رو من از شوهرم وقتی آرایشگاه   چی هر بابای گور اینکه یعنی-

 کنه نمی نگاهم کنم می صداش نمیزنه،وقتی وحرفی

 نکن نیست،شلوغش چیزیم من-

 حسی ومیگم شکنم می رو بودنت مرد غرور وقتی هست چیزیت که معلوم  -

 تونم نمی ،من ندارم دوس رو تو که نیست این پویان،منظورم ندارم،ولی بهت

 بخورم شکست ترسم می همین،پویان کنم بیان رو حسم راحت

 گفت و کرد عوض رو ودنده داد فرو رو بغضش پویان

 ببخشید کردم مجبورت ندارم،اگه وشکایتی گله منم-

 می عصبی کردم نمی نگاهش اگه که بشی من پویان همون دوباره میشه پویان-

 شد

 می لعنت خودم به کنم می نگاه چشمات به وقتی نیستم،فقط ناراحت من خانومی-

 کردی گریه من حرفای بخاطر که فرستم

 فریاد من سر داشتن دوست روی از تو وقتی دارم دوس رو گریه این من ولی-

 کشی می

 وگفت کرد ترنم به نگاهی پویان

 بزن زنگ باشه،االنم نکن ناراحت رو ،خودت نیست چیزیم ،من خانوم جوجو-

 پیششون ببرم تورو که کجان ببین مامانم
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 بوق بار چند از وبعد گرفت رو پویان مادر وشماره برداشت رو گوشی ترنم 

 وگفت داد جواب زدن

 کجایین؟ جون مامان سالم-

 شما خونه میریم شده تموم کارامون عزیزم سالم-

 دارین؟ ماشین باشه-

 داریم همراه هم ماشین ماست پیش عزیزم،خواهرات آره-

 کنم خداحافظی نداری کاری اگه باشه-

 میاین؟ کی شما مادر-

 میایم کنیم عوض لباس خونه بریم-

 خدانگهدارت باشه-

 خداحافظ-

 گفت وپویان کرد قطع رو گوشی

 میگفت؟ چی-

 ما ی خونه میرن شده تموم کاراشون هیچی-

 آرایشگاه؟ نمیری تو-

 خودمون خونه بریم کنم عوض لباس خونه بریم نه-

 وگفت داشت نگه در وجلوی رفت خونه سمت وبه زد دور پویان

 بریم کن عوض رو لباست برو-

 بدم نشون بهت رو لباسام خوام می باال بیا-

 رفتن، ساختمون سمت وبه شدن پیاده



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  286  

 تا اش یقه که کاهویی سبز پیراهن ویه کرد باز رو ساکش اتاق تو رفت ترنم

 یاهس ساپورت و شال وبا برداشت رو بود باز کمر از هم پشت واز بود باز سینه

 وگفت زد صدا رو کردوپویان عوض رو ولباسش گذاشت کنار

 میای لحظه یه پویان-

 وگفت رفت اتاق سمت به پویان

 جانم-

 میاد؟ بهم-

 میاد بهت بپوشی هرچی تو-

 آورده؟ لباس برات مامانت ببین برو خوب-

 چیکار؟ خوای می آورده آره-

 بپوش بردار این رنگ هم بلوزی یه برو-

 سیاه وارشل وبا کشید بیرون رنگی سبز بلوز ساک واز رفت اتاق سمت به پویان

 وگفت نشست تخت روی اتاق تو ورفت وپوشید کتان

 بریم-

 گفتو داد رونشون بود خریده پویان که سرویسی بود نشسته آیینه جلوی ترنم

 گردنم تو بندازی تو خوام می-

 تشدس به هم ساعت و بند ودست انداخت گوشش تو رو وگوشواره شد بلند پویان

 رو شچشما  ترنم سفید بندازه،بدن گردنش تو که برداشت رو بند گردن و بست

 و کرد نزدیک ترنم گردن به رو سرش بست، که رو بند آورد،گردن وجد به

 ازو کشید بود باز اش یقه که جایی تا گذاشت ترنم گردن روی رو داغش لبای

 گفت ترنم و پیچید شکمش دور رو دستش پشت

 پویان؟ کنی می چیکار-

 گفت گوشش زیر آروم
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 ودتخ بیا میگی چرا میشم خود بی خود از بینم می رو تو وقتی میدونی که تو-

 بنداز گردنم

 لبشو کرد حلقه گردنش دور و ودستش چرخید پویان دستای وبین شد بلند ترنم

 وبه شد جدا دقیقه چند گرفت،وبعد بازیش وبه گذاشت پویان لب روی رو

 وگفت شد خیره پویان متعجب چشمای

 تفرص بهم ساعت یه اگه گفتم عاشقتم نه؟من یا کردم می شروع روز یه باید-

 میام خودم به دیر یا زود میام،گفتم خودم به بدی

 وگفت زد لباش به ی بوسه زدو لبخند پویان

 ممنون-

 یرز وآروم کرد فرو پویان آغوش تو بیشتر رو وخودش کرد بغل رو پویان ترنم

 گفت گوشش

 پویان دارم دوست-

 همینطور منم-

 وگفت کرد وسرش برداشت رو شالش ترنم و شدن جدا هم از

 بده کمد داخل از رو پالتو زحمته پویان-

  رنمت کنه، تنش ترنم تا وگرفت ررفت سمتش وبه برداشت رو پالتو پویان

 وگفت زد ولبخندی برگشت

 شده؟ اینطوری ات قیافه چرا-

 نشده باورم هنوز-

 شد ،دیر بریم میشه-

 خونشون به دقیقه چند از بعد و شدن ماشین وسوار رفتن ماشین سمت به دو هر

 رسیدن

 الموس بودن نشسته رفتن،همه خونه سمت وبه کرد باز ترنم برای رو در پویان  

 نشستن، وکنارشون کردن
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 وگفت ترنم به کرد رو پویان مادر

 از نبشینی مردا این خریدیم،پیش چی بدیم خانوما،نشون اتاق تو بریم پاشین-

 که دکر نگاه پویان به ترنم و شدن بلند نمیدارن،همه بر دست وسیاست اقتصاد

 گفت گوشش کنار آروم بود، شده وسرخ بود پایین سرش

 فهمیدن؟ همه تابلو-

 وگفت زد لبخند پویان

 هنگم که،تو کنی نمی گیر غافل طوری رو آدم-

 خریدن چی ببینم اتاق تو میرم جنبه،من بی-

 جا همین بشین نرو-

 اینا پیش کنی می چیکار بشینم-

 کشم می نفس وجودت با من-

 وگفت خندید ترنم

 نمیشم هم نزدیک بهت دیگه رفت،من شدی دیونه-

 ...جا وهمین شناسم نمی ومادر کنی،پدر شروع باز االن دیگه نه-

 وگفت زد بازوش به مشتی ترنم و خندید دوباره بعد

 رفتم دیونه،من-

 اسارولب یکی یکی پویان ومادر نشست آرزو وکنار رفت اتاق سمت وبه شد بلند

 ومادر خواهر به کرد رو خندید پرسید،ترنم می رو ونظرش داد می ترنم نشون

 وگفت خودش

 نخریدین؟ چیزی ها شما-

 گفت ترنم بزرگ خواهر

 خونه آوردیم رو بازار کل نخریدیم چرا-

 وگفت داد تکیه دیوار به ترنم و دیدن رو لباس یکی بعد
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 بازار نیومدم باهاتون شد خوب حاال شدم خسته لباس همه این دیدن از-

 وگفت خندید مریم

 برن می هم رو تو فردا دیدی رو کجاش حاال-

 بیام عمرا من-

 گفت پویان مادر

 خودته؟ دست مگه-

 ببرید رو من زور به عمرا نکنه قبول پویان نیست،ولی خودم دست جان مامان-

 ربازا بیای ما با باید زود صبح از کنی؟،فردا می تهدید پویان با رو من حاال-

 باشیم مراسم دنبال هم بعد آرایشگاه بریم بعد

 وگفت خندید ترنم مادر

 وآخر گرفت می رو تصمیمش نبود،همیشه کارا این اهل اولم از این خانوم پری-

 خرید می رفت می سر

 وگفت زد لبخند ترنم

 بشید من خیال بی من جون-

 وگفت خندید نرگس

 مراسم؟ برای خری می لباس میری کی پس-

 هست وقت حاال-

 نه؟ یا بگیریم جشن باید هفته آخر عزیزم-

 ...آخه-

 گفت پویان مادر

 وخونوادش فاطمه به شو بلند...کنما شوهری مادرش نکن ،کاری نداره آخه-

 بیارن هم رو وخونوادش مدینه راه سر بگو بزن زنگ
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 وگفت شد بلند ترنم

 جان مادرشوهر چشم-

 آشپزخونه سمت کرد؛به دعوتشون و زد زنگ فاطمه وبه درآورد رو گوشی

 خودش پدر و پویان پدر وکنار رفت پذیرایی سالن وبه ریخت وچایی رفت

 وگفت نشست

 چای بفرمایید-

 وگفت زد لبخند پویان پدر

 شدی؟ بهتر-

 بله-

 گفت ترنم پدر

 بود؟ چش مگه-

 گفت زود پویان پدر

 کرد می درد سرش بود پاشده زود بود،صبح نشده چیزی-

 وگفت کرد عوض رو حرف بعد

 کجان؟ خانوما این-

 وگفت زد لبخندی ترنم

 هستن مشغول زدن فک کار به-

 مهوع وخاله ودایی عمو پسر با که پویان سمت وبه شد بلند ترنم و خندیدن مردا

 وگفت نشست اش

 ندارین؟ الزم چیزی ها شما-

 وگفت زد لبخندی سجاد

 نکنه درد دستتون داداش زن نه-
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 پرسید ترنم واز کرد پویان به اشاره بعد

 نمیزنه حرفی اومده وقتی از چشه این-

 وگفت خندید ترنم

 پرسی؟ نمی خودش از چرا-

 میزنه حرف مگه خودش-

 وگفت کرد پویان وروبه خندید ترنم

 نمیزنی؟ حرفی تابلو،چرا آقای-

 وگفت زد ولبخندی کرد بلند رو وسرش شد ترنم حرف متوجه که پویان

 میذارید هم حرف جای شما مگه-

 وگفت کرد نگاهشون تعجب با سجاد

 ...نکنه شده،پویان چیزیتون شماها نه-

 گفت خنده با وپویان گزید رو لبش ترنم و خندید بلند پویان

 حساس بنده نزن،خانوم اسالمی شئونات چارچوب از خارج حرفای داداش-

 هستن

 ردک پرتاپ پویان سمت وبه برداشت میز روی از خنده،سیبی وبا کرد اخم ترنم

 وگفت

 ...منحرفا-

 وگفت شد بلند بعد

 کنم بازی ها بچه با میرم من-

 ستادای میزنن،کنارشون وحرف نشستن ها بچه ودید رفت سالن ی گوشه سمت به

 وگفت

 بشینم منم هست اجازه محترم کوچیک وآقایون ها خانوم-
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 وگفت شد بلند ملیسا

 بیاد عمو نذار ولی بشین بیا عمو زن میشه که معلومه-

 عمو زن چرا-

 کنه می اذیت مارو میشه ما مزاحم کنیم می بازی ما وقت هر عمو-

 وگفت نشست خودش زاده خواهر وکنار خندید ترنم

 کنم؟ ادبش خوایین می-

 گفتن بلند ها بچه همه

 ...آره-

 گفت خودش زاده خواهر سانای به و خندید ترنم

 بیاد بزن صدا رو پویان عمو پاشو خاله-

 وگفت کشید رو وپیراهنش رفت پویان سمت وبه شد بلند سانای

 ... عمو-

 وگفت زد صورتش به ی وبوسه شد خم پویان

 عمو جان-

 کنه می صداتون ترنمم خاله عمو-

 آغوشش تو رو وسانای ونشست رفت ها بچه سمت سانای وبا شد بلند پویان

 گفت و گرفت

 خانومم؟ باشه امر-

 وگفت زد وچشمک خندید ترنم

 اینایی؟ سن هم مگه کشی نمی کنی،خجالت می اذیت رو ها بچه این چرا تو-

 وگفت کرد نگاه ملیسا به تعجب با پویان

 کردین؟ چغولی کدومتون-
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 وگفت خندید آرمین

 کنیم بازی ما نمیذاری کنی می اذیت مارو شما عمو میگه راست خب-

 گفت خنده وبا گرفت رو پویان وگوش زد لبخند ترنم

 نداری؟ کاری من های بچه با دیگه که کن اعتراف-

 وگفت کرد اخم ها بچه مثل پویان

 کنم بازی کی با من ،پس ترنم خاله-

 وگفت کرد نگاهش تعجب با ترنم

 یمیدون خودت کنی اذیت اینارو اگه کن،فهمیدی پیدا بازی هم خودت برای برو-

 ...و

 گفت آروم گوشش بزنه،وزیر رو حرفش نذاشت پویان

 ...تو های بوس-

 وگفت گزید رو ولبش شد وسرخ کشید کنار رو خودش ترنم

 ومن میدونی خودت-

 وگفت خندید پویان

 گفتم من که همونی-

 وگفت کرد نازک چشمی پشت ترنم

 طلب فرصت-

 وگفت بوسید رو ها بچه تمام صورت و خندید پویان

 کردین واسطه رو خوبی تسلیم،آدم من-

 گفت ترنم گوش در بعد

 شدم کار طلب ،یکی بده قول یه ولی کنم نمی اذیتشون من-

 گفت خنده با شد بلند ترنم
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 باشه دیدی اگه-

 و شد بلند وپویان اومد آیفون نگرفت،صدای وجدی نشد حرفش متوجه پویان

 برداشت رو آیفون

 بله-

 وگفت خندید امیر

 منم کن داداش،باز خونه سر داماد شدی-

 گفت وجدی خندید پویان

 داداش باشین کی شما-

 وگفت آیفون جلوی گرفت رو میالد امیر

 زدیم یخ سرما از کن باز زنت فامیل-

 وگفت در جلوی و رفت در طرف وبه داد فشار رو دکمه پویان

 اومدین خوش -

 شام خوردن،بساط شام به کردن شروع و کردن پرسی احوال باهم همه دوباره

 .شدن خوردن میوه شستن،ومشغول وظرفارو کردن جمع رو

 گفت ترنم که میزدن وحرف بودن نشسته ی گوشه ترنم و فاطمه

 م،خبریبزن حرف دخترا با نتونستم که بود شلوغ سرم اونقدر هفته یه فاطی،این-

 ازشون؟ داری

 بهتره بگی خودت کردی،گفتم ازدواج نگفتم ولی زدم حرف-

 بزنم زنگ االن بذار-

 ددا جواب زدن بوق بار چند از وبعد گرفت رو رقیه وشماره برداشت رو گوشی

 شدی کیمیا خانوم ترنم به به-

 خانوم؟ رقیه من یا تویی کیمیا-
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 پدرت خونه تو چی،نشستی تو شلوغ   سرمون کردیم شوهر وفاطمه شما،من-

 کنی؟ می کیف

 شما مثل دیشب همین من،بنده خواهر داری دست در که غلطی اطالعات به بنا-

 شدم خروسا این قاطی

 وگفت زد جیغ بلند صدای با رقیه

 ؟.......چی-

 وگفت خندید ترنم

 رفت کردم شوهر شد،خب کر گوشم چیه هوی-

 نگفتی؟ چرا من به سرت بر خاک-

 میگم؟ دیوار به کنم می چیکار دارم االن-

 نگفتی؟ هم ما به رفت گرفتی جشن-

 بازار بریم خوایم می بیا فردا بگم زدم نکردیم،زنگ عقد هنوز دیونه نه-

 اونجام زود صبح فردا چشم-

 خداحافظ فعال-

 خداحافظ-

 وگفت فاطمه به کرد و خنده با بعد

 سهیال به میزنم زنگ خودم من ساناز بزن زنگ تو-

 باشه-

 رو سهیال شماره هم ترنم و داد اس ام اس ساناز وبه برداشت رو گوشی فاطمه

 گفت دادن جواب بعد و گرفت

 خانوم،کجایی؟ سهیال سالم وعلیک-

 کجایی؟ تو جون،معلوم ترنم شما مرحمت به-



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  296  

 هستم پدرم خونه که من-

 شوهرم خونه منم-

 من خواهر کن جمع رو پالسی،خودت اونا خونه بهت بزنم زنگ من ساعت هر-

 داره؟ دردسری چه بفهمی نکردی شوهر خواهر-

 شماها کشین می چی فهمیدم دیشب همین اتفاقا چرا-

 گفت تعجب با سهیال

 فهمیدی؟ کجا از...چی-

 اواقع مردا این از دوری وفهمیدم کردم تجربه خودم دیشب که دالیلی آن به بنا-

 نداریم ما که خواد می هنر

 میگی؟ داری چی دختر-

 ....جوک-

 وگفت خندید بعد

 بریم بیا شدم،فردا بدبخت رفت کردم من،شوهر خواهر کردی هنگ سهیال-

 بازار

 گفت بود تعجب تو که سهیال

 کیه؟-

 بینیش می میای-

 میگی؟ بهم زدی زنگ دیونه،االن باشه مبارک-

 رفرا دستش از زور به خورد،االنم نمی تکون کنارم از دیشب کنم چیکار خب-

 ببینمت بیا کردم،فردا

 خداحافظ برسون ،سالم میام باشه-

 رسونم،خدانگهدار می رو بزگتون-
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 داد فشار رو وریموت افتاد گوشیش روی ساناز شماره کرد که قطع و تلفن

 وگفت

 جان خواهر جانم-

 نمیگه ما به کرده شوهر زهرمار-

 کردم وقت االن خب-

 کنم می رو اش کله کجاست؟پوست معرفت بی پویان معرفت،اون بی-

 کردم،فردا فرار دستش از زور میاد،به االن نیار رو اسمش مادرت جان ساناز،-

 بکن رو اش کله پوست خودت بیا

 وگفت خندید ساناز

 میام فردا باشه-

 ننشو رو کی فامیل،هر پسرای این از یکی به بدم شوهر خوام می هم رو تو بیا-

 هست خدمتت در فردا کردی

 فردا تا ،فعال بره می وقت خیلی کنم وتاییدشون ببینمشون حاال-

 خداحافظ-

 گفت فاطمه به و کرد قطع رو گوشی

 کردن ازدواج سخته فاطمه،واقعا-

 کردم نمی باور من گفت می رقیه چی پس-

 ...گفتا می من به هم مهسا-

 گفت تعجب با لحظه یه بعد

 کشه می رو من بگم رفت،بهش یادم فاطمه،مهسا-

 جواب مهسا زدن بوق چندبار از وبعد زد زنگ مهسا وبه برداشت رو گوشی

 گفت وبالفاصله بزنه حرفی نذاشت ترنم و داد
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 دختر میای چطوره؟کی گلت چطور،پسر چطوری،شوهرت تو خوبم سالم،من-

 پسرت؟ برای بگیری رو من

 گفت باتعجب مهسا

 خاله منتظر میرسونه،پسرمم سالم شوهرم خوبم،ممنون من سالم وعلیک-

 بگیره رو دخترش بعد  کنه شوهر ترنمش

 کنم دامادش خوام می روزا همین که بشه حاضر دیگه بگو-

 چی؟-

 ...بگو گفتم شده سنگین گوشات-

 گفت بزنه حرفی نذاشت مهسا

 منظور؟ گفتی،ولی چی فهمیدم-

 کردم شوهر واضح منظورم-

 میگی؟ دروغ-

 خودتی دروغگو-

 خبر؟ بی کی؟چرا کی؟با-

 رمب خوام می بیای فردا که بگم بهت کردم وقت همکالسیم،االن با دیشب همین-

 خرید

 فردا خواهری،میام باشه مبارکت-

 میکشی زحمت-

 خواهش-

 خداحافظ فعال خوب-

 عزیزم خدافظت-

 نداشت که کرد نگاه بقیه وبه داد تکیه مبل به رو وسرش کرد قطع رو گوشی

 وگفت کرد فاطمه به میزدن،رو حرف باهم
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 ترسم فاطمه،می-

 چی؟ از-

 بشه دلسرد من از پویان اینکه از-

 چرا؟-

 گیخف حس گیره می رو دستم کنم،وقتی احساسات ابراز بهش فاطمه تونم نمی-

 میده دست بهم

 شوهرته اون دیونه چرا-

 کنم محبت بهش کمی تونستم زور به امروزم همین ولی فاطمه میدونم-

 هست وخنده شوخی اهل پویان نزده،آخه حرفی اومده وقتی از چرا میگم-

 مسئله همین سر کردیم دعوا بود،ظهر خوشحال چقدر که نمیدونی فاطمه-

 دراوردم دلش از ویکمی ببینم رو ناراحتیش ،نتونستم

 یانه؟ کنی شروع جایی یه از کردی،باید کاری خوب-

 کنم چیکار نمیدونم فاطمه نمیدونم-

 کنارش بست،پویان رو چشماش ی ولحظه داد تکیه مبل با دوباره رو سرش

 گفت آروم صدای وبا نشست

 میاد؟ خوابت-

 وگفت شد خیره پویان چشمای وبه کرد باز رو چشماش

 نه-

 بریم بشیم آماده کم کم دیگه-

 گفت بلند پویان مادر که بزنه حرفی خواست می ترنم

 که اونایی ،حتی جون الی خونه برن ،امشب کنم می خواهش آقایون همه از-

 اینجاست خودشون خونه

 وگفت خندید می داشت که کرد نگاه ترنم به تعجب با پویان
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 چی؟ یعنی مامان-

 روز یه باید شماهم بازار وبریم کنیم مرتب رو خونه فردا قرار اینکه یعنی-

 کنید سر خانوما بدون

 ...مامان آخه-

 برین بشید حاضر پاشید پویان نداره آخه-

 وگفت ترنم به کرد رو پویان که رفتن می حیاط سمت وبه شد بلند مردا همه

 نه حداقل رو نمیرم،امشب جایی من -

 وگفت خندید ترنم

 موندم امان در دستت از امشب خداروشکر-

 نمیرم جایی امشب من وایسا،ترنم پاش میدی جو-

 رفتن همه میگه؟چون مامان چون میری-

 ....نمیرم من-

 بخوابی؟ خوای می کجا ببینم نرو خوب-

 وگفت رفت مامانش سمت وبه شد بلند پویان

 نمیرم جایی من مامان-

 نگهدار خودت واسه هم رو هات بازی پویان،لوس میگم من چون میری تو-

 بمونه من بدون تونه نمی ترنم نیست خودم مشکلم من مامان-

 وگفت خندید ترنم

 به راضیم من باشه ناراضی هرکی اتفاقا ندارم مشکلی میگه،من دروغ مامان-

 شما رضای

 وگفت خندید پویان مادر
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 در بازی کنه،لوس می فرار دستت از که کردی اذیتش اونقدر روز یه تو ببین-

 برو پویان نیار

 گفت گوشش ودر رفت ترنم سمت به و کرد اخم پویان

 کنی؟ می چیکار رو اش بقیه کن،ببینم فرار دستم از امشب-

 زد فریاد که بره خواست می

 هستم که شب فردا مامان-

 وگفت خندید مادرش

 همین   قانون عقدتون شب تا-

 وگفت برگشت عصبانیت با پویان

 کنیم نمی عقد ما اصال مامان-

 بینی نمی هم دختر عقد شب ببینم،تا خودته،برو دست مگه اضافه غلط-

 مامان ی صیغه چه این-

 خوام می فردا ضمن شی،در می خسته باشی پیشش زیاد که ی صیغه همون-

 ببینیش تو خوام نمی آرایشگاه ببرمش

 وگفت زد پویان مادر به ی وبوسه خندید ترنم

 مامان مرسی-

 خندیدن،همه هم با هم ترنم و پویان ورفت،مادر کوبید رو در خشم با پویان

 بودن، خواب برای جا کردن درست مشغول

 کشید دراز تختش روی و کرد عوض رو لباسش ترنم

 گفت نرگس که میزدن بودن،حرف اتاق یه تو ونرگس ومریم وآرزو فاطمه

 شده دیونه االن جون،پویان ترنم-

 بودی شده بر روده خنده از میدیدی رو اش خواهر،قیافه آره-
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 گفت وآرزو خندید مریم

 خانوم باشه،مریم زنش پیش خواد می خوب دارین،بیچاره چیکار من داداش با-

 نمی جدا شما از هم ساعت یه نیست یادتون خودتون شوهرای خانوم ونرگس

 شدن

 گفت خنده وبا خورد زنگ ترنم گوشی

 زده زنگ نرسیده هست هم زاده حالل چه-

 وگفت نشست مبل روی رفت اتاق وبیرون داد فشار رو ریموت

 ... عقد شب تا گفت چی مامان نشنیدی مگه-

 گفت ناراحتی با پویان

 نزنم حرف که نگفت نبینمت گفت-

 شده؟ غرق هات کشتی پویان چیه خوب-

 تایتانیک نوع از اونم آره-

 وگفت خندید ترنم

 کردی؟ اخم چیه حاال-

 کردم؟ اخم من میدونی کجا از تو-

 اون بره یادت رفته رفته باید پویان نبودی پیشم امشب شدا صدات،بهترم از-

 ماجرا

 خانمی میارم در هم نمیره،تالفیش یادم دیگه نخیر-

 حتما دیدی رو من اگه-

 ببین حاال-

 بچرخیم تا بچرخ-

 تشر با که اومد سجاد صدای طرف اون از که بگه چیزی یه خواست می پویان

 گفت
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 ذلیل زن بخواب بگیر-

 وگفت خندید ترنم

 پویان ذلیلی زن فهمیدن همه دیگه-

 گفت سجاد وبه خندید پویان

 منی؟ تراز ذلیل زن خودت تو چه تو به-

 دردسره چیه خوابیدم،زن نمی تخت خیال با اینجا االن بودم ذلیل زن من-

 گفت پویان وبه خندید ترنم

 نه؟ یا دردسره زن فهمی می اونوقت گفتم مریم به وقتی بگو بهش-

 گفت فریاد با وسجاد گفت سجاد به پویان

 میاره در رو نگیا،پدرم توروخدا داداش زن-

 وگفت خندید پویان

 ذلیلم زن من حاال-

 وگفت خندید ترنم

 ام خسته منم دیگه بخواب برو پویان-

 بره نمی خوابم-

 برات بخونه الالی میگم سجاد میبره،به-

 کنی؟ می مسخره-

 ام بچه جان نه-

 بدم نشون ای بچه یه بهت-

 وگفت خندید ترنم

 بخواب بگیر منحرف،برو-

 خداحافظ-



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  304  

 خداحافظ-

 وگفت نشست تخت وروی رفت اتاق وبه کرد قطع رو گوشی

 آرایشگاه نمیرم فردا من-

 گفت فاطمه

 چرا؟-

 باشه زنا مثل ام قیافه خوام نمی من-

 گفت آرزو

 شدیم زشت ما یعنی االن حرفیه چه این داداش زن وای ای-

 بشه عوض زودی این به ام قیافه خوام نمی من عزیزم نه-

 کنه اصالح دخترتونه میگم خوب-

 میشه؟-

 داریم کار کلی فردا بخواب بگیر عزیزم آره-

 لنسا به و شد بیدار بقیه صدای با وصبح وخوابید کرد خاموش رو چراغ ترنم

 وگفت رفت

 سالم-

 وگفت شد بلند مدینه

 بیا بشور رو صورتت ،برو تنبل خانوم عروس سالم علیک-

 مادر و خورد رو وصبحونه نشست سفره وسر شست رو وصورتش دست ترنم

 گفت پویان

 بیرون وبریم کنیم مرتب کمی رو خونه پاشید-

 گفت ترنم مادر

 کنم می تمیز من برید جونم،شما پری نه-
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 که نیستیم ،مهمون کنیم کمکتون نمیدونین قابل مارو خدا تورو حرفیه چه این-

 .نزنیم چیزی به دست

 صدای که بود ظهر دوازده نزدیک کارشدن،ساعت به ودست شدن بلند همه

 زد صدا رو ترنم دقیقه چند از وبعد داد جواب رضا زن نرگس و اومد آیفون

 وگفت

 اومدن جون،دوستات ترنم-

 وگفت اومد بیرون اتاق از ترنم

 بشم حاضر باال،منم بیان کن شون راهنمایی دستت قربون-

 گلم چشم-

 ممنون-

 بیرون اتاق از ترنم و کردن پرسی واحوال سالم همه وبا شد وارد ترنم دوستای

 وگفت اومد

 اومدین خوش ها بچه سالم-

 وگفت رفت سمتش خنده با رقیه

 باشه مبارکت جونم سالم،ابجی-

 نشد ناراحت که عزیزم،شوهراتون ممنون-

 آوردن ناراحتی،خودشون چه بابا نه-

 وبریم بشیم حاضر همه ،بشینید نکنه درد دستشون-

 رو ترنم پویان بازار،مادر برن که شدن آماده یکی ویکی نشستن هم دور همه

 وگفت زد صدا

 بخری؟ چی گرفتی رو گلم،تصمیمت عروس-

 نیستم شما زحمت به راضی من ،آخه مامان نه-

 نذاریم عروسمون برای وکسری کم گفته پویان ،پدر حرفیه چه این-
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 بخرم؟ طال کنم،چطور انتخاب لباس چطور پویان بدون ،من مامان آخه-

 مرد ،به تو مادر من اومده،ولی در بد شوهر مادر اسم قدیم از عزیزم ببین-

 قطگلم،ف نداره سلیقه گیره،اون می نادیده رو تو فردا پس بدی میدون اگه جماعت

 ماون برای بخری تو بود،هرچی تو انتخاب اونم داد نشون رو اش سلیقه بار یه

 تایید قابل

 نیست مردی همچین که مامان،پویان-

 تدوس چقدر ببین نباش پیشش روز ،دو هستن کرباس یه وته سر همشون مردا-

 داره

 بگید شما هرچی چشم-

 بیافتیم راه بازار به رفتن برای که بقیه پیش بریم حاال گلم آفرین-

 رفتن، بازار به باهم همه و رفتن بقیه سمت به دو هر

 رایب گاهی وهراز کرد می نگاه ویترین به وفقط نمیزد حرفی ترنم مدت این تو

 داد، می تکون رو سرش دیگرون حرفای تایید

 وگفت رفت نیست،کنارش خوب حالش که فهمید ترنم قیافه از فاطمه

 ناراحتی؟ شده چی-

 گفت ناراحتی حالت همون با ترنم

 پویانم نگران-

 چرا؟-

 ندارم خبری شب از-

 خوبه خیلی اینکه-

 خوبه؟ میگی؟کجاش داری چی میدونی فاطمه-

 تهوابس ویا داری دوسش واقعا کنی فکر وکمی نباشی پیشش روز دو که خوبه-

 قائل ارزش تو برای چقدر واون داره ارزش برات چقدر که هستی،بفهمی اش

 هست
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 عقدش برای لباسی ترنم و شدن فروشی لباس یه ووارد نزدن حرفی دیگه

 وکفش کیف با داشت پرنسسی مدل که چرکی صورتی کرد،لباس انتخاب

 گفت ترنم و پرو اتاق وارد پویان ومادر کرد پرو رو صورتی،لباسش

 میاد خوبه؟بهم مامان-

 میاد بهت لباسی هر خوشگلی که اونقدر گلم آره-

 چی؟ رنگش-

 اضرشح بگم کردی پسند نیاد،اگه چیزی تو وسفید ماه پوست این به میشه مگه-

 کنن

 بله-

 خودشون برای ست حلقه یه واول رفتن فروشی طال سمت وبه خریدن رو لباس

 گفت ترنم خریدن،وبعد

 خوام نمی طال من مامان-

 گفت تعجب با پویان مادر

 طال؟ بدون عروس میشه مگه-

 گفت خنده با سهیال

 بود اینطوی هم اول از نداره دوست زرد ما،طالی دختر این-

 وگفت خندید پویان مادر

 برات خرم می خریم،جواهر نمی دیگه،طال بگو خوب-

 وگفت زد لبخند ترنم

 میشه گرون خیلی نه-

 هی کنم،فعال خرید زنش برای که دارم دیگه پسر چندتا بشه،مگه گرون خوب-

 کنیم می فکری هم عروسیت برای خریم می چیزی
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 دهش ریخته باران قطره ومثل بود شده تزئیین الماس با که خرید سرویس ترنم

 بود،

 گفت ومریم خوردن ناهار و نشستن رستوران یه کردن،تو که رو خریدار

 بگیریم وقت باید هم فردا پس مراسم آرایشگاه،برای سراغ بریم باید حاال-

 گفت ترنم بزرگ خواهر

 بریمش می اصالح برای هم شناسم می ومعروف خوب آرایشگاه یه جان مریم-

 مراسم برای وهم

 وبریم بخوریم غذاهارو ،پس خوبه-

 ، کردن حرکت آرایشگاه سمت به و شد تموم که غذا

 بود، سایلنت روی اومد یادش وتازه برداشت رو گوشی ترنم

 شماره داشت پاسخ بی تماس تا صد کرد روشن که رو گوشی

 ...وفربد پویان،امیر،سجاد،رضا

 گرفت لهفاص بقیه از اومد،کمی باال نفسش زور وبه افتاد تپش به شدت به قلبش

 داد جواب زنگ اولین وبا گرفت رو فربد شماره و

 ،خوبی؟ ترانه سالم-

 ممنون،امرتون؟ سالم-

 میزنی؟ حرف اینطوری داری چرا ترانه-

 چطوری؟-

 ها غریبه مثل-

 زنگ من به چرا بپرسم که زدم زنگ هستیم،االنم غریبه همدیگه با ما مسلما-

 زدی؟

 بیارم دوام تو بدون تونم نمی اینکه بخاطر-

 وگفت زد پوزخند ترنم
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 بگو رو کارات خندیدم،حاال-

 کنی ازدواج پسره اون با تو نمیذارم من-

 شدم،محرمش،همدمش،شریک آقا اون زن دیروز جناب،من کردی دیر-

 الس سه اینکه نه باشه زنده دقیقه یه من بدون نیست حاضر که زندگیش،کسی

 نگیره من از وخبری بره

 کشید فریاد عصبی فربد

 ...سال سه میگی که کنی، ثابت رو چی خوای می-

 زد فریاد سرش بلند صدای با ترنم

 کنم،می ثابت کشیدم که رو زجری خوام کنم،می ثابت رو نبودنت خوام می-

 یرز تو بخاطر که معصومیتی خوام کنم،می ثابت رو شکستی که غروری خوام

 زنگ بهم دم هر که کنی ثابت خوای می رو چی کنم،تو ثابت رو رفت سوال

 به که داشتنی دوست داشتنی،همون دوست دارم،کدوم دوست ومیگی میزنی

 تونم نمی من کشی می رو خودت که درک به وگفتی شدی راضی من مرگ

 دختری این االن مردم موقع همون من درک به همون کنم،خوب ازدواج باهات

 می پویان دکتر زن  ترنمم مرد،من نیست،ترانه ترانه میزنی حرف باهاش که

 فهمی؟

 دهب فرصت بهم پشیمونم بگم اومدم االنم کردم اشتباه ،من ترانه فهمم نمی نه-

 وگفت زد پوزخندی ترنم

 آزمودن را بخور،آزموده رو آبش کوزه دم بذار دار نگه خودت برای پشیمونی-

 یه به اب هر بودن باهم سال پنج تو کردی اشتباه که نبود بارت اولین خطاست،تو

 اون یگهد من ولی ببخشید ومیگفتی گشتی می بر ماه چند وبعد رفتی می ی بهانه

 رو همه که خواستم می وقتی خوام نمی جواب االن نیستم،من ساله سیزده دختر

 خودکشی به دست و گریه جز ومن میپرسیدن رو وتو بودن شده آواره من سر

 بردار سرم از دست نداشتم جوابی

 منی؟ مال تو ترانه-
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 دیگه بار یه اگه هستم...پویان دکتر زن من بار آخرین اینم گفتم بار هزار جناب-

 طرفی شوهرم با من گوشی روی بیافته شمارت

 اومد سمتش به وسهیال افتاد هاش گونه رو اشکی وقطره کرد قطع رو گوشی

 وگفت

 کنی؟ می گریه چرا-

 گفت گریه وبا شد شدیدتر اش گریه ترنم

 ندارم ادامه توان بخدادیگه سهیال-

 شده؟ چی چرا-

 بود زده زنگ فربد سهیال-

 گفت؟ می چی-

 داره نمی بر سرم از دست-

 کنی؟ نمی یکسره رو کار چرا-

 مرفت خودم گفته،من بهش پلیس،پویان با کردم کنم،تهدیدش چیکار دیگه-

ه،اون نمی ولی خونشون  رو مادرش حرص من،داره با خودش با کرده لج فهم 

 به که ،االن بیاره بدست رو من نتونست پیش سال میاره،سه در من سر روی

 گیره می من وزندگی من از رو وخودش مادرش اشتباه تاوان داره اومده خودش

 وگفت کرد بغل رو ترنم سهیال

 پویان به بزن فهمن،زنگ می همه االن نکن، خوب،گریه-

 میشه دیونه که اون سهیال نه-

 بریم بیا باشه خوب-

 فتگ آرایشگر به پویان رسیدن،مادر آرایشگاه افتادن،وبه راه بقیه سر پشت

 که کن اصالحش جوری یه کن،میگم خوشگلش ،نمیگم خوشگل   من عروس-

 نیاد در بد اش قیافه



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  311  

 وگفت خندید آرایشگر

 نکن باز نگفتم وتا ببند رو چشمات خانوم ،عروس چشم روی به-

 گفت ساناز که ببنده و چشمش خواست می ترنم

 سیعک یه بشی،ازتو دیگه دنیای یه وارد اینکه از قبل بذار اول لحظه،ترنم یه-

 بگیرم

 وآرایشگر گرفت عکس تا چند وساناز کرد نگاه دوربین وبه زد لبخند ترنم

 کرد شروع رو کارش

 وگفت شد تموم کارش که ساعت یه وبعد

 کن باز رو چشمات حاال-

 یینهآ تو جدید قیافه یه کرد باز که رو وچشماش نشست صندلی روی صاف ترنم

 وگفت خندید وفاطمه بقیه به کرد رو تعجب وبا دید

 قبل از نازتر ات قیافه که نکردی اصالح وقت هیچ بود همین برای کلک ای-

 شده ناز چه خانومشون ببین که خالی پویان بشه،جای

 رفتن، خونه سمت وبه گفتن تبریک بهش همه

 کرد، می آماده رو لباسش فردا پس مراسم وبرای بود نشسته اتاق تو  ترنم

 شدهن تموم هنوز که بوقی اولین وبا گرفت رو پویان وشماره برداشت رو گوشی

 وگفت داد جواب پویان بود

 رفت راه هزار من دل گی نمی خوشگلم خانوم کجایی-

 گفت گرفته صدای وبا کرد بغض ترنم

 ... منم خوب-

 فتگ تعجب با کرد،پویان وگریه شکست وبغضش بزنه حرفی نتونست دیگه

 ونج دیگه کردن،بگو زده،اذیتت حرفی ،کسی گفته چیزی ،مامان ترنم شده چی-

 کردی مرگم
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 گفت گریه با ترنم

 یبخدا،نم کردم میشم،شوخی راحت دستت از گفتم که کردم اشتباه من پویان-

 ...اینجا تو،بیا بدون تونم

 رو زناشون عقد قبل هم بیچاره ورضای بیام،سجاد نمیذاره مامانم تونم نمی-

 همد وشوهر زن عقد از قبل روز دو ما،اگه شهر تو رسم یه این ندیدن،میگن

 مونن می هم وکنار دونن می رو هم قدر عمر آخر تا نبینن رو دیگه

 وگفت زد هق هق ترنم

 تونم نمی تو بدون پویان،من مزخرفیه رسم چه این-

 بکشم رو نازت نیستم هم کردی؟اونجا خون رو دلم نکن نازم،گریه خانومی-

 نکن ،گریه

 دارم نیاز بهت روزا بقیه از بیشتر امروز تونم،من نمی پویان-

 کنم؟ چیکار میگی خوب-

 ...نمیدونم-

 شیگو دید بابا گیره،صبح می ازتو رو گوشی زدیم حرف هم با بدونه اگه مامان-

،عصبی  بگم ورضا سجاد به شدم ومجبور شد دستم 

 نزنیا زنگ ،دیگه ترکه می دلم نزن حرف دیگه پویان-

 چرا؟-

 کنه می هواتو دلم بیشتر خوب-

 بده اس ام اس حداقل ولی بگی تو هرچی گلم باشه-

 باشه-

 اونقدر کرد،صداش گریه دل ته واز کشید دراز تخت روی کرد قطع رو تلفن

 وگفت رفت طرفش به وسراسیمه شد اتاق وارد مهسا که بود بلند

 کنی؟ می گریه افتاده اتفاقی دختر؟چه شده چی-
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 وگفت انداخت مهسا توآغوش رو وخودش شد بلند ترنم

 کنه کمکم کشم،یکی نمی دیگه ام،بخدا خسته مهسا-

 میرم می نگرانی دل از دارم بگو خوب شده چی-

 دارم نیاز بهش دوره؟من ازم امروز چرا مهسا،پویان-

 شده؟ چی اوناست،مگه رسم این خوب-

 مقاومت فربد زورگویی مقابل در تونم نمی که ضعیفم اونقدر من مهسا-

 کشه نمی سرم از کنم،دست

 چیه؟ دردش خوب-

 نم ولی بودم،مهسا منتظرش بازم وقتا بقیه مثل من داشت انتظار که این دردش-

 بودید شاهد که خودتون تونستم نمی

 نبفهمم شوهرت فامیالی خوای نکن،می کشیدی،گریه چی ،میدونم گلم میدونم-

 وگفت کرد پاک رو اشکش ترنم

 اشتهد دوس رو دیگه کس بتونم روزی یه کردم نمی فکر فربد رفتن بعد مهسا-

 ولی داشتن دوست یا هستش وابستگی دارم پویان به که حسی این باشم،نمیدونم

 گردوند؟ بر رو من از تونم،اگه نمی اون بدون هست،من هرچی

 میشه؟ پیدا تو خوبی به دختر مگه چرا-

 جلو هرروز زنش سابق عشق کنه تحمل تونه ،نمی داره غرور مردی هر مهسا-

 بشه سبز راهش

 نیست،پاشو مشکلی پس اومده راه موضوع این با اول از خودش اگه نترس-

 بقیه پیش بریم

 فتوگ زد لبخندی پویان ،مادر رفتن پذیرایی سالن وبه گرفت رو ترنم دست

 میاد شوهرت کن تحمل هم رو شب کنه،فردا می هم ای گریه چه حاال-

 گفت مریم که نزد وحرفی انداخت پایین رو وسرش کشید خجالت ترنم
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 کن صبر شب کشیدیم،یه رو سختی این ما نکش،همه خجالت-

 به خوردن،همه شام وبعد کردن حاضر رو شام وبساط خندیدن همه

 بکنن، آماده مراسم برای رو خونه صبح فردا تا رفتن رختخوابشون

 خوند می رو بود فرستاده پویان که اسی ام واس کشید دراز تخت روی ترنم

 کنی؟ نمی که خانومی،گریه-

 ونوشت زد رنگی کم لبخند ترنم

 ...دیگه نه-

 نوشت پویان

 داری؟ دوست رو من اینقدر شکر،نمیدونستم خدارو خوب-

 ونوشت فرستاد اخم شکلک ترنم

 ندیدی رو من داشتن دوست که هستی هوا به سر بس از-

 ونوشت بود گذاشته دندون شکلک پویان

 هستم شما هوای تو چون-

 ونوشت زد لبخند ترنم

 گرفتی؟ رو وشلوارت بامزه،کت-

 نوشت بالفاصله پویان

 بگیرم رنگی چه رو پیراهنش فقط آره-

 نوشت ترنم

 چرکی صورتی-

 ونوشت گذاشته خنده شکلک پویان

 کنن؟ کثیفش دیگه ها بچه یا پرهام وبدم بگیرم صورتی یعنی-

 ونوشت گرفت خندش پویان حرف از ترنم
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 ربگی میدن،االنم بهت بگی چرکی صورتی رنگ اینکه منظورم دیونه،نخیر-

 داریم کار فردا بخواب

 ونوشت فرستاد بوسه شکلک پویان

 خوش نکنیا،شبت کار زیاد چشم،خانومی-

 وخوابید گذاشت کنارش رو گوشی ترنم

 ردک نگاه اتاقش تو ساعت وبه شد بیدار خواب از اطرافیان هیاهو باصدای صبح

 بود، بعدازظهر سه ساعت نزدیک که

 وگفت رفت بقیه سمت وبه کشید موهاش به دستی

 نکردین؟ بیدار رو من سالم،چرا-

 وگفت زد لبخند ترنم مادر

 یم مارو بفهمه است،پویان خسته کرده گریه شب تا نذاشت،گفت شوهرت مادر-

 گاهآرایش بری باید صبح از فردا که کنی در وخستگی بخوابی گفتیم کشه

 ستنش سفره سر شست رو وصورتش رفت روشویی سمت به زدو لبخندی ترنم

 وگفت

 کردین؟ می بیدارم صبحونه برای حداقل-

 وگفت خندید فاطمه مادر

 خورم نمی چیزی من نباشه پویان گفتی خواب تو انگار ولی کردیم صدات-

 گفت تعجب با ترنم

 ؟...واقعا-

 گفت فاطمه ومادر خندیدن همه

 خورم نمی چیزی من نباشه پویان خاله،گفتی آره-

 وگفت زد لبخند ترنم

 ازگشنگی مردم بخورم بدین پروندم،ناهار چیزی یه بودم خواب تو-
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 داد جواب زدن بوق چند از بعد ومیالد زد زنگ میالد وترنمبه خوردن رو ناهار

 خواهر جانم-

 کجایی؟ میالد سالم-

 نمی پیداش که هست رنگی چه بخریم،این بلوز شوهرت برای اومدیم سالم-

 کنیم؟

 میشه ،پیدا گرفتین رو خواستگاری شب لباس که مغازه همون بگو-

 گفت تلفن ور اون از ،پویان گفت پویان به که میالد

 خانومم ممنون نرسید،بگو خودم فکر به چرا-

 وگفت خندید ترنم

 خشکشویی ببری باید رو لباسم اینجا گرفتین،بیا رو بلوز میالد-

 نداری؟ ای دیگه ،کار چشم-

 باشید خودتون مواظب نه-

 فعال خواهری چشم-

 گفت دادن جواب وبعد گرفت رو استادشون وشماره کرد قطع رو تلفن

 هستین؟ خوب استاد سالم-

 دختر؟ خبر چه خانوم ترنم به به-

 چطورین؟ استاد،شما ممنون-

 تون گرامی وشوهر شما مرحمت به-

 فهمیدین کجا از شما استاد-

 افتیم می راه دیگه ساعت کرده،یه دعوتمون زد زنگ پویان-

 ،شرمنده زده زنگ پویان که بود،خوبه رفته یادم که استاد،من واقعا-

 شرمنده دشمنت -
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 پیشوازتون بفرستم رو یکی بزنین زنگ بهم رسیدین استاد-

 نداری؟ حتما،کاری-

 فعال استاد نه-

 وگفت رفت وساناز فاطمه سمت وبه کرد قطع رو گوشی

 میاد هم استاد ها بچه-

 گفت ذوق با فاطمه

 بهش؟ گفته واقعا؟کی-

 در گوب امیر به بود،فاطمه رفته یادم که من نکنه درد دستش گفته،واقعا پویان-

 پیشوازشون بره رسیدن که باشن تماس

 میگم حتما-

 

 از بود نشسته تخت رسید،روی چطور شب نفهمید که بود هول اونقدر ترنم

 وگفت خندید داد،فاطمه می تکون رو خودش استرس

 شده؟ چی-

 فردام نگران فاطمه-

 چی؟ نگرانی-

 پویان فربد،نگران چیز،نگران همه نگران-

 را؟چ پویان بیافته،نگران اتفاقی ونذارن باشن بیرون میالد با میگم امیر به-

 نخواد قیافه این با رو من ترسم می-

 آرایشگاه بریم باید صبح بخواب باشه،بگیر خداش اضافه،از غلط-

 آورد؟ رو لباسم میالد-

 ببینیم رو قیافت نیومدی بگو ترنم به گفت آره،می-
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 هستن؟ من دیدن مشتاق همه چرا نمیدونم من-

 شدی؟ ناز شنیدن چون-

 بودم ناز من-

 شینه می دل تو بیشتر ات قیافه این ولی لعنت منکرش بر-

 خوابید، کشیدو دراز تخت وروی زد لبخندی ترنم

 دهش بیدار همه رفت آشپزخونه سمت وبه شد بلند گوشیش آالرم صدای با صبح

 خوردند، می وصبحونه بودن

 هک بزنه زنگ استادشون به که برداشت رو وگوشی خورد رو اش صبحونه ترنم

 گفت فاطمه

 پاشو میاد،تو هم زنش دنبالشون،االن رفت رسیده،امیر االن استاد نزن زنگ-

 بریم شو حاضر

 داریم ماشین-

 ورفت گذاشت شب میالد اره-

 وگفت رفت پذیرایی سالن طرف به ترنم

 هستما تزئینات ووسایل کیک نگران من-

 گفت ترنم خواهر

 رستبف ازمیالد عکس یه زود آتلیه رفتین دادیم،فقط چیزرو همه سفارش نترس-

 کیک روی بزنن رو عکستون که

 باشه-

 وسمت شدن ماشین وسوار پوشید راحتی وشلوار مانتو ویه شد بلند ترنم

 رفتن، آرایشگاه

 گفت آرایشگر ساعت نیم وبعد نشستن انتظار سالن تو
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 آرایشت چطوری خوای خانوم،می عروس خوب-

 داره دوس چی شوهرت کنم،خلیجی،عربی،اروپایی،گریم،ساده؛اصال

 گفت زود ،آرایشگر شد اشک از پر وچشماش کرد بغض ترنم لحظه یه

 نیستی؟ که راضی نا نکرده شد،خدایی چی عزیزم-

 وگفت خندید فاطمه

 مراسم از قبل دوروز اینکه پسر خونواده میمیره،رسم ناراضی،داره چه اونم-

 ناراحته خانوم عروس این همین برای نبینن همدیگرو

 دیدخن کردن،آرایشگر گریه به کرد شروع ترنم شد تموم حرفش فاطمه که همین

 وگفت

 کن انتخاب بشین خوب،بیا کنی می گریه چرا گلم-

 گفت گریه هق هق وبا شد بلند ترنم

 کنید آرایش نمیذارم ندیدم رو پویان تا من-

 وگفت شد بلند فاطمه

 بشی آماده شب تا باید نیار در بازی مسخره-

 نمیذارم یا میاد پویان یا گفتم که همینی-

 بلندگو وروی گرفت رو پویان وشماره بداشت رو گوشی کالفگی با فاطمه

 داد جواب نرسیده اول بوق به وپویان گذاشت

 خوبه؟ شده،ترنم چیزی فاطمه سالم-

 کنه می لجبازی فقط ، نشده چیزی کن،زنت تازه نفسی برادر-

 شده؟ چی-

 کنید آرایش نمیذارم نیاد شوهرم میگه-

 خودش بده رو گوشی-

 میشنوه بگو-
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 بشم؟ کنی،فدات می گریه باز شده چی ،خانومم ،گلم ترنم-

 گفت گریه با ترنم

 داری؟ دوس آرایشی چه تو نمیدونم اصال خوام،من نمی-

 گلم نداره گریه که این خوب-

 ندیدمت روز دو پویان،من نداره چرا-

 میرم االن بگو،منم داری دوس خودت هرچی نکن،برو گریه گلم خوب-

 پیشت میام شد تموم آرایشگاه،بخدا

 پویان خوام نمی-

 نکنیا گریه برم من کنه می صدام بابا جان ترنم-

 قهرم باهات منم...بدرک-

 داری که کش ناز-

 گفت واخم نشست صندلی وروی کرد قطع رو تلفن ترنم

 اهنگ سرشم پشت که کنه فرار جوری یه دید رو من اگه که کن آرایشم جور یه-

 نکنه

 وگفت خندید آرایشگر

 و،بگ دیگه نکن میاد،ناز در خوشگل کنی آرایش هرجوری رو تو مثل گلی آخه-

 کنم؟ آرایشت مدلی چه ببینم

 گفت زدن ورق از وبعد برداشت رو کاتالوگ ترنم

 یصورت رنگ که کن اروپایی آرایش هستش،یه دیدی،پرنسسی که رو لباسم-

 باشه داشته مات

 موهات؟ خانوم،مدل عروس چشم-

 بریز چتری-

 چشم به اونم-
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  ، کردن آرایش به کرد شروع آرایشگر

 نزدیکی حدود ،ساعت کرد درست رو موهاش بعد کرد آرایش رو صورتش اول

 وگفت گرفت دستش رو ولباس شد تموم کارش بود،آرایشگر شب هفت های

 رو طالهاش هم شما خانوم بپوش،فاطمه رو لباست پاشو خانوم عروس خوب-

 بیارید

 ارب اولین رفت که آیینه وجلوی کرد تنش رو ولباسش رفت پرو اتاق ترنم

 کرد دستش رو طالهاش وفاطمه زد رضایتمندی دید،لبخند آرایش با و خودش

 وگفت داد جواب زود ،پویان گرفت رو پویان وشماره

 شد؟ آماده فاطمه-

 گرفتی؟ نره،چی یادت گل ،دست آره-

 دیگه؟ بیام بینیش،االن می میارم-

 کیک روی عکس برای بیارید هم رو عکاس بله-

 سپردم وامیر میالد به-

 خداحافظ باشه-

 گفت ترنم وبه کرد قطع رو گوشی فاطمه

 میان االن عکاسی اتاق برو پاشو-

 قهرم باهاش فاطمه،من نمیرم من-

 شب برای بمونه کردنت لوس،ناز عروس پاشو-

 وگفت خندید ترنم

 منحرفید همتون-

 رهنف دو مبل وروی رفت اتاق سمت وبه کرد پاش رو کفش ترنم و خندید فاطمه

  نشست
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 تا ترف پایین ربع،فاطمه یه از گرفت،بعد می عکس ازش ترنم گوشی با فاطمه

 بیاد، پویان

 بود، دلهره دلش تو و بود نشست هم ترنم

 شودست شد پیاده شد،پویان نزدیک پویان زده گل ماشین رسید که در دم فاطمه

 گفت فاطمه وبه کرد شلوارش کت به

 خواهر،چطورم؟ سالم-

 وگفت زد لبخند فاطمه

 عالیه-

 میده؟ رو بله جواب بهم-

 پویان نکنم،قهره فکر-

 کنم می راضیش خودم-

 پویان؟ کو گلت دست-

 گرفت، فاطمه سمت وبه برداشت رو وگل کرد باز رو عقب در پویان

 گفتو بود شده تزئیین ترنم لباس شبیه تورهای وبا وصورتی قرمز رز های گل

 گل دست اینم-

 وگفت خندید فاطمه

  ترنم لباس شبیه فهمیدی کجا از رو تورها نداره،حاال حرف ات خوبه،سلیقه-

 داد لو میالد-

 ...بفهمه لق،ترنم دهن ای-

 گفت رو رنگش که ندیدم رو لباس-

 یه فعال بیاد عکاس بزن ،زنگ کن راضیش کمی باال برو حاال باشه خوب-

 بندازه کیک برای عکس
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 باشه-

 دلبخن شد،با وارد و زد رو ودر رفت اتاق سمت وبه کشید عمیقی نفس پویان

 وگفت کرد برانداز رو ترنم متعجب وچشمای

 پیشواز خوای نمی سالم،نازگلم علیک من خانوم اینه؟خوشگل نازم عروس-

 بیای؟ شوهرت

 طرفش به رو وگل زد قدم سمتش به نمیزد،پویان وحرفی بود کرده اخم ترنم

 وگفت زد زانو جلوش لبخند با نکرد،پویان حرکتی ترنم و گرفت

 برای بیاد عکاس باش منتظر میگن که قهره؟حیف من خانوم خوشگل حاال-

 ...وگرنه عکس

 وگفت خندید بلند وپویان کرد نگاهش اخم با ترنم

 کنی قهر نباید که فهمیدی می تا خوردمت می وگرنه-

 وگفت زد پویان بازوی به اخم،مشتی با ترنم

 قهرم ندارم،باهات کاری نامرد مردای با من-

 رو دستاش پشت واز نشست کنارش کرد،پویان واخم برگردوند رو روش بعد

 گفت گوشش زیر و زد لختش گردن به ای وبوسه کرد حلقه کمرش دور

 تا کن باز رو خانومی،اخمات ندیدیم رو همدیگه شب کنی،دو قهر میاد دلت-

 اون منو ببریم رو وکیک کیک برای ببره ومیالد بنداز رو وعکست بیاد عکاس

 ..و وبخورم ببرم رو خوشگلت لبای

 گفت لبخند با نزد،پویان وحرفی برگردوند رو صورتش ترنم

 سردوسیاس مون کومه!دریا ننه دخترای-

 .شماس به خدا،بعد به اول مون امید چش  

 سیاس غصه از دال

 کجاس؟ خورشید ی   خونه پس آخه

 کنیم می بازش قفله
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 کنیم می قهره؟نازش

 شو منت کشیم می

 شو همت خریم می

 ده نمی تن شب ی   تاریکی به کی هیچ خدا زوره؟به مگه

 ده نمی گردن تاریکی تیغ   نوره،به دشمن   گن می که کورم موش

 عشقنموند زمین رو!دریا ننه دخترای

 تکوند خونه بست شو باروبندیل   پیش وخ خیلی

 نمیشه وشیدا عاشق قدیم مثل دل دیگه

 .شه نمی پیدا چیزا جور اون دیگه کتابم تو

 شور، امید،نه عشق،نه نه3شده زندون دنیا

 .وگور س مرده کنه می کار چش که دنیا شده برهوتی

 سردوسیاس مون دل!دریا ننه دخترای

 .شماس به بعد خدا به اول امیدمون چش

 خایم نمی پیازی پوست ازتون

 .خایم نمی جاهازی مونین،بقچه بس خودتون

 نداریم وپاچین یزدی چادر

 .نداریم وقارچین چه حصیره،قالی پامون زیر

 شما جادوی برکت بذارین

ه    کنه آباد رو ویرونه د 

 شما موی   نم   شب

 کنه شاد مونو تشنه جیگر

 بمونه جا همین شه مس شما بوی از شادی
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 بمونه جا غم ی کنون،خونه گریه بره غم

 گفت جواب ودر زد لبخند ترنم

 نبات کاسه تون لب   صحرا عمو پسرای-

 وزکات خمس شما وصل   یه واسه هجرون صدتا

 ورفت شد شور شما اشک از دریا

 .ورفت شد دور در دم   از مون بخت

 .شماس پیش ما دل صحرا عمو پسرای

 کنین فکر نکنه

 3ماس سر زیر حقه

 حسود دریای   ننه

 .ودود آتش این کرده

 وگفت کرد بغلش بغض وبا گشت بر سمتش وبه زد لبخند ترنم

 بود شده ذره یه برات پویان،دلم

 شدی تر خوشگل بودی نازگلم،خوشگل همینطور منم-

 پویان همینطور هم تو-

 گفت پویان که کنه گریه خواست می

 میریزه بهم چیز همه االن نکنیا گریه-

 وگفت خندید کرد،پویان نگاه دادوبهش قورت رو بغضش ترنم

 نیست وقتش اینجا که کنه،حیف می نگاهم اینجوری وقت میشه نازم چه-

 ...وگرنه

 گفت اخم با ترنم

 ...حرفاست این وقت پویان،االن-
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 کنن، خبر و عکاس وگفت زد زنگ فاطمه وبه شد وبلند خندید پویان

 میالد وبا انداخت کیک روی وعکس داد پیشنهاد وژستی باال اومد عکاس

 فرستاد،

 رفتن، بیرون اتاق از و گرفتن خودشون برای عکس چندتا اون از بعد

 ور در ،پویان بود نشسته مبل وروی بود گرفته دستش تو رو گل دست ترنم

 وگفت کرد وبلندش گرفت رو ودستش رفت سمتش وبه بست

 بزن ببینم،چرخی رو خوشگلت لباس نازگلم،پاشو ببینم پاشو-

 ستد وبا گرفت رو لباسش دامن دستش وبا زد وچرخی شد بلند لبخند با ترنم

 گفت عشوه وبا رو گلش دسته اش دیگه

 شدم؟ خوب-

 فهمیدم می کردن،االن ناز رو ات قیافه آرایش با کمی بودی،فقط که خوشگل-

 دور از طاقت تونم نمی ببینمت،میدونست دور از بیام نمیذاشت چرا مامان

 باشم داشته رو دیدنت

 کمرش دور رو ودستش زد گردنش بروی ای وبوسه برداشت قدم سمتش به بعد

 زمزمه وآروم رفت گوشش سمت وبه کشید بازش یقه روی رو ولباش زد حلقه

 کرد

 من باشی که شرایطی هر در ام،تو زنده نفست با من هستم زنده وجودت با من-

 دارم دوس تورو

 گفت وآهسته کرد حلقه پویان گردن دور رو دستش ترنم

 نذار تنهام هیچوقت میمرم،دیگه تو بی من پویان-

 ور وسرش زد لبخندی ،پویان انداخت پایین رو وسرش زد لبش به ی بوسه بعد

 وگفت گرفت باال

 کن نگاه رو من،من کشیدی،نازگل خجالت باز که تو-
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 به ی وبوسه داد فشار بیشتر رو کمرش ،پویان کرد نگاه پویان چشمای به ترنم

 وگفت زد پیشونیش

 نکش،بریم؟ خجالت دارم،دیگه دوستت-

 وگفت زد لبخند ترنم

 بریم-

 لحظه یه که کنه باز رو در خواست برد،می در سمت وبه گرفت رو ترنم دست

 یا وبوسه چسبوند دیوار وبه گرفت رو هاش افتاد،شونه ترنم به چشمش دوباره

 کرد، حلقه کمرش دور رو ودستش داشت نگه لحظه وچند زد گردنش به

 گفت گوشش زیر و رداد وفشا گذاشت پویان های شونه روی رو دستش ترنم

 بریم پویان-

 وگفت کرد نگاه ترنم زده خجالت چشمای وبه کشید عقب رو سرش پویان

 میشم حریمت وارد اجازه وبدون کنم می اذیتت اگه ببخشید-

 وگفت خندید انداخت،پویان پایین و سرش ترنم

 دختر بشی آب خجالت از که االناست بریم-

 ، نرفت پایین سمت وبه کرد حلقه پویان دست دور رو ودستش زد لبخند ترنم

 می دست در دم شوهرشون با ترنم وخواهرای خواهرش با ومیالد وامیر فاطمه

 بودن، گذاشته وآهنگ زدن

 نشست وترنم کرد باز ترنم برای رو ودر کرد تشکر همشون از پویان

 دز لبخند میزدن،پویان بوق سرشون پشت وهمه کرد حرکت به شروع وپویان

 وگفت

 گذره می خانومم،خوش-

 وگفت گذاشت پویان دست روی رو ودستش زد لبخند ترنم

 عالیه برام چیز همه باشم که تو با-
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 و فربد ماجرای خواست می ،ترنم زد اون به ای وبوسه گرفت رو دستش پویان

 گفت وپویان شد منصرف که بگه

 نازگلم؟ بگی خوای می چی-

 من؟ کی-

 بگی چیزی یه خوای می که میزنه داد چشمات آره-

 ...نه-

 یعروس برای نبودم عقد برای داری،ببخشید مشکلی طالهات هست،با مشکلی-

 ریزم می پات به طالهارو کل

 وگفت کرد نگاهش اخم با ترنم

 دوستی پول آدم من کنی می فکر تو که زدم پول از حرفی من حاال تا پویان-

 هستم

 بخو همیشه زندگیتون مادی دوستی،شرایط پول تو کنم نمی فکر من گلم نه-

 وفکر دارن آنچنانی طالهای همشون وخواهرات داشتی طال وتوهمیشه بوده

 نیومده خوشت که کردم

 ،تو شدم می زنت پول بخاطر اگه خودت،من برای ت فکر کردی، خود بی تو-

 خواستگاریم،من اومدن خودم وخونواده شما از دار پول کردم نمی انتخاب رو

 طالی خواستم می خودم وگرنه گفت زور به خریدم،مامانت نمی طال اصال

 کنی خرج پول همه این نباشه سخت تو برای که بندازم گردنم رو خودم

 دستش ،پویان نزد وحرفی چرخوند بیرون سمت به رو وصورتش کرد اخم بعد

 وگفت گرفت رو

 به کنم،ولی نمی فکر بد تو مورد در اصال ببخشید،من گلم، میشی ناراحت چرا-

 بست نمیشه رو مردم دهن میگه که مامان قول

 ینداده،طال رو سرویس پول کم بزنن،مامانت حرفی کنن می اشتباه مردم پویان-

 نمیدن عروسی بابت پول همه این راضیم،مردم منم هستش نیست،الماس ساده
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 هی داشتن به بخدا راضیم من ، گرفتن برام رو لباس بهترین تو خونواده ،ولی

 کنارمی تو وقتی هستم راضی هم، ساده لباس

 وگفت زد دستش به ی بوسه ودوباره زد لبخندی پویان

 میده بهم تو دادن با رو کارم کدوم پاداش داره خدا نمیدونم من-

 گفت شیطنت وبا خندید ترنم

 من   بد کارهای نیست،عذاب تو کار پاداش-

 وگفت گرفت رو ترنم لپ آروم دستش وبا خندید پویان

 ...عذابتون شدیم ما شیطون،حاال ای-

 گفت خنده با ترنم

 آقا هستی قلب سلطان شما-

 رقصیدن ماشین جلوی فامیل پسرای همه و رسیدن در دم به ودست بوق با

 زدن، می ودست

 انداخت،پویان ترنم پای وزیر کرد پهن در دم از بلندی قرمز فرش پویان پدر

  کرد باز ترنم برای رو ودر شد پیاده

 دکشی عمیقی ونفس گذاشت قرمز فرش روی رو اش صورتی هاش کفش ترنم

 چرخوند، حیاط توی آدمای بین رو سرش لبخند وبا

 

 شد، قفل اون چشمای تو وچشماش خورد آشنا قیافه یه به چشمش

 کرد، تایید رو کنارش به اون اومدن اجازه لبخندش وبا زد لبخندی

 وگفت فشرد رو ودستش رفت سمتش وبه خندید نادر

 کنیب رو فکرش که هست چیزی اون از بیشتر تو آبجی،لیاقت بشی خوشبخت-

 گفت وپویان زد لبخند ترنم

 گلم؟ کنی،ناز معرفی خوای نمی-
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 وگفت گرفت رو نادر دست ترنم

 هست کنارم برادر مثل همیشه که خوبم دوستای از یکی نادر-

 وگفت داد دست پویان با نادر

 بکنیم رو شما برادری که هستیم اونی از کوچکتر آبجی،ما داری اختیار-

 وگفت زد لبخند ترنم

 همه بابت ممنون بودی کنارم برادر مثل همیشه ،تو نادر حرفیه چه این-

 ...بلکه روز یک نه باش گفتی؛شاد می همیشه که ای جمله چیز؛بخاطر

 داد وادامه زد لبخند نادر

 سیاه رو که بپیچد شهر در چنان بودنت شاد آوای سال،بگذار هزاران بلکه-

 اند بسته شرط کردنت غمگین سر بر آنانکه شوند

 وگفت زد لبخند پویان

 رو متن این موضوع بگید هم ما به میشه-

 وگفت گرفت رو پویان ودست زد لبخند ترنم

 گرفتم،نادر می روحیه خوندمش می وقتی که ی گفت،جمله نادر که ی جمله این-

 بود کنارم بقیه از بیشتر

 وگفت خندید پویان

 داشتی زنمو هوای برادر،که ممنون-

 گفت نادر

 کنم می خواهش اینکه بود،دوم خودم خواهر همه از اول-

 گفت ترنم به وپویان گفت چیزی گوشش ودر اومد پویان سمت امیر

 میام وایسا اینجا لحظه یه عزیزم-

 گفت ترنم به ورو زد لبخندی نادر
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 نگیری استرس دیدیش اگه طرفاست،گفتم همین فربد-

 وگفت خورد فرو رو ش لبخند ترنم

 نمیداره؟ بر سرم از دست چرا-

 نمیزنه حرفی که من ،به نمیدونم-

 ؟ نادر اومدی تنها-

 خوشبختی برای نشسته،همه مردا مجلس تو اومدن،باباهم وخواهرامم مامانم نه-

 اومدن تو

 هستین که ممنون-

 اومده همِ   کوچیک خواهش،خاله-

 چشمم رو قدمش-

 گفت وترنم زد دستش به ی وبوسه گرفت رو ترنم ودست اومد پویان

 عزیزم؟ رفتی کجا-

 نیومده بیارن،قصاب رو گوسفند خواستن می هیچی-

 وگفت خندید ترنم

 بیاد بزنین صدا رو ام نیست،پسرعمه الزم قصاب-

 بلده مگه-

 آره-

 وگفت دامادشون به کرد ورو زد لبخند ترنم

 نیومده ببره،قصاب سر رو گوسفند بگید مرتضی جان،به احمد-

 وگفت خندید احمد

 میگم چشم،االن-
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 مانساخت سوی به ترنم و وپویان کردن قربونی رو گوسفند دقیقه چند از بعد

 کردن، می وعلیک سالم همه با راه وتو کردن می حرکت

 گفت می اونا وبه بود کنارشون داشتن می بر که هرقدمی با هم بردار فیلم

 گفت پویان به حرص با شده کالفه کنن،ترنم چیکارر

 کرده؟ پیدا کی رو این-

 وگفت خندید پویان

 شدی؟ عصبی چیه؟چرا-

 نکن ،اینجوری کن ،اونجوری درآورده رو پدرم پویان خوب-

 باشه نداشته تو با کاری میگم من داره ضرر برات نخور حرص تو باشه-

 اونا از ونقل رز گالی وداماد،با عروس دوشای شدن،ساغ که ساختمان وارد

 ریختن، می وگل نقل داشتن می بر که قدمی هر وبا کردن پذیرایی

 تاداف میز روی کیک به ترنم ،چشمای نشستن نفره دو مبل روی وپویان ترنم

 گفت پویان وبه وخندید

 اومده زود خودمون از کیکمون-

 کردین می ناز شما کنم چیکار خوب-

 نبود خداتون از شما که نه-

 وگفت زد لبخند پویان

 بکنم کاری تونم نمی اینجا االن دیگه ننداز یادم-

 رقصیدن،دست می داشتن که داد تکون جمعیت بین رو وسرش زد لبخندی ترنم

 به رو ودستش کرد رها مبل روی رو خودش گذاشت زانوش روی رو گل

 وگفت افتاد چشمش داد،پویان وماساژش رسوند پاهاش

 خانومی؟ شده چی-

 کنه می درد پام بلنده خیلی کفش پاشنه -
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 بدم ماساژ خودم بذار خوب-

 توگف گرفت رو دستش ترنم که برسونه ترنم پاهای به رو دستش خواست می

 خواد پویان،نمی زشته-

 بدم ماساژ رو زنم پای خوام زشته؟می کجاش-

 عزیزم خواد نمی-

 ترنمگفت ومادر اومدن کنارش اسفند با ترنم ومادر پویان مادر

 بسوزه حسود دونه،چشم دونه اسفند-

 وگفت خندید پویان مادر

 ایشاهلل-

 وگفت خندید پویان

 بشینید نکشید ،زحمت من عزیز مادرای-

 وگفت زد لبخند ترنم

 راهه به رو چیز ،همه گلم های مامانی-

 وگفت خندید پویان مادر

 نباش نگران خانوم عروس بله-

 صدای وبا دوید ترنم سمت به مهسا پسر وایلیا شدن دور اونا کنار از بعد

 گفت بچگونه

 شدی؟ خوشگل خاله،چه سالم-

 وگفت خندید وپویان کرد وبغلش خندید ترنم

 ه؟دار چیکار من زن با پسرتون بگم بهش که کجاست شما پدر سوخته پدر ای-

 وگفت خندید ایلیا

 دارم کار خاله که،با ندارم کار شما زن با من عمو-
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 وگفت زد لبخند پویان

 داری؟ چیکار-

 دیگه دامادشم من-

 وگفت خندید بلند پویان

 میگه؟ چی این ترنم-

 وگفت زد ایلیا صورت به ی بوسه ترنم

 ایلیا به بدم شدم دار دختر دادم قول ایلیا آقا به من-

 گفت وآروم زد لبخندی وپویان رفت بیرون بغلش از ایلیا

 داری؟ دوس دختر-

 وگفت کرد نگاه پویان چشمای به ترنم

 هام بچه دختر عاشق آره-

 وگفت شد وارد پویان وپدر نزدن حرفی دیگه

 بیاد عاقد بگم حاضری نازم عروس-

 وگفت زد لبخند ترنم

 مایلید خودتون هرجور-

 وگفت کرد عقد خوندن به وشروع اومد وعاقد خندید پویان پدر

 هریهم با امین پویان آقای عقد به شمارو که صولت ترنم خانوم سرکار وکیلم آیا-

 ساختمان فرقه ،یه رز طالی گل عدد وپنج طال،هفتاد قرآن جلد یه ی

 ی سکه ،چهارده معصوم چهارده ونیت آب فاطمه حضرت نیت مسکونی،وبه

 بیاورم در ونبات، طال،شاخ

 گفت وبلند سابید می رو قند فاطمه 

 بیاره گل رفته عروس-
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 وگفت کرد فاطمه به رو و خندید پویان

 فرستی؟ می کجا رو من دستشه،زن گالش-

 وگفت خندید فطمه

 ...مزه بی-

 وگفت ترنم به کرد ورو خندید پویان

 فیدوس سیاه به دست خدمتم در دربست ،من نکن قبول تو میزننا حرفی یه اینا-

 نزنی

 لندب وساناز خوند دوباره عاقد که کرد نگاه دستش تو قرآن وبه زد لبخند ترنم

 گفت

 بیار گالب رفته عروس-

 گفت بار سومین برای نزد،عاقد وحرفی خندید پویان

 وکیلم آیا کنم می عرض سوم بار برای خانوم سرکار-

 گفت الی

 خواد می لفظی زیر عروس-

 وکلید کرد بازش ترنم سمت وبه گرفت دست به ی وجعبه رفت سمتش پویان پدر

 وگفت گرفت سمتش رو ماشین

 نداره شمارو قابل-

 وگفت زد لبخندی ترنم

 جون بابا کشیدین زحمت چرا-

 گلم ناز زحمتی چه-

 وگفت گرفت رو دستاش وپویان گذاشت میز روی رو جعبه ترنم

 ترکه می داره دلم دیگه بگو خوب-
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 وگفت گذاشت میز وروی زد قرآن به ی وبوسه زد لبخند ترنم

 ...نه بگم میگه شیطونه-

 وگفت خندید پویان

 دارم کار شیطون اون با مهمونا رفتن بعد من-

 وگفت زد لبخند ترنم

 بله بزرگترا و خدا ی اجازه با-

 گفتن، می وتبریک کشیدن می وکل زدن می دست همه  

 یانوپو برد سمتشون به رقصیدن وبعد گرفت دست به رو ها ،حلقه ترنم خواهر

 نمتر و کرد دستش تو رو حلقه و زد دستش به ی بوسه و گرفت رو ترنم دست

 گوش به رو سرش وپویان زد ولبخند کرد پویان دست تو رو حلقه و زد لبخند

 وگفت کرد نزدیک ترنم

 منی مال   همیشه برای دیگه-

 رایب تا شد وبلند خندید گرفت،ترنم فاصله وزود زد گردنش به ی بوسه بعد

 رقص ناز وبا رفت وسط کردن، پخش رو وآهنگ نشستن بشه،همه آماده رقص

 کرد

 نسترن - امین فرشید -

 من دل تو با نسترن

 یاره گلخونه توی

 تنها و تک نیستی وقتی

 میشماره رو ها لحظه

 میخندی وقتی نسترن

 چشاته تو دروغی یه

 میبینم اما گی نمی
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 باهاته دیگری دل

 بخدا رو تو بگو بزن حرفی من عشق ای نسترن

 کیه مال دلت تو

 بخدا نمیدونی خودت دیگستو جای حواست تو

 بخدا نمیدونی

 بخدا رو تو بگو بزن حرفی من عشق ای نسترن

 چیه چی اداها این

 بخدا نمیدونی خودت دیگستو جای یک دلت تو

 بخدا نمیدونی

 بخدا نمیدونی

 بخدا نمیدونی

 

 دلم میره نری اگر بزن حرفی بگو چیزی

 ازم گرفت عشقتو که بود کی قلب گلخونه

 بخدا رو تو بگو بزن حرفی من عشق ای نسترن

 کیه مال دلت تو

 بخدا نمیدونی خودت دیگستو جای حواست تو

 بخدا نمیدونی

 بخدا رو تو بگو بزن حرفی من عشق ای نسترن

 چیه چی اداها این

 بخدا نمیدونی خودت دیگستو جای یک دلت تو

 بخدا نمیدونی
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 بخدا نمیدونی

 بخدا نمیدونی

 

 

 من دل تو با نسترن

 یاره گلخونه توی

 تنها و تک نیستی وقتی

 میشماره رو ها لحظه

 میخندی وقتی نسترن

 چشاته تو دروغی یه

 میبینم اما گی نمی

 باهاته دیگری دل

 بخدا رو تو بگو بزن حرفی من عشق ای نسترن

 کیه مال دلت تو

 بخدا نمیدونی خودت دیگستو جای حواست تو

 بخدا نمیدونی

 بخدا رو تو بگو بزن حرفی من عشق ای نسترن

 چیه چی اداها این

 بخدا نمیدونی خودت دیگستو جای یک دلت تو

 بخدا نمیدونی

 بخدا نمیدونی

 بخدا نمیدونی
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 بخدا نمیدونی

 

 دست هوب رفت سمتش به دست به طال رز گل و شد بلند پویان دقیقه چند از وبعد

 گفت خنده وبا داد ترنم

 شد کم ات مهریه گالی تعداد از یکی-

 وگفت زد لبخند ترنم

 طالست؟ این مگه-

 گلم آره-

 گفت شیطنت وبا زد لبخند ترنم

 خوام می کامل رو ام مهریه من آقا خوام نمی-

 وگفت گرفت و دستش پویان

 پات زیر میریزم االن دنیارو کل بگو تو-

 گفتن، می وتبریک ریختن می پول سرشون وهمه رقصیدن دیگه باهم

 ردوا پویان برادرای وسجاد رضا نشستن،که وپویان ترنم آهنگ شدن قطع بعد

 گفت وسجاد گرفتن رو ترنم ودست شدن

 بکنید؟ رقص ما با میدین افتخار داداش زن-

 وگفت داد تکون و سرش وپویان کرد نگاه پویان وبه زد لبخند ترنم

 برقصه شوهراش برادر با باید عروس ماهستش رسم این-

 شد ندبل پویان،پویان پیش ونشست کرد رقصی ورضا سجاد وبا شد بلند ترنم

 وگفت

 برقصم زنام خواهر با که هستش من نوبت حاال-

 خواست ومی نشست جاش سر و کرد رقصی ترنم خواهرای وبا وسط رفت

 رقصیدن، دیگه وباهم گرفتن رو دستش ترنم دوستای که بزنه حرفی
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 رسید،ترنم خوردن شام ونوبت نشستن هم کنار رقص از بعد وداماد عروس

 گفت وپویان کرد نگاه پویان به خسته

 شدی؟ خسته-

 وگفت کرد اخم ترنم

 میاد خوابم من بودم،پویان نرقصیده اینقدر عمرا پویان،تو آره-

 بخواب برو پاشو-

 ام خسته بخدا نکردم نکن،شوخی مسخره-

 من نازگل دیدن برای اومدن آدم همه این کنم چیکار خوب-

 و ترنم ،استاد موندن خودی وآدمای رفتن همه کم کم ،دیگه دادن که رو شام

 وگفت زد لبخند ترنم کنارشون اومد زنش

 کشیدین زحمت خیلی استاد ممنون-

 دخترم منی،مثل دانشجویان بهترین از یکی دختر،تو حرفیه چه این-

 بشین هستی،خوشبخت

 گفت بود ایستاده استاد کنار پویان

 استاد ممنون-

 کرد،زنجیر باز رو ودرش گرفت ترنم سمت وبه آورد در ی جعبه استادشون

 گفت تعجب با بود،ترنم شده نوشته وترنم پویان اول حرف که وپالکی طال

 نبودیم زحمتتون به راضی استاد-

 دادم انجام هم ومن بود خانومم حرفیه،پیشنهاد چه این-

 وگفت گرفت رو استادشون همسر دست ترنم

 دکتر خانوم ممنون-

 باشه پسندتون مورد کنم،امیدوارم می خواهش-

 وگفت زد لبخندی ترنم
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 بود بزرگی هدیه کردین خوشحال مارو اومدنتون با که همین-

 وگفت کرد آویزون ترنم گردن وتو برداشت رو زنجیر ترنم استاد

 نمیشیم مزاحمتون ایم نشسته اینجا هم باشه،ما مبارک-

 گفت تعجب با لحظه یه ترنم و نشستن مبل روی وهمسرش استاد

 ؟...نه نداشتم بر رو کیف من پویان-

 هستش ماشین تو حتما نمیدونم-

 وگفت شد بلند ترنم

 بیارمش برم بده رو کلید-

 

 این با کنن،عروس مسخره مردم خوای میارمش،می خودم بشین خواد نمی- 

 بیرون بره لباس

 نه؟ دارم،مگه فرق بقیه با همیشه دارم،من کار بیارم خوام می خودم نه-

 بفرمایید خانوم بله-

 ،بهبود بود،سردش باز حیاط در و رفت حیاط سمت به ترنم و داد رو کلید پویان

 بخودش رو اون صدایی که بده فشار رو کلید خواست ومی دوید ماشین سمت

 آورد

 بکنی تنت عروس لباس من کنار که بود این آرزوم شدی؟همیشه خوشگل-

 ازب رو ودرماشین کرد واخم زد زل فربید چشمای وتو کرد بلند رو سرش ترنم

 گفت فربد که برداره رو کیفش خواست ومی کرد

 که کنم می دعا بیشتر کردم،امشب می خوشبختی آرزوی برات همیشه-

 بشی خوشبخت

 فتوگ رفت سمتش وبه کوبید حرص با رو ماشین ودر برداشت و کیفش ترنم
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 گرفته،چه من از رو خوشبختی رفتنش با که کنم،کسی می فکر دارم االن-

 می خوشبختی آرزوی من برای وبگه بایسته من بروی رو االن تونه می جوری

 ...ها...کنه

 نم،منببی دیگه کس کنار رو تو کردم نمی فکر بودم،هیچوقت عاشقت من ترانه-

 میدم دارم هم رو تاوانش کردم اشتباه

 وگفت زد فریاد سرش ترنم

 تاحساسات بشی،باید نابود ذره ذره من مثل باید نکشیدی، رو تاوانش هنوز نه-

 فهمی می بشه پر پر من مثل

 ور صداش پویان وخواست گرفت رو پویان وشماره گرفت دستش تو رو گوشی

 بشه ونجاتش بیاد بلکه که بشنوه

 وگفت چسبید ماشین وبه رفت عقب وترنم برداشت قدم سمتش فربد

 نیستیم هم مال دیگه وتو کثافت،من نیا من سمت-

 ...میشه بخوای من،اگه خوشگل چرا-

 کشید فریاد وسرش زد پوزخند ترنم

 بردار من سر از شناسم،دست نمی تورو نشو،من نزدیک بهم-

 بهو داد حرکت خودش ؛به شنید می رو ترنم جیغ صدای گوشی تو گنگ پویان

 وگفت روکرد میالد به و دوید می که حیاط سمت

 بیا من با پاشو میالد-

 فربد از جیغ با داره که دیدن رو وترنم دویدن حیاط سمت وبه شدن بلند هردو

 کشید وفریاد برداشت قدم سمتش به خشم با کنه،پویان می فرار

 کشتمت بری من زن سمت آشغال، کثافت-

 زمین روی حرکت یه با و رسوند فربد سمت پویان از زودتر رو خودش میالد

 وگفت زد هق وهق انداخت پویان آغوش تو رو خودش گریه با انداختش،ترنم

 زدم زنگ بهت میاد من سمت نشدم،دیدم نزدیک بهش من بخدا پویان-
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 وگفت زد سرش به ی وبوسه کرد بغلش پویان

 نزدیک من ناموس به که کشمش می ندارم،فقط شک بهت نترس،من گلم نترس-

 شده

 کشید فریاد خشم با آورد هجوم فربد سمت وبه کرد دور خودش از و ترنم

 داری؟ چیکار من زن با غیرت ناموس،بی بی-

 خواست ومی کوبید دیوار وبه کوبید فربد صورت تو رو اش کله حرص با

 گفت رفت سمتش به میالد که بیاره فرود فربد چشمای تو رو مشتش

 میرسم رو حسابش من باال برو تو پویان رو، کثافت اون کن ولش-

 گفت عصبانیت با پویان

 میالد،امشب داداش نه کنم ول خودش حال به رو شرف بی این خوای می-

 من،میگه ،ناز من ،گل من زن به کنم؛این می مشخص آقا این با و خودم تکلیف

 عشقم

 گفت تشر با فربد

 اونقدر وجدان دنیامه،بی ی همه که گذاشتی دست کسی روی...  غریبه هی-

 عزیزم نگو بهش راحت

 وگفت گرفت رو اش یقه پویان

 ،مهم کشک کدوم عشق کشمت،کدوم ،می عشقم بگی من زن به دیگه بار یه-

 حرفت پای که باشی مرد اینقدر که این کوچیک،مهم یا باشی بزرگ نیست

 شرف بی توی میده؛مثل دارم دوستت گند بوی نامردی هر دهان وگرنه وایسی

 ربدف صورت به ومشتی شد عصبی بود،پویان بلند هقش وهق کرد می گریه ترنم

 وگفت زد

 زنم چشمای توی اشکای بابت این-
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 زد زنگ گوشاش ترنم گریه وبا داد جواب ،نادر گرفت رو نادر شماره ترنم

 وگفت

 ؟ ترنم شده چی-

 ما ی خونه برسون رو نادرخودت-

 انوپوی ررسوند حیاط تو رو خودش نادر دقیقه چند از بعد کرد قطع که و تلفن

 زنه می کتک رو فربد که دید رو

 وگفت رفت سمتشون به

 کن ولش پویان-

 وگفت کرد نگاهش خشم با پویان

 کنم نمی کنه،ولش درازی دست من زن به خواست می کثافت این-

 وگفت کرد جدا رو اونا نادر

 نمیشه درست چیزی زدن کتک مرد،با کن ولش-

 گفت فریاد با پویان

 نادر کن ولم کشمش می...گفتی می رو این بود خودتم زن اگه-

 فتگ هق هق وبا کرد حلقه پویان کمر دور رو ودستش رفت سمتش گریه با ترنم

 میشن متوجه همه کن،االن بس کنم می خواهش پویان-

 وگفت فشرد آغوشش تو و ترنم پویان

 نم داخل برو بیا گذرم نمی شده تو ی گریه باعث که شبی از بگذرم هرچی از-

 برسم رو حسابش

 ریادف گریه وبا گرفت رو جلوش  ترنم که بره فربد سمت به خواست می پویان

 زد

 وگریه غم هرچی از شدم شدم،خسته کنید؛خسته بس خدا رو کنید،تو بس-

 هستش استرس هرچی از هستش وناراحتی
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 وگفت فربد به کرد رو بعد

 بین نداره وجود عشقی من،دیگه جون از خوای می چی بردار من سر از دست-

 ادهافت یادت االن بودی کجا...ها... بودم؟ دنبالت بدر در وقتی بودی کجا وتو، من

 ماهی قالب به آدم دل سخته ،خیلی کردم اشتباه داشتی،من عشقی زمانی یه

 بوده،فربد اومده تفریح برای فقط خواست نمی ماهی دلش که کنه گیر گیری

 که بودی اونی از تر پست هستش،تو گیر ماهی همون حکایت هم تو حکایت

 بفهم رو این خوام نمی رو تو کردم،من می رو فکرش

 وگفت ایستاد روبروش خونی صورت با فربد

 رفتم همین برای داشتم دوست من ولی-

 گفت جیغ با ترنم

 من... بری بذای مرگ میان رو من که بود داده اجازه داشتنی دوست کدوم-

 رد چگونه ام مانده فقط نبود خیالی رو رفتنت ، شکستم تو دست به شکستم

 بودی؟ داده جا دروغ همه اون زاللی اون به چشمانی

 گفت گرفته صدای وبا کرد گریه فربد

 ....بده ورضایت بیا ترانه...پشیمونم-

 کشید جیغ ومحکم بزن حرفی نذاشت ترنم

 ببینمت خوام نمی برو-

 وکشید، خودش سمت وبه کشید رو بازوش فربد بره،که پویان سمت برگشت

 یالدوم گرفت رو ترنم ودست برداشت خیز سمتش به وپویان کشید جیغ ترنم

 توگف فشرد اغوشش تو پویان کرد می گریه  کردن،ترنم دور رو وونادر،فربد

 بامش که رو مرتیکه اون کشمش بشم،می فدات نکن خانومی،گریه نکن گریه-

 کشمش می رو شده کردنت گریه باعث رو

 وگفت رفت میالد سمت پویان

 بفهممن من خونواده از کسی نذار کن صدا رو وامیر فاطمه تو برو-
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 کشید فریاد فربید سر وپویان رفت ساختمان سمت میالد

 نمیای من زن سمت بودم نداده تذکر بهت مگه-

 وگفت زد پوزخند فریبد

 باشم کرده قبول من کنم نمی فکر-

 کشید فریاد پویان

 می رو گردنت االن تا وگرنه نگفتم بهت چیزی ترنم بخاطر این از قبل که حیفه-

 شکسمت

 نمیدارم بر ترانه سر از دست من-

 اومد خودش به امیر صدای با که بیاره هجوم سمتش به خواست می پویان

 اروک ترتیب من تو برو نکن،تو پا به ،خون عقدت شب ،مرد؟ کنی می چیکار-

 میدم میالد با

 گفتو گرفت رو وبازوش رفت امیر سمت گریه با ترنم و برگشت سمتش پویان

 نکنید پا به خون خدا تورو امیر-

 وگفت گرفت رو هاش شونه امیر

 تو ببر بردار رو پویان خانوم،تو عروس نباش نگران-

 بیرون در از رو دوتاشون برد،هر پویان سمت وبه گرفت رو ترنم دست فاطمه

 وگفت برد ترنم اتاق به

 نیم نکنن،بعد شک که بیارم هم سر چیزی یه برم من کن پاک رو اشکات-

 بیاید دیگه ساعت

 وگفت داد تکون رو سرش پویان

 اتاق تو بردش پویان کرد می درد سرش ترنم بگو پرسید مامان-

 باشه-
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 ودب نشسته تخت رو وترنم کرد قفل پشت از رو در وپویان رفت بیرون فاطمه

 یحرف خواست می که ،همین نشست وکنارش رفت سمتش کرد،پویان می وگریه

 ودفر پویان های شونه وروی گذاشت اش سینه قفسه روی رو دستش بزنه،ترنم

 وگفت داد کنه،تکونش چیکار نمیدونست بود گنگ اومد،پویان

 خانومی کن باز ،چشماتو ترنم-

 زد وفریاد کرد باز رو شد می باز حیاط به که رو اتاق در

  کمک امیر،بیا-

 دوتا دوتا رو ها،پله پله سمت به دویدن سرعت وبه برگشتن سمتش میالد امیرو  

 وگفت رسید پویان به وامیر رفتن باال

 شده؟ چی-

 رفت هوش از  امیر،ترنم-

 کرد،امیر می ونگاهش بود شوکه انداختن،پویان اتاق تو رو خودشون سه هر

 کشید وفریاد رفت ترنم سمت

 نمیاد باال نفسش پویان-

 زد فریاد وامیر شد جاری اشکاش زد که رو پلکش پویان

 داره نیاز مصنوعی تنفس نفهم،به توام با پویان-

 وگفت رفت جلو بزنه،میالد حرفی تونست نمی که پویان

 بکن کاری یه امیر-

 گفت نگرانی با امیر

 کن صدا رو میالد،استاد برو-

 آورد،استادشون اتاق وبه رسوند ترنم استاد به رو وخودش کرد باز رو در میالد

 پرسید نگرانی با

 خبره؟ چه اینجا-
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 وگفت رفت استاد سمت پریده رنگ با امیر

 نامنظم قلبش شده،ضربان اینطوری شده،چندبار نفس تنگی استاد،دچار-

 گفت عصبانیت وبا آورد در رو کتش استادشون

 نخوندید درس کنید،مگه نمی کاری چرا پس-

 دز فریاد خشم وبا داد فشار بار وچند گذاشت ترنم سینه قفسه روی رو دستش

 داره نیاز بیمارستان کنی؟به می فکر چی به شده،داری پویان،چی-

 وخودش زد کنار رو واستادشون رفت ترنم سمت به دادو تکون خودش به پویان

 ده از وبعد گرفت رو اورژانس شماره ومیالد شد مصنوعی تنفس دادن مشغول

 ودشخ امداد کرد،پزشکای تالش امبوالنس،بیشتر صدای شنیدن با دقیقه،پویان

 پزشکای از داشت،یکی برنمی ترنم سر از دست وپویان رسوندن رو

 وگفت داد هل رو وپویان شد اورژانس،عصبی

 مرد کن هستش،ولش تو ،تقصیر بشه دیر کن،اگه ولش-

 اقات تو فامیالشون ی همه دقیقه ده از وبعد کشیدن کنار رو پویان وامیر میالد

 انینگر وبا رفت جلو ترنم پدر کرد می گریه ها بچه مثل که شدن،پویان حاضر

 وگفت زد فریاد پویان سر

 شده؟پویان چی-

 وگفت داد قورت رو بغضش پویان

 است پسره اون تقصیر همش-

 پسره؟ کدوم-

 ...فربد-

 ادد تکونی خودش به پویان مادر و شد بلند هقش وهق داد تکیه دیوار به پویان

 وگفت

 چطوره؟ حالش پویان-

 گفت گریه میان پویان



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  349  

 نشه چیزیش کن مامان،دعا نمیدونم-

 شده؟ اینطوری چرا-

 میمیرم من بشه طوریش ،ترنم کنید بدم،دعا توضیح تونم نمی االن مامان-

 کرد وگریه گذاشت صورتش جلو رو ودستش زد هق هق

 برگشت خانوما سمت به داد انجام رو تنفس احیای کار که ها پزشک از یکی

 وگفت

 بیمارستان به بشه ومنتقل کنید عوض رو لباسش باید-

 گفت گرفته صدای با استادشون

 بدید توضیح میشه پزشکم داره؟من مشکلی چه-

 وگفت شد بلند پزشک

 کردین،باعث می دیر بره،اگه باال خونش فشار شد باعث استرس افزایش با-

 کرده رحم بهتون شد؛خدا می مغزی سکته

 هک آمبوالنس کردن،سوار عوض رو ولباسش موندن نفر وچند رفتن بیرون همه

 وگفت رفت سمتشون به کردن،پویان

 کنارش میشنم من-

 وگفت رفت استادشون،جلو

 بهتره باشم کنارش ومن بیا بقیه با تو نیست خوب حالت-

 کرد، رانندگی وامیر شد ماشین وسوار داد تکون رو سرش پویان  

 ونسمتش به پزشکا کل رسیدن که وبیمارستان کردن حرکت آمبوالنس پشت

 بشه، وارد کسی ندادن واجازه شدن اتاق وارد اومدن

 هگری ،با ترنم ومادر پویان کرد،مادر می وگریه بود داده تکیه دیوار به پویان

 زدن، می قدم ونگرانی کالفگی با هم وپدرهاشون بودن نشسته در کنار
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 بودن، منتظر حیاط تو هم وبقیه دادن می دلداری بهشون امیروفاطمه

 بهو گرفت دستاش بین رو وسرش نشست زمین وروی رفت گیج سرش پویان

 شد، خیره در

 هب واستادشون داد بیرون رو ونفسش اومد بیرون اتاق از پزشک ساعت نیم بعد

 وگفت رفت سمتش

 شد؟ چی دکتر جناب-

 خدارو که داشته وجود سکته امکان وضع این بوده،با معجزه نمیدونم واقعا-

 افتهبی وضع این به وسال سن این با دختر یه شده باعث شده،چی رفع خطر شکر

 اعلم هللا

 دکتر؟ االن کنیم چیکار خوب-

 استرس کنید؛هرگونه مرخصش تونید می فردا بمونه مراقبت تحت رو امشب-

 هستش مضر براش دیگه سال ده وچه االن عصبی،ناراحتی،چه ،فشار

 داره؟ الزم چیزی قرصی-

 ،فعال خوابیده بخش آرام با هم باشه،االن داشته روانی آرامش باید فقط نه-

 باشید نداشته کاریش

 ممنون-

 وگفت استاد سمت وبرگشت ایستاد لحظه یه که بره خواست می پزشک

 بود؟ داده انجام کارو این ،کی شده انجام قلب احیا دادن اطالع بهم-

 شوهرش وبعد کردم احیا من کمی دادم تشخیص من اول-

 گفت کردودکتر دراز پویان سمت رو دستش

 هستید؟ پزشک شما-

 من دانشجوی هم وایشون بله-

 ادافت می اتفاقی چه نبود ممکن نمیدادین تشخیص کسی اگه بوده همین پس-
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 فتوگ کرد بغل رو استادشون گریه با ورفت،پویان گرفت فاصله اونا از بعد

 استاد ممنون-

 وگفت زد پشتش به ودستی زد لبخندی استادشون

 نممو می من ببر بردار رو نیافتاده،همه اتفاقی کنی؟خداروشکر می گریه چرا-

 میمیرم نباشم کنارش ،خودم استاد نه-

 وگفت رفت امیر سمت بعد

 ،یه برو تفره پرسیدن بفهمه،اگه چیزی من خونواده از کسی فعال خوام نمی-

 نمیدونی تو که بیار هم سر چیزی

 وگفت شد بلند امیر

 بدی؟ ادامه رو وضعیت این خوای می کی تا-

 گفت عصبی پویان

 فهمهب کسی خوام نمی بفهم بگه،امیر عشقم که زمانی بخواد،تا زنم که زمانی تا-

 وگفت رفت ترنم ومادر پویان مادر سمت به فاطمه بعد

 بریم خاله-

 گفت گریان چشم وبا نگران ترنم مادر

 مونم می من نه-

 تو نصفشم ،تازه است خونه تو مهمون نداره،کلی فایده که شما موندن خاله-

 بیمارستان حیاط

 وگفت گرفت رو ترنم مادر ودست شد بلند پویان مادر

 اینجاست منتظرن،پویان مهمونا بریم پاشو،پاشو-

 وگفت رفت پویان سمت پویان وپدر شدن بلند خانوما

 بمونم؟ خوای می-
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 کنارشم من برید شما بابا نه-

 بزن زنگ بهم داشتی کاری پس-

 چشم-

 گفت بود ایستاده پویان کنار ترنم پدر

 بزن زنگ بهم شد دخترم،چیزی جون تو جون-

 وگفت کرد وبسته باز رو چشماش پویان

 راحت خیالتون برید شما بابا چشم-

 

 کردن حرکت خونه سمت وبه کردن خداحافظی  

 مامت که کرد می نگاه دختری به در شیشه واز رفت ترنم اتاق سمت به ،پویان

  بود زندگیش

 همسروهمدمش، بود شده امشب که کسی به

 بگذرونه، باهاش رو امشب بود قرار

  باشه باش زندگیش  شب بهترین امشب بود قرار

 ریخت، بهم رو آرزوش تمام اتفاق یه ولی

 اومد خودش به پرستار صدای با داد تکیه که در به

 ایستادید؟ اینجا آقا،چرا-

 وگفت چرخند پرستار سمت به رو چشمش پویان

 تخت روی اینجاست زندگیم کنم،تمام چیکار-

 بمونید ینجاا صبح تا که ،نمیتونید نمیشن بیدار هم تاصبح هستن بیهوش که فعال-

 ،میمونم بمونم اینجا عمر آخر تا باشه الزم اگه-
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 سرحال شمارو اومدن هوش به اگه ،تا کنید استراحت برید،بهتر نمیگم من-

 هستن عروس تازه ببینند،شنیدم

 بود عقدمون جشن امشب آره-

 بگید داشتین الزم چیزی بشن،اگه خوب که متاسفم،انشاهلل-

 ممنون-

 بست، رو وچشماش نشست نیمکت روی پویان

 ور وچشماش بلندشد بیمارستان داخل از اذان صدای گذشت که ساعت نیم حدود

 ، کرد نگاهی بود خریده ترنم که ساعتی وبه کرد باز

 فتر پرستار سمت وبه شد وبلند اومد خودش بود،به صبح ونیم پنج ساعت حدود

 وگفت

 بدین خبر بهم شد خبری نمازخونه،اگه میرم خانوم،من ببخشید-

 وگفت گرفت باال رو وسرش بود ها پرونده تو سرش که پرستار

 راحت چشم،خیالتون-

 رفت، نمازخونه سمت به کردو تشکر پویان

 کرد زمزمه خودش وبا نشست خوند نماز خوند،بعد رو ونمازش گرفت وضو

 برس،خدایا زنم داد به کن،خودت کمکم ،خودت مبارک وقت این حق خدایا،به-

  ترنم دیگه،خدایا هروقت از تر ام،خسته خسته ،خدایا هستش آزمایشی چه این

 من از فاطمه حضرت حق به میدم سپارم،قسمت می خودت به رو

 به نفسم نکن،من جدا من از رو ترنم خودت بزرگی به میدم نگیرش،قسمت

 ....است،خدایا بسته نفسش

 برد؛ وخوابش شد سنگین وچشماش گذاشت زمین رو سرش

 

 شد باز که نمازخونه اتاق در ، صبح ونیم هفت حدود بود صبح نزدیکای

 گفت آروم صدای با ،خانومی
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 بیدارین؟...آقا ببخشید-

 ندشده،بل وچی کجاست بفهمه که کرد سعی و کرد باز زور به رو چشماش پویان

 وگفت شد

 ...بله-

 اومدن هوش به خانومتون روشن چشمتون-

 گفت شدو بلند هیجان وبا شد گشاد چشماش پویان

 شکرت خدایا-

 گفت پرستار که بره خواست می

 بعدا کنن اش معاینه دکترا اول بذار ببینیش االن که نمیشه-

 وگفت پوشید رو کفشاش پویان

 میمونم ممنون،منتظر دنیا ممنون،یه هم باز-

 یمن بعد داشت،که استرس وحالت میزد قدم در جلوی وپویان رفتن اتاق سمت به

 وگفت رفت سمتش به اومد،پویان بیرون اتاق از دکتر ساعت

 شد؟ چی-

 وگفت داد تکون رو سرش دکتر

 خانومتون که شده باعث معجزه یه گفتم هم شده،دیشب رفع خطر خوشبختانه-

 همسرتون برای اتفاقی چه نبود استادتون شب اون اگه است؛نمیدونم زنده االن

 سن این به دختر یه که شده باعث چیزی چه نمیدونم خطرناکه،من افتاد،خیلی می

 هن کنید عصبانیش باشید،نه مراقبش بره،خیلی پیش سکته پای تا وسال

 کنه زندگی آرامش در هیجانی،باید

 وگفت کشید موهاش به دستی پویان

 کردم کار همه من... کنم چیکار-

 حیطم این هست،از زا استرس براش محیط باشید،اگه مراقبش باید ولی نمیدونم-

 کنید دورش



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  355  

 وگفت زد لبخندی پویان

 ممنونم دکتر نرسید،ممنون خودم فکر به چرا-

 ببینیش برید تونید کنم،می می خواهش-

 ممنون خیلی-

 که اتاق تو بره خواست ومی کشید عمیقی نفس وپویان شد دور ازش دکتر

 گفت پرستار

 تو؟ برید خواید می اینطوری-

 وگفت برگشت پویان

 مگه؟ شده چی-

 ریهگ خیلی شب بشه،معلومه وعصبی هیجانی نباید نگفت بهتون دکتر مگه-

 میشه ،ناراحت ببین   شمارو اینطوری شده،االن سرخ چشماتون که کردین

 وگفت داد تکون رو سرش پویان

 نمیرسه چیزا این فکرم به که ام خسته اونقدر ممنون،اصال خیلی-

 سونف کرد خشکش دستمال وبا شست رو وصورتش رفت دستشویی سمت به 

 ، کرد وبازش رفت در سمت وبه کشید عمیقی

 دز لبخندی بود،پویان دیوار سمت به وسرش بود کشیده دراز تخت روی ترنم

 وگفت

 بخیر من،صبحتون خانوم جوجو-

 گفتو گذاشت ترنم سر روی رو ودستش نشست کنارش پویان نزدو حرفی ترنم

 شوهر این گی نشنیدم،نمی رو صدات شب بزنی،از حرف خوای قهری؟نمی-

 میره جا هزار دلش من بدبخت

 ادافت پایین چشمش ای گوشه از واشکی چرخوند پویان سمت به رو سرش ترنم

 گفت گرفته صدای وبا
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 خوای می دادی؟چرا انجام رو قلب احیای کار دیشب بمیرم،چرا نمیذاری چرا-

 بمیرم راحت بذار بدی؟پویان نشون خونسرد خیلی رو خودت

 وگفت کرد نگاه ترنم چشمای به خیره چشمای با پویان

 یمارب عنوان به باشی،تو زنم اینکه از دیونه؟خدانکنه،قبل میزنی حرفیه چه این-

 میدادم انجام رو کارم باید من بودی

 نیافتاده اتفاقی هیچ کنی می وانمود چرا پویان-

 افتاده؟ اتفاقی مگه-

 زد فریاد سرش محکم صدای با ترنم

 بیمارستان تو زندگیت شب خورده،بهترین بهم عقدت نیافتاده،شب چرا-

 کسی در تپش نشستی تنها بیمارستان باشی،تو زنت با شب اینکه جای گذشته،به

 ...هستش؛پویان تو بدبختی همه این باعث که

 وگفت زد چشماش به ای بوسه وپویان کرد وگریه زد هق هق ترنم

 لیاقت تو کردم،داشتن انتخاب ندارم،خودم مشکلی که کنی؟من می گریه چرا-

 ای گله پس کنم می تحمل رو رسیدن تو به سخت راه این دارم منم که خواد می

 ینقدرا کنم،پس نمی ول رو تو من بیافته اتفاقی منی،هر عمر گلم،تو ، ندارم،ترنم

 نکن گریه

 شیگو زنگ بکنه،صدای آرومش کرد می سعی نیومد،پویان بند هاش گریه ترنم

 وگفت انداخت نگاهی شماره به وپویان آورد خودشون به اونارو پویان

 

 هستش بابا-

 وگفت داد فشار رو ریموت

 بله-

 اومده؟ هوش شد،به چی باباجان سالم

 راحت من،خیالتون پدر آره-
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 اونجا میایم داریم ما-

 من باشید خونه شما کنم می مرخصش ضمن در نیست مالقت وقت که االن-

 میارمش خودم

 کنن می تابی بی پدررومادرش کنار به ما ،حاال پویان نمیشه-

 میزنم حرف باخودشون من بده رو گوشی-

 گفت وپویان داد ترنم پدر دست به رو گوشی پویان پدر

 خونه،شما میارمش کنم می مرخصش االن خوبه حالش جان،ترنم پدر سالم-

 نباشید ناراحت

 ...پویان آخه-

 تو نمیدن راهتون هم بیاید اگه نداره آخه-

 منتظریم پس باشه-

 خدانگهدار-

 وگفت زد پیشونیش به ای وبوسه کرد قطع رو گوشی پویان

 کنی فرار دستم از تونستی شب کردی ببینم،فکر پاشو خانوم تنبل-

 وگفت کرد نگاه بهش حال بی ترنم

 آورد؟ در کی رو لباسام شب-

 بودیم بیرون نترس،ما-

 می چی بیارن،با رو لباسم بگو بزن زنگ بهش اینکه منظورم منحرف جناب-

 خونه برم خوام

 وگفت خندید پویان

 میگم فاطمه به باشه..ها-

 گفت خنده با خورد زنگ گوشیش که بره خواست می
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 بگو خودت اینا،بیا هستن هم زاده حالل چه-

 بست رو چشماش رفت،ترنم بیرون اتاق واز داد دستش به رو گوشی پویان

 بده،گقت قورت رو بغضش کرد وسعی داد فشار رو وریموت

 فاطمه سالم-

 وگفت شد خوشحال ترنم صدای شنیدن از که فاطمه

 بشم،چطوری؟ سالم،فدات-

 خوبم-

 میام امیر با دارم خداروشکر،االن-

 بیار رو لباسام باشه،فقط-

 افتیم می راه داریم االن هستش،برداشتم یادم خودم-

 خبر؟ چه دیشب از ممنون،فاطمه-

 اونجا میام االن-

 ...فعال باشه-

 دش اتاق وارد شد،پرستار باز که شد،در بیشتر هقش وهق کرد قطع رو گوشی

 گفت لبخند وبا

 بشی نباید ناراحت نگفت بهت دکترت کنه؟،مگه می گریه چرا خانوم عروس-

 وگفت کرد پاک رو اشکاش دستش با ترنم

 بیارین؟ در رو سرم این میشه-

 اومدم همین برای-

 نبیرو سرش از رو وکاله نشست تخت وروی شد بلند ترنم آورد در که رو سرم

 وگفت کشید موهاش به ودستی آورد

 کرده؟ باز روکی من ،موهای خانوم ببخشید-
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 دادیم انجام ولی بود همکارا،سخت کمک به شب-

 خدا به ام ممنون،شرمنده خیلی

 ندیدیم رو لباست که هستی،حیف نازی حرفیه،عروس چه این-

 زدوگفت لبخند ترنم

 ببینی؟ مشتاقی خیلی-

 آره-

 وگفت گرفت سمتش وبه کرد پیدا رو وعکسش برداشت رو پویان گوشی

 بفرما-

 زدوگفت صندلی کنار تخته وبه زد لبخندی پرستار

 ی؟شد اینطوری شبی همچین تو چرا باشی،ولی خوشتیپ میزدیم حدس ماشاهلل-

 وگفت زد تلخی لبخند ترنم

 بوده این منم نیست،قسمت آدم مراد وفق بر زندگی همیشه-

 وگفت زد لبخند پرستار

 بگو بهم داشتی کاری برم باید من-

 ممنون-

 افتاد دستش به چشمش که کرد می مرتب رو موهاش و بود نشسته تخت روی 

 نبود، دستش انگشتر که

 داد جواب نرسیده اول بوق گرفت،به رو فاطمه وشماره برداشت رو گوشی

 خواهرم جانم-

 کجاست؟ انگشترم فاطمه-

 نترس من   پیش-

 باشه،کجایین؟-
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 اتاقت در جلوی-

 شدن، وارد وفاطمه وامیر شد باز در

 

 با وامیر گذاشت کناریش میز روی رو کرد،وسایلش وبغلش رفت سمتش فاطمه

 وگفت رفت سمتش لبخند

 خواهری؟ چطوری-

 نیستم بد-

 کرده؟ اذیتت پویان-

 نداره کاری من با بیچاره اون نکنم اذیتش من-

 گفت دلخوری با کرد،فاطمه وگریه گرفت بغض دوباره

 کنی؟ می گریه هی میگیم چی ،هر مشکه دم دختر؟اشکت چی-

 ونا رفت،بین آبروم عزا،وقتی شد شبم بهترین فاطمه،وقتی کنم چیکار خوب-

 ...جمعیت همه

 بودیم نبود،خودمون ای غریبه ادم بفهممن،تازه همه نیست قرار-

 کنم نگاه پویان مادر پدرو چشم تو چطور من-

 میدونستن رو چیز همه اول از اونا-

 چی؟ یعنی-

 گفت امیر

 نشن،من غافلگیر شب که بود حدی در ولی زیاد دارن،نه خبر چیزایی یه از-

 شنب مشکل باعث ترنم قبلی خواستگارای ممکن بودیم گفته بهشون وپویان

 نمیدونن؟ چیزرو همه یعنی-

 نباش نگران نه-
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 وگفت رفت در سمت به امیر

 نمنتظر همه بریم تا بپوش رو لباست هم مونده،تو کجا پویان ببینم میرم من-

 کی؟ همه-

 ندید امید به فردا که نرفتن بودن،هیچکدومشون خونتون دیشب که همونایی-

 باشن منتظر خانوم عروس

 گفت وفاطمه رفت بیرون امیر

 شو حاضر پاشو-

 گفت پوشید می که رو لباسش بلندشدو ترنم

 ؟ افتاد اتفاقی چه دیشب فاطمه-

 موندیم هم خودمون که گفتیم دروغی نیافتاد،یه خاصی اتفاق-

 چی؟-

 در خاریب لوله انگاری که کنه استراحت کمی اتاقش تو رفته ترنم گفتیم هیچی-

 شده گرفتگی گاز ودچار اومده

 کردن؟ باور-

 نبرد بوی کسی که کرد کار تدبیر با اونقدر نه،میالد که چرا-

 کرده؟ چیکار-

 بود کرده جا جابه کمی رو بخاری لوله هیچی-

 خبر؟ چه فربد دیونه،از-

 گفتم نذاشتم بزنه زنگ خواست می بشه؟نادر چی خواستی مرگش،می خبر-

 میاد بار به پشیمونی بعدا میگه چیزی یه پویان

 کنی؟ می مخفی من از داری رو چیزی یه همین،فاطمه-

 نه-
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 چرا؟-

 دنکر می گریه ومادرت خواهر از بدتر اونا نگرانتن خیلی دخترا بخدا،فقط نه-

 گفتن؟ چیزی بگو،خواهرام پس-

 گفت بزنه نفهمی به رو خودش کرد سعی فاطمه

 اخه؟ حرفی چه دلم عزیز نه-

 وگفت گرفت دستش تو رو وگوشی کرد سرش رو شالش ترنم

 کجاست؟ انگشترم-

 وگفت گرفت سمتش وبه آورد در جیبش از فاطمه

 انگشترت اینم خانوم خسیس بیا-

 وگفت کرد اشاره فاطمه به وامیر شدن وارد امیروپویان

 بیان ترنم و پویان تا بیاریم رو ماشین بریم ما فاطمه-

 زدوگفت لبخندی فاطمه

 منتظریم ما باشه-

 رهب در سمت به خواست ومی شد بلند صندلی روی از ترنم و رفتن بیرون هردو

 وگفت زد انگشتر به ای وبوسه گرفت رو دستش پویان که

 قهری؟-

 چی؟ برای نه-

 کنی؟ نمی نگاهم آخه-

 ندارم حوصله فقط هیچی-

 کنم؟ باور-

 نکن باور خوای می مربوطه خودت به-
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 زنهب صورتش به ای بوسه خواست ومی پیچید ترنم کمر دور رو دستش پویان

 وگفت کشید عقب رو خودش ترنم که

 ام خسته بریم؟من...پویان-

 وگفت کرد رها رو ودستش انداخت پایین رو سرش پویان

 بریم-

 سمت وبه کردن خداحافظی پرستارا واز رفتن سالن سمت به حال بی هردو

 رفتن، ماشین

 گفت پویان که بشینه عقب خواست ومی رفت سمتشون به فاطمه

 بشین جلو تو-

 جیب از رو وگوشی نشست پویان کنار شدن،ترنم وسوار نزد حرفی فاطمه

 وگفت گرفت سمتش وبه آورد در مانتوش

 رو گوشیت بیا-

 نگاه ونبیر به پنجره از انداخت کتش جیب وتو گرفت کالفگی با گوشی پویان

 وگفت نیاود طاقت ودیگه کرد

 کنی؟ می تلخی اوقات باز شد چی-

 وگفت چرخید سمتش به ترنم

 ندارم حوصله بهت هیچی،گفتم-

 ...یا نداری حوصله-

 زدوگفت ساختگی لبخند ترنم

 هیچی که گفتم عزیزم-

 با مترن که بودن ایستاده در جلوی جمعیت رسیدن که ترنم خونه وبه نزد حرفی

 گفت پوزخند

 ریختین آدم همه این بود من جنازه تشیع مراسم-
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 گفت تشر با پویان

 نباشن نگرانت آدم همه اون نداشتی باز،انتظار شده چی-

 دیشب کافی اندازه به مصیبت؟پویان همه این حقش که ادمی چی،یه نگران-

 شدم شرمنده

 کرده درست رو چیز همه که هستی؟میالد چی ای شرمنده نمیدونم من-

 بیخیالی به بزنی رو خودت داری دوس خیلی انگار نه-

 وگفت اومد سمتش به وپدرش رفت جمعیت سمت وبه کرد باز رو در

 خوبی؟-

 وگفت انداخت پایین رو سرش

 نیستم بد-

 گفت پویان پدر

 گلم عروس شکر خدارو-

 وگفت کرد سجاد به رو بعد

 کجاست؟ سجاد،گوسفند-

 گفت تعجب با ترنم

 چی؟ برای گوسفند-

 داد بهمون دوباره رو تو کرد،خدا قربونی برای-

 آدما وبقیه پویان ومادر خودش مادر یکی ویکی نزد وحرفی زد تلخی لبخند ترنم

 گفتن باتشر ترنم خواهرای اومدن،که روبوسی برای

 شد می آبروریزی این باید دیگه بود خوب حاال-

 وگفت کرد نگاهشون اخم با ترنم
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 تو نم نشد،زندگی نابود فربد دست به من نداشتین،زندگی تقصیر کم شماهم-

 شده نابود خونه همین

 شدن، سرازیر واشکاش انداخت پایین رو وسرش ترکید بغضش

 ترنم هک بزنه حرفی خواست می و رفت سمتش به افتاد ترنم به چشمش که پویان

 وگفت گرفت باال رو سرش

 بخوابم برم خوم می ام خسته من-

 میره سراغش پویان ومیدونست رفت اتاقش سمت به سرعت به بعد

 موهاش روی رو گرم وآب رفت حموم سمت وبه برداشت رو زودلباسش

 کرد، احساس

 ، کرد سبکی احساس

 تتخ وروی کرد تنش ساپورت یه با صورتی بلوز ویه رفت لباسش سمت به

 ودر شد اتاق وارد وپویان شد باز در که کرد می خشک رو وموهاش بود نشسته

 وگفت داد تکیه در وبه بست رو

 عافیت-

 ممنون-

 وگفت رفت ترنم سمت پویان

 هستن کمدت تو وطالهات بگم،لباست بهت که گفتن بهم-

 چی؟ که-

 دیگه اتاقت بیام من بهانه این به که-

  بست گیره با رو وموهاش رفت آرایشش میز شدوسمت بلند ترنم

  نداشت بر ولی کرد بودنگاه خریده پویان که ای نقره سرویس وبه

 انپوی به آینه وتو زد وصورتش دست وبه برداشت رو وکرم ایستاد اینه جلوی

 کردوگفت نگاه
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 خوای؟ می چی حاال-

 کردی؟ گریه که گفتن بهت چی-

 نبود خاصی چیز-

 بگی؟ خوای نمی-

 کنی دخالت وخونوادم من رابطه وتو شد قرار پویان-

 کنن اذیتت بذارم اینکه نه نکنم دخالت بود قرار-

 وگفت چرخید پویان سمت به ترنم

 نکن تلخی رو اوقاتت من پویان،بخاطر خیال بی-

 نمیزنی حرف کلمه یه که تو یا کنم می تلخی اوقات من-

 بایدکنم، ناز دیگه ساعت یه باشم خوب ساعت یه ممکن من که گفتم بهت پویان-

 کنی تحملم

 وبروشور برداشت قدم سمتش به تشویش با وترنم انداخت پایین رو سرش پویان

 ایستاد،

 فرو پویان گردن گودی توی رو وسرش انداخت پویان گردن دور رو دستش

 وگفت کرد

 میشم ناراحتیت باعث که کنم،ببخشید می اذیتت اگه ببخشید-

 زدوگفت گردنش به ای وبوسه کرد بغلش پویان

 کنه می دیونه رو ادم که هستش کردنات ناز همین-

 وگفت کشید دراز تخت وروی شد جدا ازش ترنم

 نرفتن؟ هنوز مهمونا-

 وگفت نشست مبل روی پویان

 اینجان ناهار برای نه-
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 نشستم؟ اینجا من نباشه ادبی بی پس-

 کنم می بیدارتون ناهار برای کنید گفت،استراحت مامان نه-

 وگفت زد غلتی ترنم-

 بیار رو من گوشی زحمت بی پویان-

 کجاست؟-

 کمد تو گذاشتن حتما بود دیشبم کیف تو

 ردارب خواست می که رو وموبایل کرد باز رو ترنم وکیف رفت کمد سمت پویان

 وگفت افتاد ای جعبه به چشمش

 خانومم-

 پویان جانم-

 چیه؟ جعبه این-

 دستش از رو وجعبه برداشت خیز پویان سمت وبه شد بلند تخت روی از ترنم

 وگفت گفت

 هیچی-

 چی؟ یعنی-

 ...خواستم کرد،می خراب رو دیشب که رو کسی کنه لعنت خدا یعنی-

 هاش وشونه رفت سمتش به کرد،پویان بغض ودوباره برگردوند رو روش بعد

 وگفت گرفت رو

 خانومی؟ شد چی باز-

 وگفت زد زل پویان چشمای به و  فروخورد رو بغضش ترنم

 دردسرم باعث همیشه که ببخشید پویان-

 ندارم ی گله گفتم من کردی؟خانومی شروع باز-
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 فتگر پویان روی وروبه کرد باز رو وجعبه زد پویان صورت به ای بوسه ترنم

 وگفت

 ...ولی بدم بهت شب خواستم نداره،می شمارو قابل-

 وجعبه زد لبخند بود،پویان ترنم و پویان اسم اول که سفید طال وپالک زنجیر یه

 وگفت گرفت رو

 شدیم ممنون،ست خوبه خیلی-

 گفت ترنم و زد ترنم پیشونی به ای بوسه

 نکنه درد استاد دست آره-

 ور وزنجیر برداشت رو بود گرفت استادشون که ای وجعبه رفت کمد سمت به

 وگفت گرفت پویان سمت وبه آورد در

 اندازیم می گردنمون رو زنجیر این باهم دومون هر بعد به این از-

 تو رو ترنم زنجیر خواست می وپویان انداخت گردنش تو رو پویان پالک ترنم

 زد ولبخندی کرد نگاه ترنم چشمای به که بندازه گردنش

 آزادش دست وبا انداخت کمرش دور رو ودستش انداخت گردنش رو وزنجیر

 ، زد بوسه رو ولباش گرفت رو صورتش

 اومدن، خودشون به در صدای ،با انداخت پویان بازوی دور رو دستش ترنم

 وجعبه رفت کمد در سمت ترنم و رفت در سمت وبه گرفت فاصله زود پویان

 وگفت شد وارد فاطمه  که میذاشت کمد تو رو

 شدم،ببخشید مزاحم-

 گفت اتاق داخل از ترنم

 تو نه،بیا-

 گفت وفاطمه داد تکیه در وبه بست رو در وپویان رفت داخل فاطمه

 نه؟ یا بشه تموم چیز همه باید خوب ولی بگم نبود وقتش االن میدونم-
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 گفت تعجب با ترنم

 جان؟ فاطمه شده چی-

  ببینم رو پویان مادر پدرو خوام می میگه اومده فربد-

 گفت وحرص عصبانیت با پویان

 شرف بی بشه؟مردتیکه چی که ببینه خواد می-

 پویان جلو به رو خودش فاطمه و چرخید در دستگیره سمت به عصبانیت با

 وگفت انداخت

 بعد  کنیم فکری یه طرف این ،بیا من برادر نمیشه درست چیزی دعوا با-

 بده انجام خواد می دلت هرکاری

 ریدهب صدای وبا  گذاشت اش سینه قفسه روی رو ودستش داد تکیه دیوار به ترنم

 گفت

 بیاری آب برام فاطمه،میشه-

 گفت استرس وبا رفت سمتش به شدوپویان خارج اتاق از نگرانی با فاطمه

 کنی؟ ثابت خوای می رو چی کنی؟تو می سکته میاد اون دوباره؟اسم شد چی-

 وگفت گزید رو ولبش  غلتید صورتش روی چشمش از اشکی قطره ترنم

 کرف همه تو،چرا آبروی تو،برای غیرت هستش،برای تو برای کردن سکته این-

 هستش؟ ام گذشته از ترس برای کنن می

 وگفت کوبید دیوار روی رو مشتش خشم با پویان

 نکن گریه نگفتم کنی؟مگه می گریه چرا-

 وگفت گرفت ترنم سمت رو ولیوان شد اتاق وارد فاطمه

 گرفتی؟ غوره آب دوباره شده چی-

 وگفت داد فاطمه دست رو خالی ولیوان کشید سر رو لیوان ترنم

 میایم خودمون االن بذار تنها مارو دقیقه ،ده-
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 وگفت داد تکون رو سرش فاطمه

 منتظرتونیم باشه-

  بست رو ودر رفت فاطمه

 کرد پاک رو واشکاش برداشت رو  کاغذی ودستمال رفت آینه سمت به ترنم

 کرد، کردن آرایش به شروع برداشت رو آرایشش ولوازم

 رو کرد،مداد دست یک رو صورتش پنکک وبا زد صوررتش رو رو کرم

 سیاه سایه کمی وبا  داد حالت پلکاش به وکمی داد حالت چشماش وبه برداشت

  کشید می لبش وروی برداشت رو صورتی ورژ کرد سیاه رو چشمش ی گوشه

 گفت اخم با پویان

 کشی؟ می رو خودت داری چیه-

 گفت حرص وبا داد باال رو ابروش تای یه ترنم

 نمیادا خوشم زدنت حرف ادبیات نوع جدیدا-

 وگفت انداخت پایین رو سرش پویان

 شده؟ چی کردی نمی آرایش که تو که شرمنده،میگم-

 ،کهباشم نکرده ازدواج وقتی تا  کنم،گفتم نمی آرایش عمرم آخر تا نگفتم من-

 بهم ها باجی خان مثل نشسته دقیقه به دم هر  که شدم آدمی  زن شکر خدارو

 میده نظر

 گفت خنده وبا گرفت اش خنده ترنم حرص از پویان

 خواد می دلش میشی،آدم شیرین  میشی عصبی وقتی گفت می علی داداشت  -

 بده حرص رو تو هی

 و چرخید سمتش عصبانیت با و گذاشت رو ودرش کشید لبش روی رو رژ ترنم

 وگفت کرد پرتاب سمتش رو رژ

 می توطئه خوب چه زن وبرادر کنید،داماد مسخره رو خودتون مسخره،برین-

 کنن
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 وگفت گرفت  رو رژ پویان

 داری؟ زن به من،دست خانوم زشته-

 بیار رو طالهام کمد نشو،از لوس-

 وگفت برد سمتش وبه برداشت رو وطالها کرد باز رو کم در پویان

 شوهر،وقتی یه  جز خوان نمی چیز هیچ خدا از ازدواج از قبل دخترا میگن-

 خوان می چیز همه شوهر  یه از  کنن می ازدواج

 گفت ادا وبا برداشت رو ها طال ترنم

 کنه حفظش خدا....شوهری چه اونم-

 چمه؟ من مگه-

 ...گوشه نیست چش-

 مزه بی-

 وگفت انداخت گردنش تو رو ها طال ترنم

 رسیم نمی شما شوری به-

 گفت دقیقه چند از وبعد داد تکیه آرایش میز وبه خندید پویان

 کنی؟ ثابت رو چی خوای می-

 وگفت زد نفهمیدن به  رو وخودش شد متوجه رو حرفش ترنم

 رو بودنم مزه با-

 وگفت چرخید سمتش وپویان زد دستش مچ وبه برداشت و عطر ترنم

 میدی؟چرا عذاب رو خودت داری کردی،چرا می گریه داشتی پیش دقیقه چند-

 هستی؟ خیال بی خیلی  کنی وانمود خوای می

 گفت قاطعیت وبا گذاشت میز روی رو عطر ترنم

 میدم انجام رو کارام ریلکس خیلی کنم،دارم ثابت خوام نمی رو چیزی من-
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 خوری می حرص داری میدونم که ظاهر،من به ولی ریلکس آره-

 ویه گذاشت کمد تو رو طال های وجعبه رفت کمدش وسمت زد پوزخند ترنم

 وگفت برگشت آینه سمت وبه برداشت رنگ کم صورتی شال

 تا شدی می روانشناس باید تو میگم داری؟من خبر من درون از جالب چه-

 پزشک

 کنم می فکر اش درباره گفتم منم-

 ریخت پیشونیش روی کج رو وموهاش کرد مرتب سرش تو رو شالش ترنم

 وگفت

 تنهس ما منتظر خودتون؟بیرون برای دارید نگه رو روانشناسیتون بحث میشه-

 وگفت رفت سمتش به کالفگی وبه کشید موهاش به دستی پویان

 من دادن دغ تو نمیاری کم که تو-

 وسمت شد سالن وارد و کرد باز رو ودر رفت در سمت وبه زد پوزخندی ترنم

  رفت مهمونا

 گفت فاطمه به ساختگی لبخند با  ترنم و شد وارد سرش پشت پویان

 بیای لحظه یه  میشه جان فاطمه-

 گفت تعجب وبا رفت وسمتش شد بلند فاطمه

 کردی؟ آرایش عجب چه-

 ندارم حوصله نکن شروع پویان مثل هم تو-

 بگو رو شدی؟کارت سگ چیه-

 کجاست؟ فربد-

 چیکار؟ خوای می-  

 کجاست؟ گفتم-

 گفت شک با وفاطمه ایستاد کنارش پویان
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 نشستن ومیالدومدینه نادر و امیر با پذیرایی تو باال طبقه-

 وگفت لبخند وبا برگشت پویان سمت ترنم

 اکنی؟ی می کمکم شوهرم بدم،بعنوان پایان زندگی این به امروز همین خوام می-

 کنی؟ زندگی ترس این با میدی ترجیح

 گفت ترنم چشمای به خیره پویان

 چی؟ یعنی-

 زندگی تو بشه تهدید لحظه هر خوام ؟نمی بمونه پنهون چیزی خوام نمی-

 وتو؟ من زناشویی

 وگفت کرد وبسته باز رو چشماش پویان

 بگی تو هرچی-

 گفت فاطمه وبه گرفت رو بازوش ترنم

 نبیا بگو خودم وبابای ومامان پویان وبابای مامان به انداختم تک بهت وقتی-

 باال

 گفت تعجب با فاطمه

 چی؟-

 گفت حرص با ترنم

 شدی؟ کر-

 یا پله و رفت باال ها پله از آروم وخیلی کشوند ها پله سمت خودش با رو پویان

 گذاشت پذیرایی سالن تو رو قدمش ثانیه چند وبعد کرد مکث آخرو

 چرخوند، مبل سمت به اونارو میزد حرف که مدینه صدای

 رنمت و شدن بلند تعجب با نادرومیالد و گذاشت قدم سمتشون به زدو لبخند آروم

 گفت لبخند با

 اومدین،بفرمایید خوش خیلی-
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 وگفت داد تکیه پویان به ترنم و نشستن نفره دو مبل روی پویان با

 شناسیشون می خودت نیست معرفی به الزم دیگه عزیزم-

 گفت بود شده گیج که پویان

 بله-

 التح وبا انداخت چپش پای روی رو راستش وپای داد تکیه مبل پشتی به ترنم

 گفت پوزخند

 مزاحمتتنون؟ از خان،غرض فربد جناب خوب-

 گفت تشویش با فربد

 ...من...من-

 گفت عصبانیت با بار این ترنم

 از غرض نفهمی؟گفتم به زدی رو خودت شدی؟یا کر یا نشنیدی-

 وبخ خیلی االن بپرسم نتونستم بود درگیر ذهنم اونقدر دیشب مزاحمت؟انگار

 بپرسم ازت رو سوالم این جواب داشتم دوست اومدی،خیلی کردی کاری

 وگفت کرد نگاه ترنم عصبی چشمای به فربد

 ..ترانه-

 گفت عصبانیت وبا بزنه حرفی نذاشت ترنم بار این

 وآخر اول اسم کردی مشاهده رو من ی پرونده و بودی بنده ،مدیر جون مدینه-

 چیه؟ من واصلی

 گفت تعجب با مدینه

   ترنم-

 وگفت زد لبخند ترنم

 ممنون-

 وگفت چرخوند سر فربد سمت بعد
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 میزنی،خوب صدا اشتباهی رو من اسم باشه آخرت ی بفهمونم،دفعه یا فهمیدی-

 نگفتی؟ رو مزاحمتت از غرض

 وگفت داد قورت رو دهنش آب فربد

 نمی هستش،من کنارت دیگه کسی ببینم تونم نمی عاشقتم من...بگم که اومدم من-

 کنم ول راحت رو عشقم تونم

 وگفت زد پوزخند عصبانیت با ترنم

 االن جدید سال عید برای دار نگه رو مونده،جوکت دوماه یه فعال عید برادر،تا-

 نداره خریدار

 گفت عصبی حالت با پویان بار این

 ... ،خانومم ترنم-

 گفت عصبانیت وبا بزنه حرفی نذاشت ترنم

 نک لطف پس کنم یکسره رو چیز همه خوام می نزن،گفتم حرفی پویان لطفا-

 کن وگوش نزن وحرفی

 گفت عصبی حالت با و فربد سمت برگشت بعد 

 شنوم می بگو خوب-

 وگفت کرد وجور جمع رو خودش فربد

 که میشهن دلیل این ولی کشیدی سختی خیلی میدونم کردم اشتباه میدونم ببین،من-

 کنی لجبازی تو

 گفت خشم وبا گرفت فاصله مبل پشتی از ترنم

 نبودن عددی ها بعضی چیه گرفتی؟میدونی جدی رو خودت خیلی تو انگار نه-

 گیری،چرا می تحویل رو خودت رساندیم،خیلی توان به را آنها که بودیم ما این

 کنم؟ لجبازی تو خاطر به باید کنی می فکر

 عاشقمی داری،چون دوسم چون-

 وگفت کرد نگاه بهش تمسخر با ترنم
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 کن صرف گذشته رو فعالت-

 چی؟-

 داشتی،نگو بودی،دوسم وعاشقم کردی خریت زمانی بگو،یه اینکه منظورم-

 می لیاقت ها آدم داشتن دوست میگه که معروف قول به من داری،چون دوسم

 نداشتی رو من خواهد،لیاقت

 میدم رو تاوانش دارم االن بوده اشتباهی کردم،یه چیکار من مگه چرا-

 سختی میگی،من مزخرف داری میدونی هم اشتباه؟خودت تاوان؟کدوم کدوم-

 عاشق از تنها نه میاری،من زبون به راحت خیلی تو که سختی نه ولی کشیدم

 راحتم خوای نمی ،چرا دادم دست از رو وروان روح بلکه کشیدم زجر شدنم

 هم خیلی دارم شوهر داری؟من نمی بر من زندگی سر از دست بذاری؟چرا

 چون داره رو داشتن دوست لیاقت ،چون میدم براش هم رو دارم،جونم دوسش

 نداری من حال زندگی تو نقشی هیچ تو داره،فربد رو من با بودن لیاقت

 کشید، عمیقی ونفس گذاشت پویان دست روی رو دستش بعد

 وگفت کرد نگاه ترنم چشمای به فربد

 نه،هیچوقت یا داری دوسم نفهمیدم داشت،هیچوقت پا یه مرغت همیشه-

 روبرویو شد بلند وفربد رفت فربد سمت وبه شد بلند جاش واز شد عصبی ترنم

 ، کرد نگاه ترنم چشمای وبه ایستاد ترنم

 وگفت کشید فریاد عصبانیت با ترنم

 حسی،از هیچ ندارم تو به حسی هیچ من نفهمی،بفهم به زدی رو خودت انگار-

 من گفتم،داشتن اول همون رو اخرم حرف بوده،من اشتباه یه تو با بودن هم اول

 ...آرزو یه میشه، آرزو یه برات

 گفت فربد که برگرده خواست می

 کنی؟ می فروشی خود داری بیاری در رو من حرص اینکه بخاطر چرا-

 ویر دستاش که شد چی که ونفهمید کرد رها رو بود داشته نگه که بغضی ترنم

 ، اومد فرود فربد صورت
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 شدن بلند همه ودید اومد خودش ،به فربد صورت به دستش برخورد صدای با

 فریاد نبود،با بغض صداش ولی میومد اشک چشماش کنن،از می نگاه اونا وبه

 گفت

 نذار،کثافت من روی رو خودت صفت-

 رو خواست می داد دست از رو تعادلش حالت و گذاشت سرش روی رو دستش

 متس به گرفت،نادر خودش آغوش وتو گرفت پشت از پویان که بیاد فرود زمین

 گفت عصبانیت وبا رفت فربد

 میگی؟ چی معلومه-

 لندب صدای وبا کشید بیرون پویان اغوش رواز خودش نکرد گم رو خودش ترنم

 گفت

 ..... خراب میگه من به -

 اغوشش بهای به فروختم رو پاکیم که کسی همون

 کشید فریاد وجود تمام با برداشت قدم فربد سمت به

 تونینن نمی که من به دادین چی خونوادت و من؟چی؟تو جون از خوای می چی-

 لعنتی؟ خوای می بگیرید؟چی

 فریادکشید قبل از وبیشتر آورد فرود فربد توسینه کرد مشت رو دستاش

 بذار راحتم-

 گفت حرص وبا گرفت و فربد ویقه زد کنار رو وترنم رفت سمتش پویان

 شرف؟ بی خوای می ما جون از چی-

 وگفت زد نیشخند فربد

 ...زنتو-

 ، زد فربد دهن تو ومشتی شد عصبی پویان



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  378  

 فریاد پویان که کنن جداشون خواستن ومی رفت سمتشون ومیالد وامیر نادر

 کشید

 تیکهمر این که غیرتم بی اونقدر کنید می کشمش،فکر می بیاد من سمت هرکی-

 وردهخ قسم جونشو ترنم االن تا بگیرم،اگه نادیده بیادرو بیرون دهنش از هرچی

 گوش حرفش به دیگه بخوره قسم جونشو دوباره نگم،اگه چیزی که بود

 بیافته من گردن به خونش تا کشمش نمیدم،می

 وگفت رفت سمتشون نزد،مدینه وحرفی رفت عقب قدم یه ترنم

 نمیشه درست کاری زدن با پویان-

 یدبا نمیره که خر کرد،مثل حالی کتک با باید رو نمیفهمه که میشه،ادمی چرا-

 زدش

 

 هلش دیواره سمت وبه زد فربد صورت به ای دیگه مشت نکرده تموم حرفشو 

 گفت خشم وبا کوبید دیوار تو گرفت رو اش یقه دستش وبا داد

 سینته رو سرت بیای من زن سمت دیگه بار یه اگه-

 زد دستش به ای وبوسه گرفت رو مشتش ترنم که بزنه دوباره خواست می

 وگفت

،بس  -  عشقم بس 

 وگفت گرفت آغوشش وتو چرخید ترنم وسمت کرد رها فربدرو پویان

  خانومم کنی گریه نبینم-

 وگفت بوسید رو واشکاش گرفت دستاش بین رو صورتش

 کشمش می بکنی اشاره یه-

 وگفت داد تکون نه عالمت به رو سرش ترنم

 نداره رو کن،ارزشش ولش-

 گفت برداشت قدم فربد سمت بعد
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 بیرون بکش ما زندگی از رو خارجه،پات من کنترل از پویان دیگه-

 وگفت زد پوزخند فربد

 منی سهم کنم،تو نمی رهات هم بمیرم اگه-

 بدست منو تا جنگید که مرد مردهستم،این این سهم دیر،من دیررسیدی،خیلی-

 وقتهیچ ولی متاسفم جنگیدم، ابروم برای ومن ورفتی گذاشتی که تو نه بیاره

 نمیرسه من به دستت

 هک نرسید دقیقه پنج به زد زنگ فاطمه وبه کرد روشن رو وگوشیش برگشت

 فتوگ رفت سمتشون به نگرانی با ترنم اومدن،مادر باال وپویان خودش خونواده

 خبربوده؟ چه جا شد؟این چی-

 مخاطب رو پویان ومادروپدر ایستاد پویان وکنار کرد پاک رو اشکاش ترنم

 وگفت گرفت قرار

 وپسر نخواست،این پویان ولی ، موضوع این فهمیدین دیر ،بابا،میدونم مامان-

 بینید می

 داد ادامه ودوباره کرد اشاره فربد سمت به

 دمعق شب شد باعث که کرد،کسی بازی من ابروی با تموم سال پنج که کسی-

 شوهرم خونواده شوهرم پیش رو من مثال که امده هم پسره،االن همین بخوره بهم

 حرفی منیست مناسب شما پسر برای کنین می فکر اگه شما با بده،قضاوت جلوه بد

 کشم می عقب امروز همین ندارم

 پویان انداخت،پدر پایین رو وسرش کرد حلقه پویان بازوی دور رو دستش

 وگفت زد پیشونیش به ای وبوسه رفت سمتش

 خوب به چیزا این که داری خوبی داشتیم،اونقدر خبر چی همه از ونازی من-

 نمیزنه ی لطمه تو بودن

 وگفت برداشت قدم فربد سمت
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 وبخاطر ماست عروس نمیشه،ترنم درست کاری ودعوا ابروریزی با پسرم-

 شکایت بخواد پویان امروز همین وگرنه گیم نمی بهت چیزی ما اونکه

 بردار من عروس سر از نیست،دست کنه،سخت

 وگفت زد نیشخند فربد

 شما پسر نه...منه سهم ترانه-

 گفت وبافریاد برداشت خیز وسمتش شد عصبی پویان

 نیار منو زن اسم نگفتم عوضی،مگه کثافت-

 وگفت انداخت پویان جلوی خودش ترنم

 پویان لطفا-

 وگفت برگشت فربد سمت حرص با

 ما اخطار واخرین اولین خودت با تصمیم گفتیم بهت رو اخرمون حرفای ما-

 من ی خونه ندارم،از وپویان تو دعوای تو دخالتی هیچ من بعد بود،دفعه بهت

 بیرون برو

 زد فریاد عصبانیت با وترنم داد تکون نه عالمت به رو سرش فربد

 بیرون ببرش من ای نادر،ازخونه-

 گفت عصبانیت وبا داد هلش و وگرفت فربد ودست رفت سمتشون نادر

 میدی عذابش بردار،چقدر دختر این سر از دست فربد-

 وگفت کرد نگاهش عاجزانه فربد

 ... ترانه-

 گفت دوباره ،فربد شد جاری واشکش بست رو پالکش اروم ترنم

 ...کنم می خواهش ترانه-

 وگفت گذاشت صورتش روی رو دستش ترنم
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 بروندارم، شکستن توان بشکنم،دیگه خوام،دوباره ببینمت،نمی خوام برو،نمی-

 تا که دیز زندگیم به اتیشی بمیرم،یه خودم درد به بذار برو بذار راحتم برو فربد

 ...برو نمیشه خاموش عمر آخر

 

  رفتن  نادروفربد 

 وپویان خودش انداخت،مادروپدر پایین رو وسرش داد تکیه دیوار به ترنم

 گفتو رفت سمتشون موندن،فاطمه ومیالدوپویان وامیر فاطمه رفتن پایین ومدینه

 خوبه؟ حالت ترنم-

 وگفت داد تکون رو سرش ترنم

 نمیشم ازاین خوبم،بهتر-

 وگفت کرد بلند رو سرش

 شرمنده،شرمنده پویان-

 عزیزم شرمنده دشمنت-

 گفت ،امیر خندیدن کنن عوض جو خواستن می امیرومیالد

 اینجاست هند بالیود داداش،سینما خیال سینما،بی بریم گفتم یادته میالد-

 وگفت خندید میالد

 دارم دوس بزن بزن من-

 وگفت خندید بلند امیر

 داداش داشت هم بزن بود،بزن کجا حواست-

 دیوار به روم دستشویی بودم رفته وسطش حتما-

 دز بازوش تو رو ومشتش رفت امیر سمت وبه خندید  ترنم زدو لبخند پویان

 وگفت

 کنید مسخره رو خودتون برید-
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 گفت خندید می داشت که امیر

 ومسخره ما...استغفرهللا من خواهر-

 وگفت انداخت عسلی میز روی رو وگوشیش نشست مبل روی ترنم

 هستن؟ پایین کیا فاطمه-

 وگفت رفت امیر سمت به فاطمه

 شماست فامیل اکثرا-

 کجاست؟ دخترا-

 آشپزخونه تو-

 وگفت کشید پیشونیش روی رو دستش ترنم

 شدم،ببخشید همتون شرمنده بخدا ها بچه-

 وگفت زد لبخندی میالد

 یمباهات آخرش ،تا نیستیم راه نیمه رفیق داره،ماهم وپایین باال ،زندگی آبجی-

 وگفت بست رو وچشماش زد لبخند ترنم

 ...ممنون-

 رنمت سمت به بود داده تکیه دیوار به که وپویان رفن پایین ومیالد امیروفاطمه

 وگفت رفت

 کنی؟ استراحت خوای نمی خانومم-

 هدیگ من بعد به این بودم،از داده مرخصی خودم به که بود وقت پویان،خیلی نه-

 منی زندگی تموم شده،تو دوبرابر ندارم،مسئولیتم استراحت وقت

 وگفت زد پیشونیش به ای وبوسه نشست کنارش پویان

 دارم دوست-

 نذاشتی،ممنون تنهام که ممنون پویان-
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 کرد زمزمه وآروم بست رو وچشماش گذاشت پویان های شونه روی رو سرش

 عاشقتم-

 دستاش وبا کرد بلند و سرش افتاٰدپویان پویان دستای روی اشکش ای قطره

 وگفت گرفت رو ترنم صورت

 کنه می گریه عشقم نبینم-

 وگفت انداخت پایین رو سرش ترنم

 شرمندتم پویان-

 چرا؟-

 شد خراب عمرت شب بهترین-

 لمگ نده،باشه عذاب خودتو اینقدر وراضیم،پس میدونستم چیزارو این ی همه من-

 عدب ساعت ونیم فشرد پویان سینه توی رو وصورتش داد تکون رو سرش ترنم

 وگفت کرد نگاه پویان چشمای وتو کرد بلند رو سرش

 من آقای-

 جانم-

 بقیه؟ پیش بریم-

   بریم-

 صدای وبا شد بلند ورودشون،سجاد اومدن،با پایین ها پله واز شدن بلند هردو

 گفت بلند

 اومد داداشم و،زن قشنگ کف بزن-

 گفت خنده با وپویان زدن دست همه

 چی؟ من پس-

 وگفت خندید سجاد
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 مبچسبی رو تو کنیم ول رو نازی این به داریم،عروس چیکار تو با بابا برو-

 خدا رو تو ببین منو نامرد،برادر-

 مردا کنار رفتن،پویان سمتی وبه شدن جدا هم از وپویان وترنم خندیدن همه

 گفت ناراحتی با ترنم آشپزخونه، تو رفت وترنم نشست

 دخترا،شرمنده سالم-

 وگفت رفت سمتش وبه شد بلند مهسا

 دیونه شرمنده دشمنت-

 وگفت زد لبخند ترنم

 پردردسرم اولم از چی؟من همه بابت ممنون-

 گفت خنده با سهیال

 پویانم داداش دیگه،بیچاره پرمصرفی-

 گفت اخم با ترنم

 پویانش داداش بیچاره-

 وگفت خنده زیره زد فاطمه

 خانوم حسود-

 وگفت خندید رقیه

 ببینم بشینید بیاید بابا ای-

 گفت مالید،فاطمه رو چشماش دستش با وترنم نشستن صندلی روی همه

 رفته بین از چشمات کردی گریه بس از-

 وگفت گرفت باال رو سرش ترنم

 میشه؟ شروع کی دانشگاه نیست،راستی چیزی نه-

 بعد هفته-
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 برسونم رو خودم تونم می حداقل خداروشکر-

 وگفت شد بلند

 ترکه می سرم بخوابم کمی برم من-

 گفت سهیال

 اینجاییم ما عزیزم برو-

 بکنم باید چیکار نمیدونستم نبودید شما اگه ،بخدا گلم های ابجی ممنون-

 توگف زد چشمک میالد شد،به سالن ووارد رفت بیرون آشپزخونه واز زد لبخند

 اتاق بیاد کسی نذار بخوابم برم میالد-

 بیاد هم پویان نمیذارم نترس برو جونم ابجی چشم-

 و انداخت مبل وروی کرد باز سرش از رو وشالش شد اتاق وارد خندید ترنم

 بست آروم رو وچشماش روش کشید رو وپتو انداخت تختش روی رو خودش

 وخوابید،

 میومد،چشماش آشنا بینیش به کسی عطر اومد،بوی خودش به عجیبی حس با

 یانپو به ،چشمش کرد باز رو چشماش وآروم کشید عمیقی نفس ولی بود بسته

 گفت اخم وبا افتاد

 ... پویان-

 پویان جان-

 کردی؟ بیدارم چرا نخوابیدم وحسابی درست چندروز-

 شبه هشت خانوما،ساعت خانوم-

 گفت تعجب با نترس

 چی؟هشت-

 مرده زنم نمببی بذار برادر نمیذاشت،میگم باشی،میالد نمرده ببینم بیام گفتم بله-

 تو اومدم مدینه زور به که زنده،نمیذاشت یا است
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 وگفت زد لبخندی ترنم

 کنم استراحت تا نذار رو کسی گفتم من-

 هب ای بوسه وآروم گذاشت پویان صورت وی رو ودستش چرخید پویان سمت به

 بست رو وچشماش زد لبش

 گفت اخم وبا کرد وباز چشماش تعجب با وترنم خندید بلند پویان

 جنبه؟ بی خندی می چی چته؟به-

 نیستی که ساله01 تو،دختر کشیدنای خجالت به-

 

 سالمه2: نه-

 وگفت خندید ترنم حرف این از پویان

 الهی بشم فداش-

 وگفت زد پیشونیش به ای بوسه

 کردن آماده رو شام بریم بیا نخوردی هم خانومی،ناهار-

 پویان نمیام-

 نازگلم چرا-

 کشه نمی عصابم میگن چیزی یه خواهرام االن بیام ندارم حوصله-

 اینجا میارم شامتو پس-

 زشته خواد نمی نه-

 نمیرم زشته،منم کجاش-

 بیاری؟ خوای می چطور پس-

 زدن بوق چند از بعد گرفت امیرو وشماره درآورد جیبش از رو گوشیش پویان

 داد جواب
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 یاب نداریم فاصله قدم کنی،چند انداز پس پول خوای می اینطوری سرت تو خاک-

 بگو کارتو

 وگفت خندید پویان

 یارب شام جوری یه بیرون،گفتم بیاد تونه نمی تو؟ترنم بکش،چته نفسی یه-

 برامون

 بیارم غذا تو برا عمرا میارم،وگرنه ترنم بخاطر-

 منتظرم بابا خب-

 به لبش بین رو لباش ویهو برگشت ترنم وسمت گذاشت جیبش تو رو گوشی

 کشید، حصار

 و دستش ،پویان کشید پویان بازوی رو آروم رو ودستش بست رو چشماش ترنم

 سمت وبه گرفت رو کمرش اش دیگه دست وبا گذاشت ترنم صورت روی

 می داشت بود دقیقه ده حدود بود،که تشنه عشقش از ،اونقدر فشرد خودش

 بوسیدش،

 در سمت وبه زد پیشونیش به ای وبوسه کشید عقب رو خودش در صدای با

 رفت

 وگفت شد نشت،امیروارد تخت وروی شد بلند ،ترنم

 خواب گلم،وقت آبجی  سالم-

 وگفت زد لبخند ترنم

 خبر؟ چه بیرون از ممنون،داداشی-

 نشن ومطمئن بیرون نیای تا که، نمیره انداختن،کسی لنگر خوردن کنگر  هیچی-

 نمیرن سالمی

 میام خوردم شام باشه-

 بذارم آهنگارو پس-

 راحتی هرجور-
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 تنشس ترنم وکنار کرد قفل درو بیرون،پویان ورفت گذاشت رو شام سینی

 وگفت برداشت غذارو وظرف

 کن باز دهنتو-

 وگفت کشید عقب صورتش ترنم

  ام بچه مگه-

 میذاشتم کیک تو دهن تو باید من دیشب نخیر-

 وگفت انداخت پایین سرشو ترنم

 ؟ مونده کیک-

 کن باز دهنتم بگیر باال بخوریم،سرتو امشب قرار بله-

 باو گذاشت دهنش  تو رو قاشق کرد،پویان باز ودهنشو گرفت باال سرشو ترنم

  داد قورت بغض

 بیرون، ورفت برداشت رو سینی وپویان خوردن رو شامشون

 شد خیره دیوار وبه گذاشت زانوش روی رو وچونش داد تکیه تخت به ترنم

 کرد، می بازی انگشترش با وهرازگاهی

 رو گوشی کالفگی بود،با فربد ،شماره اومد  خودش به گوشیش صدای با

 آینه ،وسمت انداخت تخت روی رو گوشی وباحرص شد وبلند  کرد خاموش

 رو موهاش آینه وجلوی برداشت رو وشالش کرد درست رو وآرایش رفت

 گفت لبخند با داخل اومد پویان که که کرد می مرتب

 بریم خانومی،حاضری-

 وهردو رفت پویان سمت به برداشت رو اش وگوشی زد کمرنگی لبخند ترنم

 رفتن  سالن سمت

 و رفتن کیک سمت به وپویان ترنم و کردن استقبال اونا از زدن دست با همه

  میزدن،ترنم حرف همدیگه وبا بودن نشسته ای گوشه ،همه بریدن رو کیک

 وگفت داد سهیال دست رو گوشی
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 بنداز عکس چندتا بیا-

 جونم ابجی چشم-

 وفامیالشون،حدود دوستاش با هم وچندتا انداخت پویان با عکس چندتا

 واونارو بود در دم کردن،پویان رفتن به تصمیم همه کم کم که بود00ساعت

  کرد می بدرقه

 ندبل گوشیش صدای که میزد حرف دوستاش وبا بود نشسته مبل روی هم ترنم

 رو ریموت هوا وبی نکرد نگاه شماره به که بود زدن حرف درگیر واونقدر شد

 گفت خنده وبا داد فشار

 بفرمایید جانم-

 عزیزم بال بی جونت-

 چندبار زور نداشت،به زدن حرف ونای بود مونده باز تعجب از که ترنم دهن

 وگفت داد بیرون رو ونفسش کد وبسته باز رو هاش پلک

 محترم؟ آقای امرتون-

  دلم محترم،عزیزم آقای شدیم حاال-

 کشید فریاد حرص با ترنم

 نمیشه،نفهم سرت آدمیزاد حرف دلم،تو عزیز دلم،مرض عزیز زهرمار-

 نمیگی دلت ته از عشقم،میدونم نگو اینجوری-

 فتگ ناراحتی وبا دستش داد رو وگوشی رفت پویان وسمت شد بلند اخم با ترنم

 دارم مزاحم-

 کرد نگاه گیج پویان

 کی؟-

 میشه من مزاحم که هست نفهم آدم چندتا-

 فریادگفت با گرفت دستش از رو گوشی بود فهمیده رو موضوع که پویان
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 بفهمی؟ خوای نمی تو انگار نه-

  

 

 گفت خنده وبا خندید فربد 

 یمید منو عشق تلفن جواب که دارم کار تو با مگه من فهمیدی؟اصال تو که نه-

 گفت فریاد با پویان

 کثافت ببند دهنتو-

 دکتر میشه چی نبندم-

 می آدم ای بچه مثل میدم،خودت فرصت بهت فردا عوضی،تا بندمش می خودم-

 شونم می عزات به مادرتو یا  کنار کشی

 رنمت دست رو وگوشی کشید موهاش به دستی کالفگی وبا کرد قطع رو گوشی

 گرفت، فاصله وکمی داد

 وگفت گذاشت پویان بازوی روی رو ودستش رفت سمتش تردید با ترنم

 ...پویان-

 دادوگفت تکون رو سرش پویان

 نباش آرومم،نگران نیست،من چیزی-

 شستن در وکنار بست ودر رفت اتاقش وسمت کرد ترک رو پویان گریه با ترنم

 فلشق پشت واز شد اتاق ووارد کرد باز درو پویان دقیقه چند از بعد کرد وگریه

 گفت حرص وبا کرد

 کنی؟ می گریه باز شد چی-

 ارتشوک وسیم کرد باز رو گوشیش گریون چشمای وبا گرفت باال رو سرش ترنم

 اخم با پویان انداخت تخت روی رو وگوشی  کرد نصف وسط واز درآورد

 پرسید



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  391  

 کردی؟ رو کار این چرا-

 بدی عذابم نگاهت با خوام نمی چون-

 بهت گفتم چی من مگه-

 نیستم که بگی،خر چیزی نداره لزومی-

 نیستی؟ پیشگو احیانا کرد،شما شروع این باز خدا وای-

 وگفت خندید کردوپویان نگاش متعجب چشمای با ترنم

 میاری در حرف خودت از چرا آخه-

 شسر از رو وشالش کشید دراز تخت روی پویان به توجه وبدون شد بلند ترنم

 وشالش  برداشت رو وشال رفت سمتش به انداخت،پویان زمین وروی کرد باز

 نزد، وحرفی نشست مبل وروی گذاشت کمد وتو کرد تا رو

 وگفت کرد اشاره پویان شد،به ووارد کرد باز رو در وفاطمه گذشت ساعت نیم

 شده؟ چی-

 وگفت داد تکون رو سرش پویان

 نمیزنه هم حرفی خوابید کشید دراز ،رفت بخدا نمیدونم-

 هستید؟  عصبی هردوتون که گوشیش به بود زده زنگ بود کی-

 بود  فربد-

 مردگی موش به زدی رو خودت ترنم که نیست ای ساده چیزه اینکه خب-

 گفت گریون چشمای وبا چرخید فاطمه سمت عصبی ترنم

 نگاه بهم وغضب حرص با شوهرم که سخته من نیست،برای چیزی شما برای-

 بگه چیزی من به تونه ونمی میشه دار جریح غرورش کنه،وقتی می

 داد لرزون،ادامه باصدای و نشست تخت روی

 سنگین کنه،نگاه درک رو من تونه نمی سخته،کسی چی همه من برای-

 قلبم روی تیر مثل اینا ای خونوادم،شوهرم،دوستام،همه
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 گفت فریاد وبا کوبید خودش ای سینه توی دست با

 ...باید دردسر،چرا از پر بودنم باشم،وقتی زنده باید من چرا اصال-

 دستاش بین رو سرش کرد،پویان وگریه پایین انداخت رو وسرش زد هق هق

  بود گرفته

 گفت گریه وبا کشید وتوآغوش رفت ترنم سمت به فاطمه

 نداره کردن گریه همه این ارزش بخدا میدی؛ترنم عذاب رو خودت چرا آخه-

 گفت ای خفه صدای با ترنم

 باشم شاد دقیقه دو تونم نمی که دارم گناهی چه من نداره،مگه چرا-

  

 زا که فاطمه به کرد ای واشاره کرد بلند رو سرش وپویان نگفت چیزی فاطمه

 بره بیرون اتاق

 وگفت رفت در دم تا وپویان رفت بیرون حرفی هیچ بدون ،فاطمه

 مونم می من بگو مامانم فاطمه،به-

 بمونی تو قرار خونه،فقط یکی اون برن مردا میدونم،قرار-

 تو نیاد کسی دیگه بگو پس اوکی-

 شده زهرمار امروز کافی اندازه ،به بهش نگیر سخت زیاد پویان چشم،فقط-

 براش

 میدونم خودم-

 برداشت رو ترنم وگوشی رفت تخت سمت وبه کرد قفل ودررو شد اتاق وارد

  انداخت ترنم گوشی وتو درآورد رو خودش کارتای سیم از ویکی

 ور نمیزد،گوشی وحرفی بود کرده بغل رو وپاهاش بود نشسته تخت روی ترنم

 وگفت گرفت ترنم سمت
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 دوتا مبری بعد تا بکن رو کارت انداختم،فعال رو خودم کارتای سیم از یکی بیا-

 بگیریم کارت سیم

 گفت وآوم رفت سمتش وپویان نزد حرفی ترنم

 گفتم بهت چی کنی،عزیزم،من می اینطوری چرا-

 آرایشی میز وروی گرفت دستش از رو وگوشی گرفت باال رو سرش ترنم

 گذاشت،

 دکر عوض رو ولباسش برداشت صورتی وشلوارک تاب ویه رفت کمدش سمت

 شرو رو ولباس رفت وسمتش برداشت راحتی ولباس کرد باز رو پویان وساک

 وگفت کرد نگاهش تعجب با وپویان انداخت

 بیرون لباس و جوراب با حساسم بخوابی،من بیرون لباس با که خوای نمی-

 بخوابی تخت روی

 کرد، عوض رو ولباسش شد بلند و زد پوزخند پویان

 نشست کنارش کرد،پویان می نگاه عکساش وبه بود نشسته مبل روی  ترنم

 وگفت زد اش شقیقه به ای وبوسه انداخت ترنم گردن روی رو ودستش

 کنی؟ می چیکار داری-

 گفت کنه نگاهش اینکه بدون ترنم

 کنم می نگاه رو عکسامون-

 شونه روی رو وسرش گذاشت عسلی میز روی رو وگوشی شد تموم که عکسا

 کرد زمزمه وآروم کشید عمیقی ونفس بست رو وچشماش گذاشت پویان

 شدم خسته-

 وگفت کرد نوازشش وآروم رسوند ترنم بازوی به رو دستش پویان

 کنی؟ نمی خالی رو خودت نمیزنی،چرا حرفی چرا-

 جز...نمونده،هیچی واسم بشکنه،هیچی که نمونده برام غروری پویان،دیگه-

 مرگ



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  394  

 وگفت گرفت رو اش وچونه کرد جدا خودش از رو ترنم عصبی پویان

 کن نگاه رو من-

 گفت بلند دیگه بار وپویان بود پایین سرش ترنم

 ببین منو گفتم-

 گفت وپویان کرد بلند رو سرش ترنم

 وت جون به جونم من چغندرم،ترنم برگ اینجا نمیزنی،من مرگ از حرفی دیگه-

 نکن اذیتم همه این است بسته

 گفت و گذاشت پویان سینه ی رو سرش و خورد فرو و بغضش ترنم

 چشم-

 وگفت زد لبخندی پویان

 ممنون-

 ساعت کرد نگاه ساعت وبه انداخت پایین رو وسرش زد رنگی کم لبخند ترنم

 بود0 نزدیک

 خنده با پویان و کرد پایین باال رو موهاش کمی و کرد باز رو موهاش گیره

 وگفت کرد وکشید،ترنماخم گرفت رو موهاش

 میاد پویان،بدم نکش-

 سرش زیر رو چپش ودست کشید دراز تخت وروی شد وبلند خندید پویان

 کرد، می پاک رو آرایشش که کرد می نگاه ترنم وبه گذاشت

 گفت که بزنه دستش به که داشت بر رو کرم ترنم

 پویان-

 جانم-

 دانشگاه بریم دیگه میگم-

 میریم موقع اون هم ما کنه می حرکت فردا پس استاد باشه  -
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 زد فریاد تعجب با ترنم

 ...پویان-

 گفت باخنده پویان

 چیه؟-

 هستن؟ نیست،کجا استاد به حواسم اصال-

 بودن دعوت امشب اینجا داشتن آشنا بابا،یه ترسیدم-

 شد راحت خیالم-

 نور کرد روشن و خواب شب وچراغ کرد خاموش رو اتاق وچراغ شد بلند 

 کرد، روشن رو اتاق صورتی

 تخت سمت بودن،به نخوابیده هنوز بود،انگار نشده خاموش سالن چراغ هنوز

 وپویان گذاشت پویان سینه روی رو وسرش کشید دراز رفت،وکنارپویان

 کرد، می نوازش رو موهاش

 ور ودستش گذاشت پویان قلب روی رو وصورتش چرخید پویان سمت به ترنم

 گفت وآروم پیچید پویان کمر دور

 کردم اذیتت که کردم،ببخشید نمی توجه بهت اگه که ببخشید-

 وخوابید بست رو وچشماش زد پویان قلب به ای بوسه

 

 کنه،نفسش باز رو چشماش تونست نمی هم شد می وارد بهش که تکونایی با

 قه بعد هستش پویان بغل ودید کرد باز رو چشماش جیغ یه وبا نمیومد بیرون

 گفت نگرانی با زد،پویان هق

 نکن خب،گریه بود ،خواب ترنم-

 وگفت داد بهش آبی لیوان و کرد جدا خودش از رو ترنم

 کنی می نکنم،سکته بیدارت اگه کن،دیدم پاک اشکاتو-
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 تنشس کنارش پویان و کشید دراز تخت ورو داد پویان دست رو آب لیوان ترنم

 وگفت کرد پاک رو واشکاش

 پریشونی؟ اینطور که دیدی خواب تو چی-

 وگفت کرد نگاه پویان چشمای به ترنم

 کابوس شده سال چند که خواب-

 گی؟ نمی بهم-

 بزنم حرف درموردش خوام نگفتم،نمی هیچکسی به-

 راحتی هرطور-

 چنده؟ ساعت پویان-

 6 نزدیک-

 وگفت شد بلند ترنم

 بخونیم رو نمازمون شو بلند نمازه وقت-

 خوندن، رو ونمازشون ووضوگرفت شد بلند پویان با

 بسته رو چشماش پویان ودید بود کشیده دراز پویان آغوش تو تخت وروی

 وخوابیده،

 و کرد عوض رو ولباسش شد وبلند زد پویان صورت به ای وبوسه زد لبخند

 رفت، سالن سمت

 گفت لب زیر کردو شد،اخم که آشپزخونه وارد

 مونده ظرفا که کردن می چیکار دیروقت تا اینا-

 برداشت ودستمالی کرد وخشکشون شست وظرفارو رفت شویی ظر سمت به

 کرد، کردوگردگیری پاک رو ها وشیشه

 شد اتاق وارد و کرد روشن رو سماور
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 خونه کلید همراه رو پولش کیف و برداشت رو بود،پالتو خواب هنوز ،پویان

 خارج خونه واز برداشت رو بود داده هدیه پدرشوهرش که خودش ماشین وکلید

 ، شد

 شد مغازه وارد و زد چرخی شهر تو خریدوکمی نون وچندتا رفت نونوایی سمت

 د،ش خونه وراهی گذاشت ماشین تو رو ووسایال کرد خرید صبحونه برای وکمی

 ومیز شد آشپزخونه ،وارد بود نشده بیدار کسی وهنوز شد وارد سروصدا بی

 داد جواب بو چند زد،بعد زنگ امیر وبه برداشت رو وگوشی چید رو صبحونه

 ابجی جانم-

 بودی؟ امیر،خوابیده سالم-

 بخرم نون برم شدم بیدار االن نه-

 است آماده چیز همه اینجا بیاین پاشین خواد نمی-

 نکنه،اومدیم درد دستت-

 بافت هی با رو بود،لباسش خوابیده همچنان وپویان اتاق تو ورفت شد بلند ترنم 

 وکمی ریخت پیشونیش روی رو وموهاش کرد عوض ساپورت ویه طوسی

 رفت خانوما سمت وبه انداخت گرنش تو رو اش نقره سرویس و کرد آرایش

 وشهگ وبا نشست تخت وروی برگشت اتاق سمت به ودوباره کرد بیدار واونارو

  زد می کنار دستش با وپویان کشید پویان صورت روی روسرش ای

 فتگ خنده با ترنم کرد نگاه ترنم وبه کرد باز رو چشماش پویان. خندید ترنم

 بخیر صبح-

 بخیر هم شما خانوم،صبح سالم-

 بشی بلند خوای نمی-

 چنده؟ ساعت-

 ده-

 نکردی؟ بیدارم چرا وای-
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 تاس اماده صبحونه شو بخوابی،بلند بهتر بودی،گفتم خسته نماز بعد دیدم-

 کرده؟ حاضر کی...هوم-

 ...من-

 خریده؟ کی نکنه،نون درد دست وای-

 خودم-

 رفتی؟ چی با-

 خودم ماشین با-

 وگفت خندید پویان

 شدی سوار مبارکه،پس-

 بله-

 وگفت داد بدنش به وقوسی وکش کرد بازوبسته چندبار رو چشماش پویان

 بخوابم کمی ام،بذار خسته-

 بخندل شیطنت وبا داشت نگه ثانیه وچند زد پویان لب به ای وبوسه شد خم ترنم

 کشید زدوکنار بهش وچشمکی زد

 وگفت خندید پویان

 بپرونی آدم سر از خواب بلدی خوب کلک ای-

 وگفت نشست تخت وروی شد بلند

 بده لباس دست یه زحمته-

 وگفت برداشت طوسی پلیور ویه سیاه کتان وشلوار شد بلند ترنم

 بیا شدی ،اماده بیرون میرم من-

 وآقایون رفت در سمت آیفون صدای وبا شدن بیدار همه ودید شد خارج اتاق از

 امدن هم
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 وگفت زد لبخندی ترنم

 حاضره صبحونه بفرمایید اومدید خوش-

 گفت میومد باال ها پله از که پویان پدر

 نکنه درد گلم،دستت عروس سالم-

 شدن، خوردن صبحونه ومشغول شدن آشپزخونه وارد

 موندن ترنم خواهرای ودوتا وپویان وترنم رفتن سالن وبه خوردن رو صبحونه

 وگفت شد بلند پویان

 کنم می جمع من کن استراحت برو بشم نازگلم فدای-

 برو تو پویان خوام نمی-

 وبابا مامان پیش کردی سرفرازم ترنم بخدا-

 گفت کنایه با ترنم بزنه،خواهر حرفی خواست ومی زد لبخندی ترنم

 گرده برنمی چیزا این با میره باد با که آبروی-

 کرد، نگاه پویان وبه بست رو چشماش لحظه یه ترنم

 اب و برد باال سکوت عالمت به رو دستش ترنم که بده جواب خواست می پویان

 رفت، بیرون آشپزخونه از سرعت

 کشیده دراز تختش روی ترنم ودید شد اتاق وارد و رفت سرش پشت پویان

 وگفت رفت کنه،نزدیکش می گریه وداره

 بدم رو جوابشون نذاشتی نکن،چرا تلخ رو خودت اوقات صبحی اول خانومم-

 گفت هق هق با ترنم

 ندارم رو وکنایه نیش تحمل که ام خسته ام،بخدا خسته پویان-

 داد وادامه کرد نگاه پویان به و شد بلند

 هراسونم هم دیواراش این از خونه این از من پویان-
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 وگفت زد پویان سینه به رو هاش مشت وبا شد بلند

 ارچیک گی نمی بهم چرا کنی نمی کمکم لعنتی،چرا فهمی،د   می ام خسته پویان-

 ......پویان...ها.کنم

 یدکش آغوش به وپویان افتاد پویان اغوش توی حال بی و کشید فریاد اونقدر

 وگفت بوسید رو وسرش

 کسی داری،نمیذارم منو تو نبودی،نترس ضعیف اینقدر که آروم،تو...آروم-

 کنه اذیت تورو

 گفت گرفته صدای با ترنم

 رو خودم جون قصد بار هزار که داشتم سال چند من مگه پویان-

 کشم نمی بکشم،بخدا عذاب اینقدر باید چرا من بگو تو پویان...داشتم،ها

 وگفت زد جیغ دل ته از

 ........خدایا-

 برد، خوابش که کرد گریه کرد،اونقدر می آرامش احساس پویان اغوش تو

 رفت، بیرون اتاق از و کشید روش رو پتو پویان

 ، بودن ایستاده در جلوی بودن شنیده رو صداشون که آدمایی

 چشمای با و داد تکون تاسف عالمت به رو سرش کردن،پویان نگاه پویان به

 وگفت داد قرار مخاطب رو ترنم خونواده به سرخ

 ...باشه داشته آرامش تونه نمی هم خواب تو که اوردین دختر این سر به چی-

 دستاش دوتا با رو سرش و نشست زمین وروی خورد سر ترنم اتاق در کنار

 گفت ناله صدای با و گرفت

 گیره می همه از خدا رو دختر این کردن گریه تاوان-

 شونسر حرفی هیچ وبدون نشستن مبل وروی سالن وبرگشتن نزد حرفی کسی

 وگفت نشست پویان کنار بود،امیر پایین

 کن نگاه منو پویان-
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 گفت گریون چشمای وبا گرفت باال رو سرش پویان

 آب ذره ذره داره زنم ببینم که نیستم نامرد ولی کنه نمی گریه مرد میدونم-

 کنم چیکار میشه،امیر

 کرد وزمزمه داد تکیه دیوار به رو سرش

 ...کنه کمکم خودت خدایا-

 نمتر جیغ صدای با که بود دوخته چشم زمین به به پویان و گذشت ساعت نیم 

 وگفت کشید وتوآغوش رفت سمتش وبه انداخت اتاق تو رو وخودش شد بلند

 اینجام،خب من نیست چیزی-

 کشید می فریاد و میزد هق هق ترنم

 ... پویان-

 پویان دل جان-

 ندارم رو شکستن تحمل دیگه من...نذار تنهام-

 نترس دلم جون نترس-

 ترنم و داد پویان دست به رو آب لیوان وفاطمه شدن اتاق وارد وفاطمه امیر

 گفت ناراحتی دادن،با آب وبهش کرد وجدا

 باشه بود خواب یه نکن،فقط گریه جونم آبجی-

 صدای با وپویان برد پناه پویان اغوش به دوباره خورد زور به رو آب ترنم

 گفت خسته

 کنارتم ،من بود خواب نکن،یه ،گریه خانومم-

 وخودش گذاشت تخت روی رو ترنم وپویان رفتن بیرون اتاق از وفاطمه امیر

 بود گرفته رو دستش و خوابید کنارش هم

 گفت گرفته صدای با دقیقه چند از ،بعد
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 تمداش باشم،دوست مامانم کنار داشتم فهمیدم،دوست نمی بودم،هیچی بچه پویان-

 سروپ خاله دختر با داشتم بشم،دوست جدا ازشون نداشتم کنه،دوست نازم بابام

 کنم بازی هستن من سن هم که وعموهام وعمه خاله

 ...یا بودم زندونی اتاق تو نمیذاشتن،یا هیچوقت ولی

 داد ادامه و شکست بغضش دوباره

 داشتن برمی و بدنم پوست بلندشون ناخنای با-

 وگفت کرد گریه دوباره

 لخت یکم که تلویزیون سیم سمت رفتم نفهمیدم بار داشت،یه درد اونقدر پویان-

 زخمم وروی برداشتم رو سیم کنه می آروم رو بدنم سرده شاید بود،گفتم شده

 گرفت منو برق لحظه گذاشتم،یه

 گفت غم پراز صدای با و کرد گریه

 از آروم وخیلی بیاری یاد به رو خاطراتت اون تموم که سخته خیلی پویان-

 ...میشهن ولی کنم فراموشش خوام می وقته خیلی پویان کنی،نمیشه عبور کنارش

 

 

 کرد، وگریه برد فرو پویان سینه تو رو سرش بزنه حرفی نتونست دیگه

 رو اون موهاش نوازش با تونست می نداشت،فقط گفتن برای حرفی پویان

 بده، تسکین

 وگفت گرفت باال رو وسرش بود شده خسته دیگه ترنم

 ...کنم می تحمل دارم ساله بیست میشم،من خفه خونه این پویان،تو-

 شد بلند ،پویان کرد نگاه پویان چشمای وبه افتاد چشمش از اشکی قطره دوباره

 وگفت

 کن جمع رو وسایلت پاشو-

 گفت وپویان کرد نگاهش تعجب با ترنم
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 میشه باعث که وزهرماری کوفت نه جهزیه نه خوام نمی تو از چیزی من-

 بیارو گذشته یاد به تورو میشه باعث که هرچی بیاری،ببین یاد به رو ات گذشته

 خودمون ای خونه برندار،میریم

 وگفت کرد نگاه ترنم چشمای وبه زد لبخندی بعد

 شو کنی،بلند می نگاه منو چرا-

 وگفت شد بلند ترنم

 ...پویان-

 وگفت گذاشت ترنم لب روی رو دستش پویان

 کن جمع خانومم،وسایلتو نگو چیزی-

 اشتد نیاز که وسایلی ریخت ساک توی رو ولباساش رفت کمدش سمت به ترنم

 توگف شد وارد ،پویان نشست تخت روی گذاشت اتاق از ای وگوشه برداشت رو

 شد تموم-

 اره-

 بریم پاشو-

 ...پویان آخه-

 بشه عوض حالت کمی نمیریم،میبرمت که همیشه برای نگو چیزی-

 دوکلی برگشت خونه وبه گذاشت ماشین تو و برداشت رو ترنم وسایل پویان

 وگفت داد امیر به رو خودش ماشین

 بیار تو رو من ماشین-

 وگفت ترنم خونواده به کرد رو بعد

 داره وحشت شما از کنه،اون خلوت باخودش کمی بذارید-

 وگفت رفت پدرش سمت بعد

 نیان میگم ها بچه به آپارتمانم،دیگه میریم-
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 باش، پسرم،مواظبش باشه-

 وگفت رفت سمتش ،به نشسته تخت روی ترنم دید و شد اتاق وارد پویان

 بریم پاشو-

 کجا؟-

 خودم آپارتمان میشه،بریم شروع روزدیگه سه که دانشگاه-

 ...خوابگاه آخه-

 داشتی الزم هرچی بازار میریم خودم،بعد خونه میبریم میداریم بر وسایلتو-

 باشیم دانشگاه تو سال0 قرار خریم می خونه برای

 خشک خداحافظی یه فقط نزد ،حرفی اومدن بیرون اتاق از و شد بلند ترنم

 شد، خودش ماشین سوار و کرد وخالی

 هگری وآروم چسبوند پنجره به رو سرش کرد،ترنم وحرکت بست رو در پویان

 وگفت گرفت رو اش چونه کرد،پویان

 کنی؟ می گریه چرا-

 باشم،پویان داشته رفتارو این پدرومادرم با نداشتم دوست هیچوقت من پویان-

 نبود چیزی دلم ته بخدا پویان ولی زدم رو ایستادم،حرفم روشون تو من

 عزیزم میدونم-

 شدن خسته ازم..نرو نگفتن هیچکدومشون چرا پس-

 کنار رو ماشین وپویان گذاشت صورتش روی رو ودستش زد هق هق دوباره

 وگفت فشرد آغوشش وتو گرفت رو وسرش کرد پارک خیابون

 ...باشه نکن بکشی،گریه سختی نمیذارم دیگه-

 ساعت ، ترنم ونه میزد حرف پویان نه راه تو کرد وحرکت کرد آروم رو ترنم 

 وگفت داشت نگه رستوران جلوی پویان بود ظهر بعداز:

 بخوریم ناهار بریم شو پیاده-
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 ذاغ سفارش پویان و نشست صندلی وروی رفت پویان دنبال حرفی بدون ترنم

 تگف پویان که کرد می بازی غذاش با ترنم و چیدن رو میز ربع یه از وبعد داد

 بیارن دیگه چیز یه بگم نیاد خوشت-

 ندارم میل...نه-

 بخور شد ات گشنه راه تو بریم می رو اش بقیه بخور تیکه یه-

 کردن، وحرکت رفتن ماشین سمت وبه خورد تیکه چند پویان زور به ترنم

 

 وآروم کرد نگاه گوشیش صفحه به ترنم و شکست رو سکوت گوشی صدای

 کرد زمزمه

 باباجون پویان-

 بده جواب خب-

 وگفت داد فشار رو ریموت ترنم

 ...بله-

 گلم،کجایین؟ عروس سالم-

 برسیم مونده ساعت1و0-

 خوردین؟ کنید،ناهار احتیاط فقط بابا باشه-

 جون بابا بله-

 نکنم،خدانگهدار سفارش دیگه خب-

 گفت سراسیمه ترنم کنه قطع رو گوشی خواست می

 ...باباجون-

 جانم-

 ...حالشون ومامانم بابا-
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 وگفت فهمید پویان ،پدر بگه رو اش بقیه نتونست دیگه

 استراحته نمیری،برای همیشه برای که خوبه،تو نکن،حالشون گریه-

 باشی مواظبشون-

 بابا خدانگهدار کن پاک رو چشم،اشکات-

 خداحفظ-

 کرد زمزمه وآروم کرد نگاه بیرون وبه کرد قطع رو تلفن

 کنی وزندگی بشی اجباری آدم یه که سخته چقدر نمیدونی پویان-

 وگفت زد بهش ای وبوسه گرفت رو دستش پویان

 با خوام ،می خودمون ای خونه میریم دور،داریم بندازی هارو گذشته خوام می-

 کنم شروع رو زندگی تو

 که رو چشماش ساعت چند از بست،بعد رو وچشماش زد کمرنگی لبخند ترنم

 رو صندلی دید که کرد نگاه پویان کنه،به نمی حرکت ماشین دید کرد باز

 زد صداش وآروم کشید صورتش روی و وخوابیده،دستش خوابنده

 ...پویان-

 وگفت کرد باز رو چشماش پویان

 جانم-

 ای؟ خسته-

 آره-

 داشتی؟ نگه چندساعته-

 میشه ساعتی یک یه-

 کنم می رانندگی ،من من جای بشین بیا -

 وخوابید، بست رو وچشماش کرد عوض رو وجاش شد پیاده حرفی بدون پویان
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 رسیدن، که بود شب02ساعت ازحدودا وبعد کرد رانندگی ترنم

 پارکینگ نکرد،وارد بیدارش همین داشت،برای رو پویان آپارتمان آدرس ترنم

 زد صدا رو وپویان کرد پاک رو ماشین و شد

 دیگه ،بلندشو رسیدیم پویان-

 وسوار برداشتن ماشین از رو ها شد،ساک پیاده و کرد باز رو چشماش پویان

 دش وارد ترنم و کرد باز رو در ایستادن،پویان پویان واحد وجلوی شدن آسانسور

 وگفت کرد روشن رو سرش،چراغ پشت وپویان

 دلم عزیز اومدی خوش-

 وگفت زد لبخند ترنم

 تمیزه چه خونت-

 ،خونمون نه خونت پسریم،دوما اینطور من که کنیم چه-

 گفت وترنم  گذاشت خواب اتاق تو هارو ساک

 کنم می آماده شام بزنی روت سرو آبی تو تا-

 بخوریم کن گرم رو اوردیم ناهارو همون ای خسته امشب عزیزم خواد نمی-

 باشه-

 زد صدا رو وپویان چید رو ومیز کرد گرم وغذارو رفت آشپزخونه سمت

 است آماده خونه،شام آقای-

 گفت کرد می خشک رو صورتش که پویان

 خانوم،اومدم چشم-

 شماره و برداشت رو گوشی ،ترنم شدن غذا خوردن ومشغول نشستن میز سر

 داد جواب زدن بوق بار چند وبعد گفت رو پویان پدر

 باباجون سالم-

 دلم،رسیدین؟ عزیز سالم-



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  408  

 نباشین نگران گفتم زدم زنگ همین ،برای بله-

 خودمون ای خونه میریم فردا پس میرسونن،ماهم سالم همه کردی کاری خوب-

 چی همه به زدم بهتون،گند گذشت بد شرمندتونم،خیلی سالمت،بخدا به-

 نکن ناراحت میاد،خودتو دخترم،پیش حرفی چه این-

 چشم،خداحافظ-

 تا شیدک عمیق نفس بار وچند گرفت دستاش بین رو سرش و کرد قطع رو گوشی

 وگفت انداخت بشقاب تو رو قاشق نریزه،پویان اشکش

 ... ترنم-

 گفت الکی خنده با و برد باال رو سرش ترنم

 داری؟ الزم جانم،چیزی-

 اره-

 بیارم بگو چی-

 تو من ترنم...رو هات گذاشتن سر رو،سربه ها رو،شیطنت هات خودتو،خنده-

 دارم کم رو

 شد رسرازی بزنه،اشکاش پلک اینکه کنه،بدون کنترل رو خودش نتونست ترنم

 وگفت کرد نگاه پویان چشمای وبه

 می دل ته از که هستم روزایی ،دلتنگ شده تنگ دلم پویان،منم-

 گریه از خداروشکر بازم نبودن،ولی واقعی هام خنده هیچوقت...خندیدم،ولی

 بودن بهتر

 ترسی؟ می چی کنارتم،از ناراحتی،من بازم ،چرا ترنم-

 وگفت کرد پاک رو اشکاش دستش با ترنم

 ونمت نمی اصال که کشن،خاطراتی نمی دست تو از که هست چیزا پویان،بعضی-

 کنم می خواهش بده وقت ،بهم کنم فراموشش
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 گفت وآروم انداخت پایین رو سرش پویان

 راحتی خودت عزیزم،هرطور باشه-

 گفت وپویان کردن جمع وظرفارو خورد غذا لقمه چند هم پویان،ترنم اجبار به

 کنم می دم چایی ویه شورم می ظرفارو من بچین رو وسایلت ،برو خانومی-

 کن استراحت برو تو پویان خواد نمی-

 تخواب نچینی رو وسایالت تا میدونم رو تو اخالق نیستم،آخه خسته من عزیزم-

 بره نمی

 وگفت زد لبخند ترنم

 شلختگی از متنفرم دقیقا،پویان-

 ...برو پس-

 سبز دیوارای با اتاق یه شد اتاق ووارد شد دور ازش لبخند با ترن

 های ومبل گرم حریرصورتی های پرده با سیاه ست خواب فسفری،سرویس

  دز لبخند پویان سلیقه سالن،به انگوری های وپرده و بنفش رنگ به راحتی

 یجلو رو آرایشیش وسایل و گذاشت کمد تو رو ولباساش کرد باز رو ساکش و

 ، آرایش میز کشوی تو هم هاش ونقره طال سرویس و آینه

 جای تو بذار تا برداشت هم کفشاش و کرد مرتب عقد،اتاق لباس بود مونده فقط

 وگفت زد لبخند وپویان رفت پویان کفشی،پیش

 چیدی؟ رو وسایلت-

 ...پویان جاش،فقط سر گذاشتم رو تو آره،وسایل-

 داری؟ نیاز چیزی جانم-

 دمخو لباس برای هم میخوام مانکن ویه بیارم رو وسایلم خوابگاه از بریم فردا-

 خودت لباس وهم

 بیارم چایی بشین گیرم،بیا می چشم،فردا-
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 میارم خونه،خودم آقای بشین تو-

  منی مهمون رو امشب دیگه نه-

 ترنم ارکن مبل روی وشکالت بیسکویت کمی وبا ریخت چایی فنجون دوتا پویان

 وگفت انداخت ترنم گردن دور رو ودستش نشست

 بخریم خونه وسایل بریم فردا نداری هستی،دوست راضی ازخونه-

 همچین یه دانشجویی ای کردم،خونه نمی فکر خوبه،ولی جان،خیلی پویان نه-

 باشه داشته ست سرویس

 خریدم پیش ماه یه-

 وگفت کرد نگاه بهش تعجب با ترنم

 چی؟-

 یمکن نامزد باهم اگه خریدم،میدونستم رفتم و کردم چیزو همه فکر پیش ماه یه-

 خوابگاه بری تو که نمیشه

 وگفت زد لبخند ترنم

 چی؟ همه پویان،بابت ممنون-

 وگفت زد ترنم پیشونی به ای وبوسه زد لبخند پویان

 نشده سرد تا بخور رو نداره،چای منو خانوم جوجو قابل-

 دست یه با رو ولباسش اتاق رفت و شست فنجونارو وپویان خوردن رو چایی

 وگفت رفت بهداشتی سرویس وسمت کرد عوض راحتی لباس

 باش زود نشده غذا تا خانومم،نمازمون-

 گفت کوتاهی جیغ یه با کرد می عوض رو لباسش داشت که ترنم

 چنده؟ پویان،ساعت سرم به خاک-

 داریم وقت ساعتی نیم عزیزم نترس-
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 خوندن رو ونمازشون کرد پهن سجاده کنارش هم وترنم گرفت وضو پویان

  گذاشت همیشگیش جای رو اش سجاده ،پویان

 گفت که بود چادرش کردن تا حال در وترنم

 خوابم ومی بکشم خونه به دستی من بخواب برو ای ،خسته پویان-

 کنن تمیزش میگیرم کارگر یه خانومم،فردا خواد نمی-

 رو وچراغ گذاشت کمد تو رو ترنمسجاده بود کشیده دراز تخت روی پویان

 وگفت کرد خاموش

 بخوابم کجا من خب-

 وگفت زد لبخند وترنم  کرد نگاهش تعجب با پویان

 دیونه کردم شوخی-

 رو شودست چرخید پویان سمت وبه کشید دراز پویان وکنار کشید کنار رو پتو

 کرد زمزمه آرومم و گذاشت پویان سینه روی

 دارم دوستت-

 گفت زد پیشونیش به ای بوسه پویان

 نازگلم همینطور منم-

 خوابیدن شدو بسته خستگی از هردوتاشون چشمای

 کرد، باز افتاد می چشماش به که خورشید نور با  رو چشماش ترنم صبح

 نیست، جاش سر پویان دید کجاست وبفهمه بیاد خودش به تا

 بود، صبح02وساعت برداشت رو اش وگوشی زد تخت تو چرخی

 نبود، پویان گشت وهرجارو رفت سالن وسمت شد بلند تخت از

 سبز  وشلوارک سوشرت  دست یه با خوابشو لباس و زد صورتش به آبی

 کرد دم وچایی اومده جوش سماور ودید رفت آشپزخونه وسمت کرد عوض

 شد باز در که بزنه زنگ پویان به تا برداشت رو وگوشیش



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  412  

 نهصبحو وسایل و ونون رفت پویان سمت به لبخند وبا رفت در سمت به ترنم

 گفت وپویان  گرفت دستش از رو

 شدی؟ بیدار نازگلم،کی بخیر صبح-

 میشه ربعی یه-

 زدی کش پویان  تیپ خانوم خوشگل-

 وگفت زد صورتش به ای وبوسه کرد بغل رو پویان و زد چشمکی ترنم

 خونه آقای همینطور هم تو-

 کرد جمع ظررفارو خودن،پویان رو صبحونه و کردن اماده رو صبحونه وسایل

 وگفت گذاشت ظرفشویی سینک روی

 بریم شو حاضر خانومی-

 کجا؟-

 دیگه بیارم رو وسایلت بریم-

 میمونه؟ تنها  پویان،فاطمه آها،باشه،فقط-

 کرده اجاره خونه هم نترس،امیر-

 هست ای اجاره هم اینجا پویان-

 نه-

 گفت تعجب با ترنم

 ......!نه-

 لقبو که بودیم،من داده اجاره داشتیم،فقط اینجا قبال رو آپارتمان آره،این خب-

 میرن بعد به ترم این از که صمیم دوستای وچندتا موندم خودم شدم،دیگه

 خوابگاه

  شد بد-

 بسشونه میدادن،دیگه وبرق آب پول اینجان،فقط مفتی سال یه بشه بد چرا-
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 وگفت  لبخندزد ترنم

 بعد بشورم ظرفارو بذار-

 شورم می من بشی حاضر تو تا خواد نمی-

 گفت رفت می که اتاق سمت خنده با ترنم

 عزیزم؟ شدی کدبانویی-

 رسیده ارث جدمون از ذلیلی زن که کنم چیکار-

 دم اهسی شلوار یه با صورتی کوتاه کت یه و رفت کمد وسمت کرد ای خنده ترنم

 وگفت برگشت سالن به  پوت نیم یه با و کرد سر سیاه بافت شال ویه پا،

 ام آماده من پویان-

 میشه حاضر زود من زن این که شکر خدای-

 وگفت خندید ترنم

 بپوش رو صورتی پلیور بامزه،برو-

 حلقم تو کردنت چشم،ست خانوم بله-

  پویان نریز مزه-

 هب   دقیقه چند رفتن،بعد آسانسور سمت به وهردو کرد تنش رو پلیورش پویان

 وگفت گرفت ترنم سمت رو کلید ،پویان شدن وسوار رفتن ماشین سمت

 بفرمایید-

 سوارشو خب من به میدی چرا-

 بشم سوار تو،من ماشین-

  پویان نداریم وتو من ماشین-

 شو سوار خودت-
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 ،پویان کردن حرکت خوابگاه وسمت شدن ماشین وسوار گرفت رو کلید ترنم

 گفت راه وسط

 دار نگه خانومم-

 چرا؟-

 گیری نمی ،شیرینی خب-

 بود رفته یادم پویان وای-

 نماشی وسوار گرفت قنادی جعبه ودوتا شد پیاده وپویان داشت نگه رو ماشین

  رسیدن  دیگه ساعت نیم شد،حدود

 وگفت برداشت رو وجعبه شد پیاده هم پویان  شد پیاده ترنم

 میمونم منتظرت من تو برو-

 گفت خنده وبا شد بلند خوابگاه شد،مسئول ساختمون ووارد زد لبخند ترنم

 باشه مبارک خانوم سالم،عروس به به-

 اومدن رحیمی،ممنون،دخترا خانوم سالم-

 نکردی؟ دعوت چرا مارو خبر بی چه اومدن،دختر آره-

 وسایلم اومدم عروسی،االنم ،انشاهلل بودن هول داماد رحیمی،آقا خانوم شرمنده-

 ببرم رو

 دانشگاه؟ نمیای وا،مگه-

 میریم خودمون ای خونه چرا،فقط-

 مبارکه-

 اتاقش سمت وبه داد خوابگاه مسئول به رو شیرینی های جعبه از یکی ممنون-

 رفت،

  اومدن پیشوازشون به همه شناخت می رو خوابگاه دخترای اکثر

 کرد، تعارف و کرد باز رو قنادی جعبه وترنم
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 ور وسایل و کردن کمک بهش صمیمیش دوستای از وچندتا گفتن تبریک همه

 بردن، در دم تا کردن، جمع

 وگفت شد پیدا ماشین از وپویان کرد باز رو خوابگاه در ترنم

 جان پویان-

 وگفت رفت ودوستاش ترنم سمت پویان

 خانوما کنم می عرض سالم-

 گفت داشت آشنایی پویان با که مریم

 نکردین دعوتمون که ندونستین قابل ایشاهلل،مارو دکتر،مبارک ی اقا سالم-

 

 تطاق بشه،بنده دیر شد،ترسیدم سریع خیلی خانوم،بخدا مریم دارین اختیار-

 ندارم دوری

 وگفت خندید ودوستاش مریم

  ترنم حالت به خوش-

 زدوگفت لبخند ترنم

 ببریم  رو وسایل کنی کمک من،میشه خب،آقای-

 دیگه ماشین تو بذاریم خانومم-

 گفت جیغ با وکمی کرد اخم ترنم

 ببری من ماشین با رو وسایل همه این خوای پویان،می-

 وگفت خندید پویان

 نداریما تو و من ماشین گفت االن خانوم،خوبه مریم-

 کنی باربری باهاش تو  نیست قرار  گفتم که گفتم-

 وگفت خندید مریم
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 کنه می شوخی پویان ،اقا جون ترنم-

 گفت خندید می داشت که پویان

 یادم االن گرفتم ببریم،وانت ماشین این با رو وسایل همه این دیونم مگه خانومم-

 وگفت کرد اخم ترنم

 دارم شوخی باهات من-

 برداریم رو وسایل بریم  بگید یاهلل یه ببخشید،خوب خوب-

 وگفت انداخت داخل به نگاهی رفت مریم

 نیست کسی بفرمایید-

 یان،پو گذاشتن وانت پشت رو وسایل و داخل رفتن وانت ماشین راننده و پویان

 وگفت ترنم سمت وبرگشت داد رو آدرس

 بریم-

 ورفتن شدن ماشین وسوار رفت پویان وسمت کرد خداحافظی دخترا با ترنم

 بعد لحظه وچند شد وپیاده داشت نگه مزون یه جلوی رو ماشین پویان راه ،سر

 ، شد وسوار گذاشت وانت وپشت اومد مانکن دوتا با

 رسیدن خونه به ربع یه از وبعد نزد ،حرفی کرد می نگاه بیرون به که ترنم

 وگفت رفت اتاق سمت خونه،پویان داخل بردن رو ووسایل

 میام دارم کار بیرون برم خانومی،من-

 گفت بود اتاق کردن جمع به حواسش که ترنم

 بپزم؟ چی ناهار بگو ،فقط باشه-

 بخرم  بده اس ام اس داشتی الزم بخوای،وسایل خودت نمیدونم،هرچی-

 باش خودت باشه،مواظب-

 خانومی چشم-
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 دکشی طول ساعت یه بود،حدودا وسایلش کردن جمع مشغول ترنم و رفت پویان

 کرد، تموم ولی

 برداشت کن پاک وشیشه ودستمال کرد آماده ناهارو و رفت آشپزخونه سمت

 زد غر لب وزیر رفت ومیزاها ها شیشه وسمت

 هستن قول بد مردا گیرم،همه می کارگر گفت می دیشب خوبه-

 گرفت امیرو وشماره برداشت رو وگوشیش داد انجام رو خونه  گردگیری کار

 داد جواب امیر خوردن بوق بار چند بعد

 خواهری جانم-

 کجایین؟ امیر سالم-

 میرسیم دیگه دوساعت و راه،یک تو-

 منتظرتونم نخورین ناهار پس باشه-

 چشم-

 داری؟ خبر رمضانی استاد از امیر-

 هستن ما سر پشت هم اونا آره-

 بیان هم اونا میزنم پس،زنگ خوبه-

 راحتی هرطور-

 کجاست؟ فاطمه-

 خوابیده-

 باشید خودتون مواظب باشه-

 بای خواهری چشم-

 خدانگهدار-
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 خوردن بوق بار چند از بعد گرفت رو استادشون شماره کرد قطع رو گوشی

 داد جواب

 خانوم ترنم جانم-

 هستین؟ خوب استاد سالم-

 گشتیم می بر باهم میموندی خانوم،منتظر عروس شما مرحمت به-

 فاطمهامیرو خونه،با نرید بگم زدم گرفت،زنگ تصمیم یهو استاد،پویان شرمنده-

 اینجا بیاید

 نمیشیم مزاحمتون دخترم نه-

 نم تا اینجا بیایید ،حداقل نکردم وقت که خودمون ای خونه استاد،تو اصال نه-

 بیام در وخانومتون شما شرمندگی از

 نکشی زحمت زیاد میایم،ولی دخترم چشم-

 پس،خدانگهدار منتظرم استاد چشم-

 خدانگهدار-

 ، کرد نگاه ساعت وبه گذاشت عسلی میز روی رو گوشی

 اس پویان کردوبرای آماده وساالد انداخت غذاها به ،نگاهی بود ظهر00 ساعت

  بخره، وشیرینی میوه تا زد اس ام

 بود، مرتب چی وهمه انداخت خونه به نگاهی

 کنه، استراحت کمی تا کشید دراز تخت وروی رفت اتاقشون سمت به

 وخوابید، کرد سنگینی چشماش که بود خسته اونقدر ولی

 خونه، برگشت ترنم سفارشات با پویان که بود0ساعت نزدیک

 رفت، اتاق وسمت چید یخچال تو رو بود،وسایل وکور سوت خونه

 گذاشت، کمد وتو آورد در رو کتش بود، خوابیده ترنم
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 به ای کرد،بوسه نوازش رو وموهاش کشید دراز ترنم وکنار رفت تخت وسمت

 گفت گوشش زیر وآروم زد پیشونیش

 بشی بیدار خوای ترنم،خانومی،نمی-

 وگفت زد ولبخند کرد باز رو چشماش آروم پویان صدای با ترنم

 سالم-

 خوابیدی؟ وقت عشقم،خیلی سالم-

 چنده؟ ساعت نمیدونم-

 0 به نزدیک ساعت-

 بودم ساعتیه،خسته دو یه آره-

 گیرم می بمونه،کارگر خونه کار نگفتم مگه-

 نمیشم راحت ندم انجام کارارو تونم،تا نمی من نمیدونی مگه تو-

 وگفت زد چشماش به ای وبوسه زد لبخند پویان 

 خریدم برات گفتی بشم،هرچی فدات-

 کنم ناهار،فکر بیان کردم دعوت رو استاد فاطمه پویان،امیرو ممنون،راستی-

 بیان االناست

 هستن شهر ورودی تو گفت بود،می زده زنگ دلم،امیر کردی،عزیز کارخوبی-

 کنیم حاضر رو غذا پاشو پس-

 وگفت زد ترنم لب به ای وبوسه نزد حرفی پویان

 پاشو-

 رو شا راحتی ولباس اتاق تو رفت ترنم و کردن آماده رو سفر ووسایل شدن بلند

 دم رو وموهاش روش از هم بافت ویه پوشید سیاه سارفون زیر یه و درآورد

 نپویا وپیش کرد آرایش هم وکمی کرد مرتب سرش روی رو شال و بست اسبی

 برگشت،



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  420  

 وگفت زد چشمک پویان

 ....نگرفته، کنیا،عروسی می بدبخت رو بری،من پیش خانومی،اینجوری-

 گفت اعتراض حالت وبا فهمید رو حرفاش ترنم

 .........پویان-

 وگفت گرفت باال رو دستاش پویان

 نمیگم چشم،دیگه-

 واستاد فاطمه ،امیرو کرد باز رو ودر ررفت در سمت ترنم و شد بلند در صدای

 وگفت زد لبخند همسرش،ترنم با رمضانی

 اومدین خوش سالم-

 اداست وهمسر فاطمه ودست بود بزرگ ای تخته رمضانی،دوتا استاد امیرو دست

 کیسه چنداتا هم

 گفت تعجب با ترنم

 ایناچیه؟-

 وگفت زد لبخند استاد

 شکست دستمون طرف این بیا در جلوی از-

 شده پیچ کاغذ که رو وتخته اومد استقبال به وپویان رفت کنار در جلو از ترنم

 گفت وفاطمه گرفت استادشون دست از رو بود

 داریم، سورپرایز برات-

 کشید جیغ تعجب وبا کرد پاره کاغذارو وترنم نشستن مبل روی همه

 نگرفتیم رو عکسامون که نبود حواسم نکنه،اصال درد دستتون وای-

 وگفت کرد وبغلش رفت فاطمه سمت

 جون ابجی ممنون-
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 گفت شوخی با استادشون

 چایی میره یادت که میشی خوشحال اینقدر عکست دیدن با میدونستیم اگه-

 آوردیمش نمی بیاری،اصال

 وگفت گزید رو لبش ای گوشه ترنم

 استاد شرمنده وای-

 بدم بهت من هم خوش خبر یه تا بیار چایی پاشو دختر،حاال کردم شوخی-

 گفت رفت می آشپزخونه سمت لبخند با ترنم

 دیوار به کنیم نصبش بعدا اتاق، تو بذار جان،لطفا پویان-

 گفت بلند صدای با امیر

 کنیم می درستش االن خودمون خواد نمی-

 قابای زا پویان،یکی امیرو ودید برگشت سالن وبه شد چایی ریختن مشغول ترنم

 میزدند، ورودی به رو بود ترنم و پویان دونفر عکس که رو بزرگ

 دیوار باکس روی هم رو کوچیک قاب وچندتا بردن اتاق تو رو عکسا از ویکی

 وگفت گذاشت عسلی میز روی رو چایی ترنم و گذاشتن

 شما ای همه از ممنون-

 وگفت خندید استاد همسر

  فیلم و آلبوم اینم خانوم عروس بفرما-

 وگفت گرفت دستش از رو پاکت ترنم

 کردین خوشحالم ممنون،واقعا خیلی-

 وگفت استاد به کرد رو بعد

 چیه؟ خوش خبر استاد خب-

 وگفت برداشت رو چایی فنجونای از یکی استاد
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 رو من کشه می حسینی دکتر بگم تونم نمی رو اش همه که من-

 فرانسه؟ از برگشتن دکتر مگه-

 با گفتم خواست،منم می رو تو ای زد،شماره زنگ وبهم برگشت دیشب بله-

 خودش تا نگم بهت گرفت قول ازم ولی داد رو خبری ویه کردین ازدواج پویان

 بگیره گونی مژده

 بگه؟ خودش خواد می دانشگاه رئیس که خبریه چه خب-

 تا اورژانس بزنه زنگ پویان قبلش باید بشنویی اگه کنم فکر که خبری یه-

 باشن کنارت

 گفت وپویان خندیدن همه

 شده وصل سرم بس از شدن سوراخ دستاش ،دیگه خیال بی استاد-

 گفت بلند صدای وبا چید میزرو ترنم ساعت نیم وبعد خوردن رو چایی

 بفرمایین است آماده ناهار-

 ظرفارو ،خانوما هم وبعد شدن ناهار خوردن ومشغول نشستن میز دور همه

 گفت ترنم که بشوره ظرفارو خواست می استاد وهمسر کردن جمع

 بشینید بفرمایید مهمونید نمیذارم،شما بخدا-

 گفت فاطمه به بعد

 ظرفارو منم بشور هارو میوه تو جان فاطمه-

  وگفت نشست صندلی روی استاد همسر

 میزنن حرف دانشگاه از همش نمیرم آقایون پیش که من-

 زدوگفت لبخند ترنم

 نگفت دکتر که خبریه چه جون،نمیدونی پری راحتین،راستی هرجور-

 بگم تونم نمی من عزیزم شرمنده-
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 سالن به میوه ظرف با سه هر شدن تموم وبعد شد مشغول شستن ظرف به ترنم

 برگشتن

 گفت استاد که بود0حدود شدن،ساعت خوردن میوه ومشغول

 تون پذیرایی از ها بچه ممنون خب،خیلی-

 گفت ترنم

 بود وظیفه استاد کنم می خواهش-

 وگفت امیروهمسرش به کرد رو استاد بعد

 بریم پاشید-

 برای برن بود نموندن،قرار وامیر فاطمه کرد هرکاری ترنم و شدن بلند همه

 بگیرن وسایل گرفتن که ای خونه

  

 ویر رو وسرش نشست پویان وکنار شست رو میوه ظرفای اونا،ترنم رفتن بعد

 وگفت گذاشت پویان شونه

 ظهر؟ بودی پویان،کجا-

 زدم دانشگاه به سری یه رفتم هیچی-

 وگفت شد بلند ترنم

 کن عوض رو لباست پاشو هم تو کنم عوض رو لباسم میرم من-

 خانومی چشم-

 ارکوشلو برداشت رو بود پوشیده صبح که لباسی   و رفت اتاق سمت به ترنم

 اعتراض با ترنم زد در پویان که بپوشه رو بلوزش خواست ومی کرد تنش رو

 گفت

 جان پویان لحظه یه-

 گفت و کرد تنش رو بلوزش سریع
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  تو بفرما-

 عوض رو لباسش هم وپویان کشید دراز تخت روی و گذاشت کمد تو رو لباسش

 کرد، می

 وگفت نشست تخت روی بود،پویان فکر وتو کرد می نگاه سقف به ترنم

 گذاشتم تنهات شدی،ببخشید خسته امروز-

 وگفت چرخید پویان سمت ترنم

 نبود خاصی عزیزم،کار نه-

 وگفت زد ترنم بینی روی انگشتش با پویان

 بکنه رو من کلفتی که نیاوردم میکنم،زن تمییز خودم بعد دفعه-

 وگفت کرد وبسته باز رو وچشماش زد لبخند ترنم

 میاد خوابم پویان-

 شدی بیدار االن که تو-

 بخوابم می باید ناهار بعد من-

 بخواب تو باشه-

 خوابی؟ نمی مگه تو-

 بکنم درسا به مروری یه میرم عزیزم نه-

 باشه-

  رفت بیرون اتاق واز شد بلند پویان

 بست، رو وچشماش کشید خودش روی رو پتو ترنم و

 تا داره  خوشبختی این زندگی،نمیدونست از بلکه کار از نه بود خسته اونقدر

 بخوره، شکست دوباره باید یا هست عمر آخر

 ، خوابید افکار همین با
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 شوموها شد بلند ، داد وقوسی کش بدنش وبه شد بیدار گوشیش آالرم صدای با

  شد مطالعه  اتاق وارد و خورد وآبی رفت اشپزخونه وسمت کرد مرتب رو

 ینپاورچ نشد،ترنم ترنم حضور متوجه که بود درسش به حواسش اونقدر پویان 

 یرو رو دستش گرفت،پویان رو چشماش پشت واز رفت پویان سمت پاورچین

 وگفت گذاشت ترنم  دست

 هستی؟ کی بزنم حدس االن-

 گفت گلوش ته از صدای با وفقط نزد حرفی ترنم

 ....هوم-

 وگفت خندید پویان

 بفهمم که نزنی حرف وقت یه-

 گفت وپویان نزد وحرفی خندید ترنم

 منه،گل است،عمر نیست،فرشته بسته،آدم رو من چشمای که کسی این-

 من گمشته نیمه منه،نه وجود منه،تمام منه،زندگی

 پاهای روی حرکت یه با رو ترنم و برداشت چشماش روی از رو ترنم دست بعد

 وگفت زد صورتش به ای وبوسه نشوند خودش

 خواب وقت-

 وگفت زد صورتش به ای بوسه متقابال ترنم

 بخونی؟ درس ممنون،تونستی-

 نه-

 چرا؟-

 نذار تنهام هیچوقت نیست،ترنم کاری هیچ به حواسم نیستی کنارم وقتی-

 هیچوقت
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 انپوی گردن  گودی توی رو وصورتش انداخت پویان گردن دور رو دستش ترنم

 وگفت کرد فرو

 میمیرم تو بی پویان،من همینطور هم تو-

 نگهداره آخرعمرم تا من واسه رو تو نکنه،خدا عزیزم،خدا خدانکنه-

 وگفت شد خیره پویان چشمای وبه کرد بلند رو سرش ترنم

 خوردی؟ چایی-

 میره پایین گلوم از چیزی تو بدون مگه-

 وگفت شد بلند ترنم

 کنم دم چایی میرم من-

 گفت پویان که بره خواست می

 شده؟ چیزی هستش هم تو اخمات صبح از ترنم-

 است ساده درد سر یه عزیزم نه-

 مطمئنی؟-

 میشه اینطوری کنم می کار میشه،زیاد سالی پنج یه  عزیزم آره-

 بخور مسکن یه -

 ندارم عادت خوردن قرص به من نه-

 و داد تکیه کابینت به  جا همون و کرد دم چایی و رفت آشپزخونه سمت به بعد

 بکشه، دم چایی شد منتظر

 وگفت گذاشت عسلی میز وروی ریخت رو چایی دقیقه ده بعد

 است آماده چایی بیا پویان-

 برداشت رو کنترل و گرفت دستش تو رو چایی وفنجون نشست ترنم کنار پویان

 گفت و
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 کنی؟ نمی نگاه تلویزیون-

 کنم نمی نگاه تلویزیون با وقت خیلی نه،من-

 خوب چه-

 وگفت شد بلند ترنم و شدن خوردن چایی مشغول

 بخونم درس کمی برم منم-

 دلم عزیز برو-

 شما با شام زحمت-

 چشم-

 نکنیا درست مرغ تخم پویان-

 وگفت خندید پویان

 راحت خیالت چیه،برو مرغ تخم بابا نه-

 که بود خوندن در غرق اونقدر شد خوندن درس ومشغول رفت اتاق سمت ترنم

 وگفت رفت وپیشش شد بلند کرد می صدا آشپزخونه از که پویان صدای با

 بخونم؟ درس من میذاری دقیقه یه پویان-

 وگفت کرد ساعت به اشاره دستش وبا خندید پویان

 شبه نه ساعت االنم نشستی بعدازظهر شش از کن نگاه ساعت دلم عزیز-

 کشیدوگفت چشماش به دستی ترنم

 نبود ساعت به حواسم  اصال-

 کردی می مرور داشتی خوبه-

 نخورم بر مشکل به بعد ترم برای تا خوندم کلی دیگه نه-

 آزادی هفته آخر تا پس خوبه-

 بله-



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  428  

 بخوریم شام بشین اوکی،بیا-

 گفته اذان-

 گفت االن-

 خوندی؟ بیام،تو بخونم نماز برم من-

 آره-

 هم وکنار خوردن رو شامشون و خوند رو ونمازش گرفت ووضو شد بلند ترنم

 گفت پویان  که بودن نشسته

 وپارتی زور به بود خالی واحد ساختمون،یه همین میان فاطمه امیرو راستی-

 کردم اجاره براشون بازی

 واقعا؟-

 مونی نمی تنها عزیزم،دیگه آره-

 است مبل گرفتن خونه گفتن که اونا پویان،اما ممنون-

 کنن خوشحال رو تو تا نگفتن-

 اید دیونه همتون-

 خانوما خانوم شما دیونه-

 تگف و شد بلند گوشیش گذاشت،صدای مبل دسته روی رو وسرش خندید ترنم

 بیار آرایشی میز روی از رو گوشیم زحمته پویان-

 وگفت اورد براش رو گوشی پویان

 ناشناسه شماره-

 هستش تو کارت سیم بده جواب-

 وگفت داد فشار رو ریموت پویان

 بله-



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  429  

 خان پویان سالم-

 شما؟ سالم-

 اروپا  بودم رفته ماه یه نامرد،فقط ای-

 کردین ما از یادی عجب اومدین،چه حسینی،خوش دکتر سالم-

 گی نمی ما به گرفتی زن بگم باید نیافتی،من پس بچه گیری می پیش دست-

 استاد هب فقط نگشتین بر هنوز گفتن دانشگاه زدم زنگ بود یادم بخدا استاد، نه-

 کنم می دعوت شمارو نفر اولین عروسی ایشاهلل گفتم رمضانی

 دمز بشین،زنگ کردی،خوشبخت ازدواج خانوم ترنم با شنیدم دکتر ایشاهلل،از-

 داشتم تورو بود،شماره خاموش خودش شماره به

 سوخته کارتش سیم استاد بله-

 پیشته؟ االن-

 حافظخدا من خدمتون،با استاد،گوشی بله-

 خداحافظ-

 وگفت داد ترنم دست رو گوشی

 هستش حسینی دکتر-

 وگفت گرفت رو گوشی ترنم

 اومدین خوش دکتر سالم-

 خانوم،مبارکه عروس سالم علیک-

 خوبید؟ ،شما ممنون-

 مرد دست دادی رو اختیارت شما،دیگه مرحمت به-

 استاد؟ مگه چطور-

 خاموشه خودت شماره آخه-
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 بگیرم برم امروز رفت یادم سوخته استاد نه-

 دانشگاه میای که آها،فردا-

 شنبه تا نداریم کالس که هنوز-

 واجبی ،کار من ای خونه بیا شوهرت اون با کن وکاله شال االن پس خوب-

 کنم می اس ام اس رو دارم،آدرس

 خدمتون میام فردا استاد نمیشیم مزاحمتون-

 نکردین دعوت ببینم،عقدتم بیا ،پاشو دختر مزاحمی چه-

 میایم چشم-

 خداحافظ فعال-

 خداحافظ-

 وگفت کرد قطع رو گوشی

 خونشون کرده دعوت استاد پویان-

 داره؟ چیکار نگفت-

 نه-

 بریم شو اماده برو پاشو-

 گفت رفت می اتاق سمت به که حالی در ترنم

 بگیرم شیرینی باشه یادت-

 خانومم چشم-

 وبه برداشت انابی   رنگ به مجلسی دخترونه  کت ویه رفت کمد سمت ترنم

 ای خونه سمت وبه زد  ترنم رنگ هم تیپ  یه هم وپویان سیاه شلوار و شال

  رفتن حسینی دکتر
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 باز درو زد رو آیفون ترنم و ایستادن در جلوی گل دسته ویه شیرینی جعبه یه با

 هوگیا وگل ودرخت بزگ  حیاط با ویالیی تقریبا ای خونه شدن وارد وباهم شد

 داشت، ومیوه

 و تدس پویان وبا اومد استقبالشون به استادشون که داشتن می بر قدم هم کنار

 شدن، وداخل داد استاد به رو گل ترنم

 عمومی دروس از یکی استاد اومد،چون استقبالشون به  حسینی دکتر همسر

 وگفت دیدخن حسینی ،دکتر نشستن تعارف کلی بعد داشتن آشنایی هم بود،با شون

 میایین بهم-

 گفت و زد لبخند پویان

 استاد ممنون-

 گفت حسینی دکتر همسر طاهری استاد بعد

 دختر؟پویان کردی الغر شدن،چرا تر خوشگل بودن خوشگل جون ماشاهلل،ترنم-

 کنی؟ می خان،اذیتش

  گفت خنده با پویان

  بکنم غلط من استاد-

 وگفت خندید حسینی دکتر

 ذلیلی زن من مثل پس-

 گفت اعتراض با طاهری استاد

 دکتر وای ای-

 وگفت خندید حسینی دکتر

 شدم مزاحمتون شب موقع این ببخشید خوب-

 گفت ترنم

 دارین اختیار استاد نه-
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 بگم بهت خوام می خوش خبر دخترم،یه خب-

 داد ادامه ودکتر کرد نگاه بهش تعجب با ترنم

 بودی؟ داده توضیح داستان یه قالب در رو  دروس تمام پیش یادته،ترم-

 خونده ها بچه از بعضی هم میموند خودم یاد هم استاد،اینطوری بله-

 بود شده بهتر بودن،یادگیریشون

 بودم رفته که همایشی همین بودم برده خودم همینه،با منم حرف خب-

 خب-

 کردن،فرانسه دعوتت عید برای جمالت به خب-

 گفت تعجب با ترنم

 ؟..........!چی-

 اومده خوششون کنم بدی،فکر وتوضیح بری که کردن دعوت ازت-

 استاد واقعا-

 برای میزنم حدس من بگیره قرار تایید مورد میگم،اگه تبریک ،بهت بله-

 بکنن کاری هم بورسیت

 توگف زد لبخند وپویان کرد پویان به رو کرد می گریه خوشحالی از که ترنم

 میگم تبریک-

 وگفت کرد پاک رو اشکاش ترنم

 برم تونم نمی تنها من کردن دعوت عید برای استاد ولی-

 اهدانشگ اساتید از بایکی مجرد واگر بیاد شوهرش با متاهل اگه نترس،گفتن-

 ممنون واقعا استاد ممنون-

 واسه نکشیدی زحمت کم سال یه این خودته،تو نکردم،زحمات کاری من دختر-

 دانشگاه
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 ، شدن رفتن آماده هم وپویان ترنم کم وکم شدن وشیرینی چایی خوردن مشغول

 نمیزد حرف داشتن هم وپویان حسینی ودکتر بودن جلوتر طاهری واستاد ترنم

  حالت به خوش پویان میگم-

 چطور؟-

  نره تنها که بود تو فکر به بود خوشحال هم وقتی دیدی-

 وگفت زد لبخند پویان

 هی هم بیان عقدمون نیومدن که اونایی هم بگیرم جشن هفته اخر خوام می استاد-

  ترنم موفقیت برای جشنی

 خوبه-

 نگید چیزی بهش استاد فقط-

 باشه-

 گرفت بستنی راه سر ،پویان رفتن خونه سمت و کردن خداحافظی همدیگه از

 شدن، خونه وراهی

 شلباس داشت وپویان بود نشسته تخت روی ترنم و کردن عوض رو لباسشون

 ، کرد می آویزون رو

 وگفت چرخید سمتش پویان ترنم  گریه باصدای

 باشی خوشحال باید االن خانومی،تو شد چی-

 ریهگ وبین شد شدید اش وگریه انداخت پویان آغوش تو رو وخودش شد بلند ترنم

 گفت

 تمداش دوست بگم،اونقدر بابام به رو خوش خب این داشتم دوست اونقدر پویان-

 پویان یول کردی سربلند رو من وبگه بگه تبریک بهم ببینم رو بابام خوشحالی

 کردی آبرو بی رو من گفت،گفت که چیزی تنها بابام

 وگفت کرد نوازش رو موهاش وپویان کرد گریه دوباره بعد
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 هم میدم،دوما خبر بهشون خودم االن بفهممن اونا نیست قرار آروم،آروم،مگه-

 کرده اشتباه که گفت بابات

 رو من فربد مثل پیش سال سه خونوادم همه وقتی شکست دلم من پویان ولی-

  شکستم شکستن،پویان رو من همشون کردن،وقتی رها

 وگفت گرفت دستاش بین رو وصورتش نشوند تخت روی رو ترنم پویان

 می گریه نده،وقتی هستن،هدرشون من  عمر مراوید اشکارو،اینا این نبینم دیگه-

 مترن خوام نمی خوام نمی رو شدن(تر) این من ولی میشه قشنگتر چشمات کنی

 کنی می خونه رو دلم مروارید این از قطره هر با چرا

 باو برداشت رو وگوشیش زد بهش ای وبوسه کرد پاک رو اشکاش دستش با بعد

 رو گوشی ترنم پدر  زدن بوق بار دو از باشه،بعد ساکت که کرد اشاره دست

 برداشت

 جانم-

 جان پدر سالم-

 خوبه خوبی؟ترنم  پسرم سالم-

 ترنم درپ  پیچید گوشی تو هقش هق صدای وکرد گریه بیشتر ،ترنم حرف این با

 گفت نگرانی با

 کنه؟ می گریه افتاده،چرا شده؟اتفاقی چیزی پویان-

 شده شما دلتنگ نیست،فقط چیزی پدرجان-

 خودش به بده رو گوشی-

 کرد زمزمه وآروم زد چشماش به ای وبوسه گرفت ترنم طرف رو گوشی پویان

 بده خبررو خودت ،بیا نکن گریه-

 گفت گرفته صدای وبا گرفت رو گوشی ترنم

 بابا سالم-

 کرده؟ اذیتت کنی؟کسی می گریه شده دلم،چی عزیز سالم-
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 گفت هست گریه با بود معلوم که صدای با ترنم

 گرفته دلم فقط نه-

 بیام فردا خوای می بابا-

 بدم خبری یه خواد،خواستم نمی بابا نه-

 شنوم می بگو-

 کردن دعوت رو من فرانسه از-

 رفتگ رو گوشی پویان بزنه حرفی ونتونست کرد وگریه زد هق هق دوباره بعد

 وگفت

 پدرجان میگم تبریک-

 گفت بود خوشحالی از بود معلوم که ترنم پدر صدای

 کنه؟ می گریه چرا ممنون،حاال-

 مزخرف وخاطراتت احمقانه فکرای بازم-

 وگفت کشید آهی ترنم پدر

 باش پویان،مراقبش کنه گریه نذار-

 ؟ ای دیگه امر چشم-

 پسر کردی محفوظ،خوشحالمون هم شما شیرینی-

 خدانگهدار بود،فعال نکردم،وظیفه  کاری من-

 خدانگهدار-

 بود دهکر فرو بالش تو رو صورتش برگشت،ترنم اتاق وبه کرد قطع رو گوشی

 وگفت نشست کنارش کرد،پویان می وگریه

 خانومی-

 کرد نگاه پویان وه گرفت باال رو سرش ترنم
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 بله-

 کنی؟ می گریه چرا-

 بیرون مربوطه،برو خودم به-

 یهو؟ شد چی عجب،ترنم-

 افتاده یادم مزخرفم خاطرات باشم،حاال تنها خوام می پویان بیرون برو میگم-

 گفت و خندید پویان

 بودی؟ وایساده گوش فال-

 وگفت  نشست تخت وروی  کرد اخم ترنم

 بده رو من گوشی-

 رهشما و گرفت حرص با رو گوشی ترنم و گرفت سمتش به رو گوشی پویان

 داد جواب پویان پدر گرفت رو  پویان بابای

 عزیزم  عروس جانم-

 گفت گریه صدای با ترنم

 بابا سالم-

 کنی؟ می گریه جان،چرا بابا سالم-

 کنه می اذیتم پویان بابا-

 گفت پویان وپدر خندید حرف این با پویان

 خنده؟ می چی برای-

 خوشحاله کنه می اذیت رو من اینکه از-

 بهش بده رو گوشی کرده غلط-

 نبی رو ترنم ولبای بداشت خیز وسریعی داد باال رو ابروهاش از یکی پویان

 گفت خنده وبا کشید عقب زور به رو خودش ترنم و بوسید و گرفت لبش
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 بابا-

  دختر شد چی-

 براتون داریم خوش خبر کنم،یه می شوخی-

 گفت بلند صدای وبا خندید پویان

 فرانسه  کردن دعوت رو عروست بابا-

 وگفت خندید بلند خوشحالی با پویان پدر

 چی؟ برای میگم،حاال تبریک-

 گفت ترنم

 جون بابا مفصله-

 میشه خوشحال بشنوه میگم،مامانتون عزیزم،تبریک باشه-

 مامان خدمت برسون سالم-

 گفت خنده با پویان

 ببوسش ما ازطرف بابا-

 وگفت گزید رو لبش ای وگوشه خندید ترنم

 بکش خجالت پویان-

 وگفت خندید پویان پدر

 دخترم عادتش شو خیال بی رو حیا بی  اون-

 کردن وخداحافظی خندید اشون همه

 بکنه فرار خواست ومی فهمید  ترنم و کرد نگاه ترنم به شیطنت با پویان

 وگفت گرفت دستش با پویان که

 کنم می اذیتت من حاال-

 گفت و خندید ترنم
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 ...وکیلم حضور بدون من-

 

 به وشروع گذاشت ترنم لب روی رو لبش وسریع بزنه حرفی نذاشت پویان

 بود، کرده زندانی دستاش حصار وبین کرد بوسیدنش

 پویان آغوش تو بیشتر رو وخودش انداخت پویان گردن دور رو دستش ترنم

 کرد،پ می نوازش رو پویان گردن پشت موهای دستاش وبا داد فشار

 و برد ترنم گوش کنار رو ولبش کشید عقب رو خودش دقیقه چند از بعد ویان

 کرد زمزمه آروم

 عزیزم نکن دیونه رو من هات گریه ،با ترنم میمیرم تو بی من-

 وگفت انداخت پایین رو سرش ترنم

 خیلی تنهام خیلی روزاها این کنم؛ می میمیرم،دغ نکنم گریه اگه پویان،من-

 برای نه عشقی برای نه کسی برای نه دلش من مثل که کسی داغونم،هست

 ....خودش خود برای شده تنگ خودش برای دلش بلکه چیزی؟ برای نه...جایی

 گفت رفت می که سالن سمت وبه کرد جدا رو خودش بعد

 کنم می اذیتت اگه کنم،ببخشید نمی گریه تو پیش دیگه-

 شد؛ دور وازش گفت سردی با رو حرف این

 وپیش دش بلند  دقیقه چند وبعد گرفت دستاش بین رو سرش  کالفگی با پویان

 تهگذاش پاش ران روی رو راستش آرنج وبا بود نشسته مبل روی که رفت ترنم

 وگفت داد تکیه در به بود،پویان موهاش بین دستاش و بود

 نبود این منظورم-

 گفت کنه بلند رو سرش اینکه بدون ترنم

 حرفی بیارم،یه پایین رو خودم توقع باید خودت،من واسه بود هرچی منظورت-

 هر اعتبار وبه نریز اشک ای شانه هیچ اعتماد به!باش خودت میگه، هست
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 هتکی که افتد می سمتی همان از افتد نمی خود خودی به ادمی نباش شانه اشکی

 تو احتیاجات وتامین زنم فقط میگه،من است،راست کرده

 گفت اخم با پویان

 ... ترنم-

 وگفت ایستاد پویان روبروی اخم با و شد وبلند بزنه حرفی نذاشت ترنم

 بشنوم رو صدات خوام نمی پویان-

 کشید فریاد بلند پویان که بره خواست می

 شکلی یه همه کنی؟بخدا می خالی من سر رو اون حرص نیستم،چرا فربد من-

 نیستن

 ایینپ اشکش  صدا وبی گرفت رو گلوش جلوی فربد،بغض اسم شنیدن ترنمبا

 کرد، گریه وآروم کشید دراز تخت روی و شد اتاق وارد و  نزد وحرفی افتاد

 ، داد تکیه دیوار به رو وسرش شد پشیمون حرف اون زدن با هم خودشم پویان

 بشه دعوا این از تر پیش تا نرفت پیشش

 شد، خیره ای گوشه وبه زد چنگ موهاش به و نشست در کنار

 هنکرد،ب حرکتی ولی شنید می رو ترنم گریه صدای وهرازگاهی   سکوت بین

 وبه ریخت آبی ولیوان  رفت اشپزخونه سمت وبه شد ،بلند کرد نگاه ساعت

 گفت وآروم گذاشت تختی پا وکنار رفت اتاق سمت

 بخور آب شو  بلند-

 باو کوبید دیوار سمت وبه برداشت رو آب ولیوان شد بلند  عصبانیت با ترنم

 گفت فریاد

 فهمی می متنفرم،متنفر ازت-

 کشید فریاد دوباره ترنم که پایین انداخت رو وسرش نکرد حرکتی پویان

 خونوادم وقتی ندارم انتظاری تو خونوادم؛از تو،هم هستین،هم هم عین همتون-

 شنوم می بزن رو زبونات باشی،بزن،زخم ساکت هم تو میزنن زبون زخم بهم
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 گفت گریه با ترنم و بود ساکت پویان

،لعنتی-  که دخترم،همونی یه کن،من خالی رو نمیزنی؟،خودت حرف چرا بزن، د 

 چون نیست خوشبخت هیچوقت دختر همینطور؛یه واالنم بود کاال یه پیغمبر قبل

 کردتم،چشمم ،عقد شدم ندارم،زنت شکایتیم هستش،هیچ کاال یه عنوان به

 ....لذ وسیله نرم،میشم کور،دندم

 بده ادامه ونذاشت کشید فریاد خشم با پویان

  ترنم کن کن،بس بس-

 وگفت زد زل چشماش وتو رفت پویان سمت و شد بلند ترنم

 شبت عروسک میشم امشب از-

 باال رو دستش خشم با  پویان که بشه دور ازش خواست ومی زد پوزخند بعد

 گفت و زد ترنم صورت وتو گرفت

 کاال یه عنوان به کنی فکرمی نیستی؟چرا مهم برام کنی می فکر چرا-

 قطف اینکه نه ندارم رو اشکات دیدن طاقت  یعنی نکن گریه میگم هستی،وقتی

 باشه من برای خوشیت بخوام

 یم کرد،پویان می گریه صدا وبی بود گذاشته صورتش روی رو دستش ترنم

 رفت بیرون اتاق واز کشید عقب رو خودش ترنم که   کنه بغلش خواست

 اش گریه هق وهق کرد قفل پشت از رو ودر انداخت مطالعه اتاق روتو وخودش

 ، شد بلند

 وگفت زد ودر رفت سرش پشت پویان

 کن باز رو ؛در ترنم-

 کشید فریاد گریه با ترنم

  بشنوم رو صدات خوام نمی-

  کن،ببخشید باز-

 پویان شو خفه میگم-
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 ببینمت تا رو در کن باز نبود،ترنم خودم دست بخدا-

 ور صورتش فریاد وبا ایستاد پویان وروبروی کرد باز رو ودر شد بلند ترنم

 وگفت داد نشون

 مخود درد به بذار برو،برو شده خنک دلت ببین،االن رو ببین،شاهکارت بیا-

 بمیرم

 وگفت زد سرش به ای وبوسه گرفت آغوشش تو رو ترنم زور به پویان-

 کردم ببخشید،ببخشید؛غلط-

 دکر جدا خودش از ،پویان شد می قبل از بیشتر اش هق وهق کرد می گریه ترنم

 وگفت

 ببخشید-

 وگفت کرد نگاه بهش ترنم

 متنفرم ازت،پویان متنفرم-

 کشید، دراز تخت روی و دوید اتاق سمت به بعد

 خاموش هارو وچراغ کرد جمع رو لیوان خرد وشیشه رفت اتاق سمت پویان

  کشید دراز تخت وروی کرد

 کشید، کنار رو خودش ترنم و گذاشت ترنم کمر روی رو ودستش

 رنمت های گریه از که ضعیفی صدای وبه شد خیره سقف وبه نزد حرفی پویان

 وگفت شد کالفه کرد،دیگه بغض شنید می

  ببخشید گفتم که من-

 گفت گریه حالت همون با ترنم

 اینکه نه بمون بگی وبلند بگیری محکم دستمو تا کنم می قهر فهمیدی می کاش-

 ....راحتی هرطور بگی وآروم بندازی باال شونه

 نداشتم حرف اون از ،منظوری ترنم ام شرمنده بخدا-



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  442  

 نیست مهم-

 کردم بلند دست تو روی که بشکنه مهمه،دستم چرا-

 روش هم خوردم،تو همه از-

-... 

 کن نگاه بهم کنم می خواهش ترنم-

 تگذاش ترنم صورت روی رو دستش کرد،پویان نگاه پویان وبه زد چرخی ترنم

 وگفت

 بخشیدی بگو کنم،فقط می کارو همون بگی هرکاری-

 گفت ترنم که کنه بغلش خواست وپویان نزد حرفی ترنم

 لبانم ها لحظه هوس؛این نه عشق طعم با خواهد می آغوش یه تنم ها لحظه این-

 گیسوانم ها لحظه شهوت؛این نه حبت طعم با خواهد می را لبایی رطوبت

 که خوام می را تنی ها لحظه ؛این نیاز نه ناز طعم با خواهد می را دستی نوازش

 ...را جسمم نه کند ارضاع را روحم

 نپایی اشکش قطرات وآروم بست رو وچشماش برگردوند رو صورتش آروم بعد

 افتاد

 نذاشتن، هم روی پلک کدومشون هیچ صبح تا

 بمخاط رو ترنم و پوشید رو ولباسش رفت کمدش سمت شد بلند پویان صبح

 وگفت داد قرار

 باش،خدانگهدار خودت نکنی،مواظب گریه دیگه بمونی،شاید تنها تا میرم من-

 رفت کشیدو عمیقی ونفس زد ترنم پیشونی به ای وبوسه شد خم

 

  شد بلند ترنم در صدای شنیدن با 

 کرد، نگاه پویان رفتن وبه رفت پنجره طرف وبه
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 کرد، وگریه داد تکیه پنجره به رو سرش

  رفت روشویی سمت به و داد تکونی خودش به

 کرد، نگاهی خودش به

 ، بود شده سرخ چشماش

 حموم، ورفت برداشت رو ولباسش برگشت اتاق به

 گرفت، رو وجودش تمام آرامشی کرد باز که رو داغ اب

 کرد، گریه و نشست آب دوش زیر

 اومد، خودش به گوشیش صدای با

 ودب خونه شماره رفت گوشیش سمت پیچید،به خودش به رو وحوله بست رو آب

  پوشید رو ولباسش گذاشت سایلنت روی رو گوشی نداشت دادن جواب حوصله

 آبی، نه خورد ای صبحانه نه و

 داشت، نیاز خواب به انگار خوابید کشیدو دراز تخت روی

 خوابیده اینقدر کرد نمی فکر بود شده تاریک وهوا کرد باز که رو چشماش

 باشه،

 شد، بلند تخت روی واز داد تکونی خودش به زور به

 داره، پاسخ بدون تماس صدتا ودید رفت گوشیش سمت به

 خونه، از هم وچندتا بود وامیر فاطمه از اکثرا

 خورد، وآبی رفت آشپزخونه سمت به

 نداشت؛ خوردن غذا به میلی اصال

 ؛ نداشت خبری ازش هم صبح بخوره،از چیزی پویان بدون تونست نمی

 بود، شده بیشتر گیجش سر
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 از بار این بست رو چشماش ودوباره کشوند تخت سمت زور به رو خودش

 بود، ضعف از نبود،بلکه خستگی

 .رفت حال واز بست رو چشماش

 

********************** 

 گفت امیر به ورو گرفت رو شمارش دوباره فاطمه

 زدی؟ زنگ پویان نمیداره،به بر امیر-

 نمیداره زدم،بر زنگ ترنمم خانومم،به بله-

 خونشون برو پاشو خب-

 کینگپار تو هم ترنمم کنن،ماشین نمی باز نمیرسه،رفتم چیزا این به عقلم خودم-

 نیست

 باشه افتاده اتفاقی نکنه-

 یا بردارن رو گوشی رفته یادشون جایی رفتن حتما اتفاقی چه عزیزم نه-

 سایلنت روی گوشیشون

 بچینیم رو خونه تا کمکم میاد گفت می ترنم نگرانم،آخه ،امیر امیدوارم-

 نیممیز زنگ دوباره فردا بخوابیم کردیم،بریم تمییز رو خونه خودمون که حاال-

************** 

 رسهپ ها خیابون تو ماشین با هم وپویان بود کشیده دراز تخت روی حال بی ترنم

 زد، می

 

 وخونه ترنم وخونه فاطمه امیرو از رفته دست از وتماس برداشت رو گوشیش

 داشت، خودشون

 د،وخوابی کرد پارک پارکی کنار رو بزنه،ماشین حرف باهاشون نداشت حوصله
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 داد پایین ور شیشه گنگی شد،با بیدار میزد شیشه به پلیس که ای ضربه با صبح

 وگفت

 بله-

 مسافرین؟ آقا-

 ...بله-

 شده پارک جایی بدین،بد حرکت رو ماشین لطفا-

 چشم-

 بود امیر شماره اومد در زنگ به کرد،گوشیش وحرکت کرد روشن رو ماشین

 وگفت برداشت اجبار به

 امیر جانم-

 شماها؟ کجایین امیر،معلومه زهرمار-

 کی؟-

 ترنم و تو دیگه معلوم!شما وعمه من-

 کنه می باز بزن رو ،در است خونه نیستم،ترنم خونه من-

 اچر میزنم بزنم،در در باید نمیدونستم متشکرم،خودم راهنماییتون از خیلی-

 کنه نمی باز دررو

 گفت نگرانی وبا گرفت رو گوشی فاطمه که بده جواب خواست می پویان

 نیستین؟ باهم دوتا شما پویان،مگه چی یعنی-

 نیستم خونه صبح دیروز از من نه-

 چرا؟-

 شده دعوامون-

 گذاشتی؟ تنهاش هم تو شده دعواتون-
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 شد می خراب حالش بیشتر میدید رو بودم،من مجبور-

 گفت فریاد با فاطمه

 بمونه تنها گذاشتیش تو اونوقت داره احتیاج تو به اون پویان-

 بکنم کاری تونم ونمی کنه می گریه وقتی فاطمه کنم چیکار-

 پدرش خونه خودت،میموند ای خونه آوردیش بکنی،چرا کاری تونستی نمی-

 بود بهتر

 االن کنم چیکار فاطمه خب-

 کنه؟ نمی باز رو در چرا-

 خوابه حتما-

 سنگین خوابش ،اون سوخت میزنم،زنگه رو زنگتون دارم کوب به دیروز از-

 میشه بیدار نیست،زود

 بزن زنگ گوشیش به-

 باشه نیومده سرش خونوادش؛بالیی امیر،هم ،هم من زدم،هم زنگ-

 میام االن خودم بذار نده الکی جو فاطمه-

 زد رو ودر رفت امیروفاطمه واحد وجلوی رفت خونه سمت به استرس با پویان

 وگفت اومد بیرون وفاطمه

 داری؟ کلید پویان-

 دارم آره-

 خونه وارد وسراسیمه کرد باز رو در رفتن،پویان پویان واحد سمت به همشون

  شد

 نبود، ولی رفت حمام سمت نبود،پویان،به زدن،خبری صدا رو ترنم وهمشون

 رو ترنم داره فاطمه ودید رفت خوابشون اتاق سمت به فاطمه جیغ صدای با

 کنه می وصداش میده تکون
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 کن باز چشماتو آبجی ترنم-

 اوبود،ب ایستاده پویان سر پشت میده،امیر تکون رو جسد یه داشت انگار ولی

 وگفت داد تکون پویان به بهت

 ... پویان-

 وگفت گرفت آغوشش تو رو ترنم و رفت سمتش به پویان

 بیار رو سنج فشار پاتختی کشوی از فاطمه-

 نمی هفاطم ونه پویان نه ولی و داد پویان دستت به رو سنج وفشار شد بلند فاطمه

 گفت و اومد سمتشون به امیر بکنن کاری تونستن

 کنار برید-

 وگفت گرفت رو فشارش

 بیمارستان ببریم باید پایین،زود فشارش پویان-

 هم مهوفاط زد بیرون خونه از وسراسیمه پیچید دورش روبه وپتو شد بلند پویان

 سرش، پشت

  رفتن، بیمارستان وسمت شدن وسوارش آورد رو ماشین امیر

 باو برد اورژانس وسمت کرد بغلش بیارن،خودش بالنکارد حتی نذاشت پویان

 وگفت رفت پرستار سمت فریاد

 کجاست؟ دکتر-

 تخت اون روی ببرید-

 وگفت اومد سمتشون به وپزشک گذاشت تخت روی رو ترنم پویان

 آقا؟ شده چی-

 بود افتاده تخت دیدمش،روی نمیدونم،وقتی-

 وگفت گرفت رو فشارش دکتر

 خورده چی بار افتاده،آخرین فشارش-
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 وگفت رفت فرو فکر به پویان

 بود شب دیدم،پری من که بار آخرین-

 دیدش؟ وقتی از چی یعنی-

 نبودم خونه دوروز یعنی-

 وگفت داد باال رو ابروهاش پزشک

 کرده ،ضعف نخورده هیچی احتماال-

 وگفت کرد پرستار به رو

 بخوره بدین غذا هم شد بیدار بزنین بهش سرم-

 گفت پویان به وپرستار شد جدا اونا از بعد

 کنم خبرتون تا باشید بیرون-

 گفت وامیر رفت فاطمه امیرو سمت به پویان

 شد؟ دعواتون که شد چی-

 وگفت نشست صندلی روی پویان

 برپیشش،خ بریم وگفت زد زنگ حسینی رفتین،استاد پیشمون از که دیروز-

 کردن گریه به کرد خونه،شروع داد،اومدیم فرانسه به رو  ترنم دعوت

 گفت ناراحتی به فاطمه

 کرد؟ می گریه چرا بوده خوبی خبر که این-

 زندگیم گفت می بود بد بده،حالش خونوادش به خبررو خودش داشت دوست-

 هب داشتم گفتم،وقتی خونوادش به زدم زنگ خودم حرفا،منم این واز شده خراب

 کنه،شنید می گریه داره اومده یادش مزخرف خاطرات دوباره گفتم می باباش

 ...و شد دعوامون و شد وعصبی

 گفت وفاطمه کشید صورتش به دستی نزد حرفی دیگه
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 اونیکه از تر قوی اون نمیشه اینطوری ترنم که عصبانیت نه،با نبوده این پویان-

 بیشتره تحملش بشکنه،اون حرفا این با

 نمیزدمش و شکست می دستم کاش فاطمه-

 وگفت رفت سمتش به امیر

 زدیش؟-

 اقتط بخدا خوامش،ولی می خوشی برای فقط من کرد فکر نکن،اون گریه گفتم-

 دیگه ونمکنم،ا کنترل رو خودم نتونستم که گفت حرفی نداشتم،یه رو اشکش دیدن

 بکشی عذاب کمتر تا میرم گفتم نمیومد،صبح بند هاش گریه

 وگفت داد تکیه دیوار به رو سرش فاطمه

 ینمتبب خوام نمی میگه میذاشتی،اون تنهاش داشت،نباید احتیاج بهت اون پویان-

 خونه از دوروز اینکه نه نمیذارم وبگی،تنهات باشی کنارش داره دوست ولی

 بیرون، بزنی

 

 قـــادرند ها بـتـــرسیـــد؛آن بـیشتـــر احســـاساتــی هـــای انســــان از"

 قـیـــد   بــاشـنـــد؛و نــداشتـــه نکـننــد؛دوسـتــــ گــریـه ناگهــــــانی،دیگــــر

 . . ." زنــدگــــی بــزننــد،حتـــی را چـیــز همـــه

 

 وگفت اومد سمتشون پرستار دیگه ساعت نیم عدوب نزدن حرفی هیچ دیگه

 اومدن هوش به بیمارتون-

 متشس بود تخت روی حال بی که دید رو ترنم و رفت اتاق وسمت شد بلند پویان

 وگفت رفت

 میشم نگرانتم خانومی،نمیگی سالم-

 وگفت زد سرش به ای وبوسه اومد وفاطمه نزد حرفی ترنم

 کردی درست خودت برای وضعیه چه این دیونه-
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 وگفت اومد غذا ظرف با امیر ربع یه وبعد نزد حرفی ترنم

 کنیا می فرار پختن غذا از خانوم،خوب آبجی به به-

 وگفت گرفت باال رو ظرف

 پلو عالقت،زرشک مورد غذای-

 وگفت کرد بلندش وفاطمه زد کمرنگی لبخند ترنم

 کردی بخور،ضعف غذا پاشو-

 گفت وآروم داد تکون رو سرش ترنم

 خورم نمی-

 وگفت گرفت رو صورتش دستش با پویان

 بخور رو کردم،خوبه،غذات غلط من-

 وگفت کشید کنار رو صورتش ترنم

 ببینمت خوام نمی-

 وگفت انداخت پایین و سرش پویان

 بخور رو غذات تو بیرون میرم من باشه-

 وگفت داد دستش به رو وغذا نشست کنارش وفاطمه رفتن بیرون امیر با

 بخور-

 هنشد تو رو وغذا گرفت رو قاشق بگیره،فاطمه دستش رو قاشق نتونست ترنم

 وگفت گذاشت

 خوری؟ نمی چرا شدی؟غذا بچه-

 چیز همه از کس همه از فهمی می ام،خسته ،خسته فاطمه-

 نخوری غذا نمیشه دلیل این خب-

 کرد بلند من روی دست پویان فاطمه-
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 پشیمونه-

 سرش تو بخوره-

 کنی می گریه ببینه تونسته نمی خوب-

 ...بهم نیستم فربد من میگه برگشته فاطمه،بهم-

 گفت وفاطمه کرد بزنه،بغض حرف نتونست دیگه

 دیونه داره بخور،دوستت غذاتو نکن گریه باشه خب-

 وگفت کرد تموم رو وغذا نزد حرفی ترنم

 اوردین؟ وضعیت این با رو من-

 بزنیم تیپ داشتی انتظار نه-

 گفت فاطمه بود،به تنش اسپرت بلوز ویه شلوارک کرد،یه نگاه خودش به

 بیاره رو لباسم بره بگو بهش-

 گفت بهش نشسته در جلوی وامیر پویان ودید رفت بیرون فاطمه

 بیار رو لباسش برو پویان-

 وگفت شد بلند پویان

 باشه-

 شدن، ماشین وسوار شدن مرخص.اورد براش ولباس خونه رفتن امیر با

 گفت ترنم رسیدن که عقب،خونه وفاطمه ترنم و نشستن جلو وامیر پویان

 فاطمه کنم کمکت نتونستم ببخشید-

 میارم پزم می شام االن خونه نبود،برو خاصی کار نیست نیاز-

 خواد نمی-

 میاریم غذارو ماهم برید شما نباشه حرف-

 وگفت ایستاد وکنار کرد باز رو در وپویان شدن جدا هم از
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 تو بفرما-

 روکنا کرد عوض رو لباسش و اتاق تو  رفت راستا یه نکرد توجه بهش ترنم

 کرد؛ بغل رو وزانوهاش نشست تخت

 ترنم گردن رودور ودستش نشست وکنارش کرد عوض رو لباسش هم پویان

 گفت وآروم انداخت

 وامیدارم آیات نماز به را شهری که عزیزم باشی(گرفته)مبادا-

 چشمای وبه کرد خم رو سرش وپویان کرد گریه وآروم شکست رو بغض ترنم

 وگفت کرد نگاه ترنم

 کردم،ببخشید نکن،اشتباه گریه خدا رو ،تو ترنم کردم غلط-

 بیآ ولیوان رفت آشپزخونه وسمت شد نزد،بلند وحرفی بست رو چشماش ترنم

 کشید، سر رو وآب داد تکیه کابینت وبه برداشت

 ور وسرش بود نشسته پویان برگشت اتاق به دوباره و کشید موهاش به دستی

 بود، گرفته دستاش بین

 قبلیش جای همون وتو وبرگشت بست گیره با و کرد شونه رو موهاش ترنم

 وگفت نشست

 انگیزی وخاطره شیرین لحظه هزاران شه باعث تونه می سوءتفاهم لحظه یک-

 کنیم فراموش را ایم کرده سپری باهم که

 سرش به ای بوسه نزد،پویان وحرفی گذاشت پویان شونه روی رو سرش بعد 

 وگفت زد

 ببخش،بخدا رو من ؛ترنم...ارزد نمی"تومنی" نباشی"تو" کنارش که"منی"-

 ...دس چرا که فرستم می لعنت خودم به دارم دوروز

 وگفت گذاشت پویان لب روی رو ودستش گرفت باال رو سرش ترنم

 بودم،ببخشید مقصر بشنوم،من چیزی خوام نمی-
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 هشون پویان که بشه بلند خواست نکرد،می گریه ولی شد پر اشک از چشماش

 وگفت گرفت رو هاش

 بری جایی نمیذارم بخشیدمت نگی تا-

 کنه،تو نگاهش اینکه بدون بعد زد صورتش به ی وبوسه زد لبخندی ترنم

 روی اشکش قطه که بعد نشد متوجه اول کرد،ترنم گریه وآروم گرفت اغوشش

 توگف گذاشت پویان چشم روی رو ودستاش گرفت باال رو سرش افتاد دستش

 کنی؟ می پویان،گریه-

 گفت مردونش بغض پویان،با

 نبود خودم دست بخدا ببخشید-

 گفت گریه وبا لرزید اش چونه ترنم

 کنی،پویان می گریه نبینم پویان-

 گفت گریه با پویان

 لال کردم،زبونم سرخ نازتو صورت این زدم شکست می نکنم،دستم گریه چرا-

 شکستم رو دلت که شد می

 گفت هق هق وبا کرد بغلش گریه با ترنم

 بخشیدشدم،ب رنج  زود خیلی کردم،تازگیا اشتباه خدا،من رو تو نکنه گریه پویان-

 کنم می گریه هرچیزی سر

 وگفت کرد بغلش قبل از تر محکم پویان

 کشی می آتیش به رو  دلم نکن نکن،گریه گریه-

 وگفت کرد نگاه صورتش به پویان

 ببخشید گفتم که ناراحتی؟من چرا-

 ناراحتم دنیـــــا همــه از وقتـــی -
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 شم مــــی  آروم تــــو به کردن فکـــــــر با فقط

 

 کنـــــی مـــی  ناراحتم تــو وقتــــــــی امـــــــا

 

 ...!کنــــه  آرومم تونـــه نمـــی  هم دنیــا ی همـــــــه

 

 وگفت برد وباال گرفت رو اش چونه ترنم و انداخت پایین رو  سرش پویان

 که قتاو داری،بعضی اهمیت برام  چقدر بدونی که بشی،گفتم شرمنده که نگفتم-

 بهش تونم می که هست کسی  بفهمم تا بکنی بغلم بیا اینکه بخاطر گیرم می بهونه

 کنم،همین تکیه

 وگفت کرد فرو پویان سینه تو رو سرش

 کنیم می فراموشش جا همین-

 گفت آروم و کشید ترنم بازوی روی رو دستش پویان

 بگی تو هرچی-

 بهو برداشت رو شالش کرد،ترنم باز رو ودر شد بلند پویان در زنگ صدای با

 وگفت کرد سالم بودن،ترنم فاطمه رفت،امیرو سالن سمت

 میمودیم خودمون میزدی زنگ-

 وگفت نشست مبل روی امیر

 نداریم مهمون حوصله ما-

 وگفت زدی بازوش به مشتی ترنم

 نیست بابات سرای کاروان کن،اینجا جمع رو خودت-

 وگفت خندید امیر



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  455  

 چه تو به خواهرمه کاروانسرای-

 گفت و چرخید ترنم سمت به بعد

 کنی؟ می چیکار خودت با کن،داری نگاه خودت به آینه تو-

 گفت و داد قورت رو بغضش ترنم

 باش مرگ ای آماده وبگه بشه خسته ازم خدا جایی یه کنم،تا می تلف عمر دارم-

 فتگ فاطمه وبه رفت آشپزخونه به و کشید موهاش به دستش کالفگی با پویان

 کنم؟ فاطمه،چیکارش-

 یاجاحت بهت وقتی اینکه باش،نه نده،همدمش گیر بهش خونوادش مثل فقط هیچی-

 اینجا بشین فعال تو میزنه حرف باهاش وبری،امیر بذاری داره

 وگفت گرفت رو ترنم دستای امیر

 زتا که نیست این  کنه،بخاطر می خلقی بد وقتا بعضی پویان بینی می اگه-

 کنه کمک بهت باید چطور نمیدونه که ناراحته شده،اون خسته

 وگفت کرد نگاه امیر چشمای به ترنم

 یوهیچ کنه بغلم کم یه نیست خوب حالم وقتی هست زیادی خیلی ای خواسته-

 نگه

 وحرفی کنه گریه زنش نداره دوست مرد یه اون ولی نیازه آغوش یه تو برای-

 برات تونه ونمی عاشقت وقت داری ازش توقعی من،چه خواهر نزنه،ترنم

 بده انجام کاری

 چشماش ای گوشه از اشکی قطره ولی نکنه گریه خواست می هرچقدر ترنم

 وگفت افتاد

 خدا به ام خسته کنم،امیر چیکار نمیدونم-

 می سدر فقط این از قبل اگه شده چندبرابر مسئولیتت تو باشی خسته نباید-

 آماده باید ،وهم برسی پویان به هم بخونی درس هم باید بعد به االن از خوندی

 فرانسه به رفتن برای بشی
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  برگشتن سمتشون به وفاطمه پویان صدای با

 گفت وفاطمه زد کمرنگی ولبخند کرد پاک رو اشکاش دستش با ترنم

 بخوریم شام بیاید کنین،پاشید می ودل درد نشستین وبرادر خواهر چیه-

 ترنم و کشید عقب صندلی وپویان نشست فاطمه کنار وامیر شدن بلند ترنم امیرو

 شدن، غذا خوردن به وشروع کشید غذا ترنم واسه و نشست

 وگفت برد گوشش نزدیک رو سرش ،پویان کرد می بازی غذاش با ترنم

 خوری؟ نمی غذاتو چرا خانومم-

 وگفت زد  کمرنگی لبخند ترنم

 ندارم نیست،میل چیزی-

 وگفت کشید وعقب انداخت بشقاب تو رو قاشق

 نکنه درد دستت فاطمه-

 به وشروع کرد جمع رو بشقابا غذا شدن تموم وبعد کرد نگاه اونا خوردن به

 وگفت رفت سمتشون وبه چید ظرف تو رو ومیوه کرد شستنش

 میوه بفرمایید-

 به ترنم صدای شنیدن با میزدن حرف سالن ای گوشه داشتن وپویان فاطمه 

 اشتگذ بشقاب وتو کند وپوست برداشت سیب رفتن،پویان ترنم امیرو سمت

 وگفت گرفت ترنم وسمت

 بفرمایید-

 گفت لب وزیر برداشت یدونه ترنم

 ممنون-

 شست ظرفاو ،فاطمه فاطمه اصرار به میوه خوردن ،بعد نزدن خاصی حرف

 برگشتن، خودشون خونه به امیر وبا
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 واردی یه رو وسرش نشست تخت روی و گذاشت اتاق وتو کرد تا رو شالش ترنم

 کرد، می بازی گوشیش وبا داد تکیه

 اتاق بود،سمت02 ساعت حدودا کرد نگاه ساعت بود،به نشسته سالن تو که پویان

 وگفت رفت

 ببخشید گفتم که من-

 وگفت گرفت باال رو سرش ترنم

 گفتم بهت چیزی من مگه-

 میده عذابم داره سکوتت فقط نه-

 وگفت گذاشت کنارش رو گوشی ترنم

 راچ میگی نمیزنم نکن،حرف گریه میگی کنم می پویان،گریه کنم چیکار من-

 اون با من بزن سازرو همون شدی،شما دیونه میگی میزنم نمیزنی،حرف حرف

 برقصم

 و شد بلند ،ترنم نزد وحرفی کشید دراز تخت روی و رفت سمتش پویان

 بره سمتش به خواست وپویان کشید دراز تخت وروی کرد خاموش چراغارو

 کرد زمزمه آرومم  ترنم

 باشم تنها بذار رو امشب-

 رو چشماش نزد،ترنم وحرفی گردوند بر رو وروش داد تکون رو سرش پویان

 وخوابید بست

  

 شد وبلند کرد حرکتی خودش وبه شد بلند گوشیش آالرم با صبح

 بود، نه ساعت کرد نگاه ساعت بود،به نشده بیدار هنوز پویان

 برگشت اتاق سمت وبه شست رو وصورتش ودست رفت روشویی سمت به

 کرد زمزمه آروم و کشید پویان صورت روی رو ودستش نشست پویان وکنار

 برم خودم یا بخری نون میری تو...پویان-
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 وگفت کرد باز رو چشماش آروم پویان

 چنده؟ ساعت-

-9... 

 میرم خودم-

 خرید ونون بیرون ورفت کرد عوض رو لباسش و شد بلند

 بود، چیده ترنم رو صبحونه میز برگشت وقتی

 خوردن سکوت تو رو ونشست،صبحونه گذاشت میز روی رو نون پویان

 ومشغول برداشت وکتاب رفت مطالعه اتاق سمت وبه کرد جمع رو میز ترنم  

 شد، خوندنش

 زد،ن وحرفی نشست مبل وروی رفت  بیرون اتاق واز برداشت کتابی هم پویان

 رو رنمت تا رفت اتاق وسمت پخت سبکی وغذای شد بلند  پویان که ناهار وقت تا

 کنه می وگریه کرد بغل رو وزانوهاش نشسته دیوار کنار ترنم دید ولی کنه صدا

 کرد زمزمه آروم پویان

 هوا وقتی او کشد می رنجی چه کرد می ودل درد خود ی سایه با دیدم را آدمی-

 ابریست

 وگفت کرد پاک رو اشکاش وسریع شد بلند پویان صدای با ترنم

 چشمم تو رفته چی نمیدونم-

 خودش وسمت گرفت رو بازوش پویان که بره بیرون اتاق از خواست می سریع

 وگفت کشید

 کنی؟ می گریه داری پنهونی من از دیگه که شدم غریبه برات اینقدر-

 میشه درست بزنم ،آب چشمم تو رفته چی نمیدونم گفتم-

 وگفت زد چشماش به ای وبوسه کرد نزدیک بهش رو خودش پویان
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 چی همه تا اینجا باشی،اوردمت اینطوری خوای می کی کردم،تا اشتباه من-

 ...اینکه بره،نه یادت

 گفت بخنده کرد می سعی ترنم

 نیست چیزی گفتم پویان-

 وگفت رفت اشپزخونه سمت وبه کشید پویان دست از رو خودش بعد

 کردم می درست چیزی یه  خودم گفتی می پختی،اگه ناهار اینکه از ممنون-

 وگفت اومد سمتش پویان

 بپزی غذا هی تو نمیشه بشه کار تقسیم باید بعد به این از-

 ببر هم فاطمه امیرو برای کشم می یکم-

 باشه-

 که بود نشسته میز وسر برگشت وخودش برد وفاطمه امیر برای غذارو ظرف

 گفت

 ترنم-

 گفت کنه نگاهش اینکه بدون ترنم

 بله-

 گاهدانش تو که ترنمی قبلی،همون ترنم همون بشی دوباره که کنم چیکار ترنم-

 کرد می دیونه رو همه شوخیاش با کردن،وقتی می کیف شیطنتاش از همه

 وگفت زد پوزخند ترنم

 دل در که بزرگی غم واز رفت حکیمی نزد ؟که ای راشنیده مرد آن حکایت-

 تا دیخن می آنقدر هست دلقکی آنجا برو سیرک فالن به گفت گفت؛حکیم داشت

 زا من تلخ ی خنده دلقکم،پویان همان من وگفت زد لبخند بود،مرد یادت از غمت

 است تر انگیز غم گریه

 گفت ترنم که بزنه حرفی خواست می پویان
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 میشه سرد بخور ناهارتو-

 توگف  کشید دراز پویان کنار تخت روی ترنم خوردن رو ناهارشون اینکه بعد

 که است تنگ کسی برای است،دلم تنگ دل که است تنگ کسی برای دلم -

 زیبایی که است تنگ کسی برای دهد،دلم می هدیه من قلب به را عشق طلوع

 ار آغوشش تنم که است تنگ کسی برای کند،دلم می فرق درعشقش را کالمش

 طلبد،دلم می را مهرش پر دستای دستانم است تنگ کسی برای طلبد،دلم می

 تنگ کسی برای دارد،دلم آرزو را هایش شانه سرم که است تنگ کسی برای

 تاس تنگ کسی برای کند،دلم می حسرت را صدایش شنیدن هایم گوش که است

 ...طلبد می را چشمانم،چشمانش که

 وگفت چرخید ترنم سمت پویان

 ترنم؟-

 جانم-

 میدم،برم عذابت بودنم با اگه-

 وگفت   پویان آغوش تو رو وخودش شد خیز نیم ترنم

 اذیتت کسی نمیذارم بودی،دیگه نگفته تو بذاری،مگه تنهام خوای می-

 کنی ترک رو من خوای می هم تو پویان...کنه،ها

 گفت و زد سرش به ای بوسه پویان

 میاری یاد به رو شب اون من دیدن با کنم می فکر فقط...نه عشقم جان به نه-

 وگفت شد بلند ترنم

 بری خواد نمی-

 وگفت رفت کمد وسمت شد بلند

 و،ت تو ای خونه ام،اینجا اضافه که منم این برم شماها پیش از باید که منم این-

 بمون
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 کوبید اش سینه به فریاد با ترنم و گرفت وتوآغوشش رفت سمتش شدو بلند پویان

 وگفت

 بشید خالص دستم از همتون تا میرم من-

 پویان آغوش تو جاست همین تو نمیری،جای جایی تو-

 وگفت زد هق هق ترنم

 ازتو انتظاری هیچ شدم خسته ازخودم خودم بخدا برم، بذار پویان برم بذار-

 بکنی تحملم که ندارم

 وگفت کشید آغوشش به پویان

 جا من آغوش همین تو داری غصه بشی،هرچی خالی تا کن کن،گریه گریه-

 بشی خالی تا کن گریه بذار،ترنم

 وگفت شد بیشتر اش گریه ترنم

 دارم دوست را غرور -

 است گاه تکیه آخرین غرور گاهی

 ای باخته را چیزت همه وقتی

 توانی می اش پشتوانه به که نقابیست همچون غرور

 کنی پنهان را ویرانیتِ   درهم تصویر

 دانی نمی من از چیز هیچ تو

 است سخت قدر چه دانی نمی

 را نگاهم سیل

 و کنم مهار غرورم سد پشت

 برایش که کنم بازی را کسی نقش

 تو نبود و بود
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 است اهمیت از خالی

 تو

 دهی تشخیص توانی می منتقدی هر از بهتر

 ؟ نه یا هستم خوبی بازیگر که

 تونم نمی من تو بدون ولی نکردم عالقه ابراز بهت مدت این تو شاید پویان

 کن باور بخدا نیست دل این تو کسی وتو خدا جز کنم،پویان زندگی

 زدوگفت موهاش به ای بوسه پویان

 عزیزم،میدونم میدونم-

 ندارم رو کسی تو جز که میدونی اینم پویان-

 وگفت زد صورتش به ای بوسه پویان

 کن پاک رو گلم،اشکات میدونم-

 گفت وپویان کشید دراز تخت روی ترنم

 بیار آب برات میرم-

 دارم را اغوشت عطش روزا بکشی،این دراز کنارم خوام می پویان خواد نمی-

 وگفت فشرد آغوشش وتو کشد دراز کنارش پویان

 نمیذارم کنارت،تنهات جام همین-

 دودی کرد باز اروم رو خوابید،چشماش پویان آغوش وتو بست رو چشماش ترنم

 گفت گرفته صدای کنه،با می نگاهش داره پویان

 نخوابیدی؟-

 نومخا تنبل کنه،پاشو تماشاش ونشینه بخوابه بغلش تو آدم عشق میشه مگه-

 بیرون بریم شو حاضر ،پاشو

 وگفت کشید چشمش به دستی ترنم
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 کجا؟-

 پاشو پوسید دلم خونه،بابا جز هرجایی-

 تگذاش باز رو وموهاش همرنگش بارانی یه با پوشید لی وشلوار شد بلند ترنم

 شد آماده هم وپویان پیچید گدنش دور رو گردن وشال گذاشت سرش روی وکاله

 وگفت

 باش من دلم فکر به نیستی  خودت فکر به خانومم-

 وگفت کرد اخم  ترنم

 مگه؟ کنم می چیکار-

 بخورمت خواد می دلم فقط هیچی-

 گفت کشید وکنار  بوسید رو لباش و برداشت خیز ترنم سمت به

 اینطوری-

 وگفت شد وآویزونش انداخت پویان گردن دور رو دستش ترنم

 در دم تا بکنی بغلم دارم دوس منم-

 میو برد در دم وتا کرد بغلش حرکت یه وبا انداخت رانش زیر رو دستش پویان

 گفت ترنم که بیرون ببره اونطوری خواست

 زمین،زشته بذار پویان-

 میاد زنمی،خوشم خوام نمی-

 پایین بذار زشته پویان-

 بعد کن بوسم اول-

 کنم نمی-

 بیرون میبرمت اینطوری منم-

 وگفت بوسید رو پویان صورت ترنم
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 بذار حاال-

 نمیشه اینطوری نخیر-

 کنم بوست شب میدم قول زمین بذار پویان-

 قول؟-

 میدم قول-

 وگفت گذاشت زمین رو ترنم پویان

 دادیا قول-

 باشه-

 داشت نگه پاساژ جلوی شدن،پویان ماشین وسوار رفتن پارکینگ سمت هردو

 ، شدن وپیاده

 وگفت کرد حلقه پویان بازوی دور رو ودستش گرفت قرار کنارش ترنم

 داری؟ الزم چیزی-

 چطور؟ نه-

 بازار؟ اومدیم چرا پس-

 بخرم لباس گلم واسه اینکه برای-

 ندارم نیاز چیزی که من-

 یه ایمبی خرید،گفتم نرفتیم باهم که ،عقد تکمیلی چی همه شما میدونم،ماشاهلل-

 شد الزم شاید بخریم ست لباس

 کنی می ولخرجی چرا آخه-

 بخرم لباس زنم واسه خوام می میکشه نازگلم،عشقم نیست ولخرجی-

 وگفت گرفت پویان از رو وصورتش کرد اخم ترنم

 پرسی نمی رو آدم نظر هیچوقت-
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 وگفت کرد خم رو  سرش پویان

 خورمت می جا نکنا،همین قهر-

 وگفت زد لبخند ترنم

 دیونه-

 خوشگله خانوم شمام دیونه-

 یک زنونه،پویان هم داشت مردونه لباس هم که رفتن فروشی لباس سمت بعد

 شهمرنگ بزرگ ساتن روسری ویه کاربنی آبی رنگی به دخترونه وشلوار کت

 خودش واسه هم رنگ همون به وبلوز وشلوار کت ویه کرد انتخاب ترنم واسه

 وگفت

 خوشگله؟-

 همون بگی آقامون هرچی-

 بخرم دیگه یکی نداری دوس-

 خوبه نه-

 شما واسه وکیف کفش سراغ بریم پس-

 نگرفت هم رنگ همون ست وکفش کیف ویه شدن زنونه وکفش کیف مغازه وارد

 گفت ترنم پویان،بعد برای کفشی دیگه مغازه یه واز

 بریم بسه دیگه پویان-

 ...نوچ-

 ...پویان-

 مونده دیگه چیز یه پویان،هنوز جان-

 به رو وپویان شدن آرایش لوازم مغازه وارد و گرفت رو ترنم دست بعد

 گفت خانوم فروشنده

 خانوم سالم-
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 شده،بفرمایید عرض سالم-

 هست کسر کم چی که نمیارم در سر خوام،من می آرایش لوازم کامل پکیج یه-

 نظرتون به که هرچیزی رژو و الک از باشه  داشته چیز همه خوام می ولی

 بدین میاد

 گفت اعتراض با ترنم

 ندارم خبر بگیری عروسی خوای می پویان-

 میکشه خرم،عشقم می زنم واسه چه تو به-

 وگفت خندید وفروشنده نشست صندلی روی کرد اخم ترنم

 به شوهرتون کنن،شما می خرید زور به میان زنا ای همه حالتون به خوش-

 خره می زور

 وگفت خندید پویان

 لباس این همرنگ بدین الک یه کنه،راستی می فرق همه با من زن-

 گفت وفروشنده داد نشون رو ترنم لباس بعد 

 چشم-

 مرفتن،ترن بیرون ترنم وبا کرد حساب رو پولش پویان و کرد آماده رو وسایل

 گفت

 بریم حاال-

 ...نوچ-

 بخری؟ خوای می چی دیگه پویان-

 گفت ترنم و برد فروشی طال وسمت کشید رو ترنم دست

 بود ای مزه بی شوخی پویان-

 کن انتخاب برو بیا چیه شوخی-

 گرفتیم پیش هفته یه ،همین چیکار خوام می طال پویان-



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  467  

 نکردم انتخاب من که رو اون-

 پویان-

 وگفت داد هل داخل رو ترنم و کرد باز رو در پویان

 سالم-

 بفرمایید آقا سالم-

 بیارین ست نیم سرویس چندتا خوام می-

 طال آب اینکه یا جواهره باشه،یا طال-

 گفت چرخید ترنم سمت پویان

 بود؟ چی عقدت سرویس-

 جواهر-

 گفت فروشنده سمت پویان

 باشه تک که خوام می چیزی داریم،یه که جواهر-

 قیمتش؟-

 نیست مهم-

 وگفت گذاشت پویان جلوی رو وسرویس زد لبخندی فروشنده

 دارن ها مغازه از چندتا اکثرا هستن،یعنی تک سرویسا این-

 وگفت زد لبخند پویان

 بشم کار به دست خودم یا کنی می انتخاب خودت حاالخانومم-

 وگفت نشست صندلی روی ترنم

 نداره ربط من به-

 وگفت زد نمایی دندون لبخند پویان

 خرم می خودم-
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 گفت فروشنده

 خواستین می نباشه،هدیه جسارت قصد ببخشید-

 خوام می خانوم این واسه آقا نخیر-

 نارشوک بود مروارید که شد،سرویسی کار به دست وپویان گفت آهانی فروشنده

 وگفت کرد حساب رو وپولش کرد انتخاب رو بود شده تزئین

 ماشین تو ببری رو وسایل میشه خانومم-

 گفت فروشنده به ورفت،پویان گرفت رو وسایل اخم وبا شد بلند ترنم

 بدین انگشتری یه میشه-

 باشه؟ چطوری-

 باشه تک اینم-

 زنتون حال به خوش-

 ایهم تو چیزی باشه،یه بزرگ بدید انگشتر فهمن،یه نمی رو چیزا این که زنا-

 سرویسش های

 گفت وپویان داد انگشتررو فروشنده

 کنید کادو رو این لطفا-

 تولدشونه؟-

 گفت تعجب با پویان

 بکنم سفارش یه گفتین،میشه راستی-

 بفرمایید-

 دیگه ماه پنج حدود نه االن برای البته-

 بله-

 باشه هم وانگشترش خانومم تولد برج ،با خوام می سرویس یه-



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  469  

 باشه طال-

 نیست،نقره طال اهل زیاد من خانوم نه-

 تماس شماره ویه بفرمایید یاداشت رو دارین دوست هرچی شدم،شما متوجه بله-

 بذارید هم

 توو برگشت ترنم وپیش کرد وخداحافظی کرد ویادداشت گرفت کاغذرو پویان

 وگفت نشست ماشین

 سرده چه هوا-

 کردی؟ دیر چرا-

 کرد نمی کار بانکم نکردم،کارت دیر-

 شکر خدارو-

 شد درست نزن صابون رو دلت خود بی-

 وگفت خندید بعد

 رستوران بریم-

 ....نه-

 قاطع چه-

 کردی؟ خرج چقدر نیار در بازی لوس پویان-

 گه نمی رو جیبش حساب مرد-

 پویان-

 خونه بریم بگیرم غذا پویان،بریم جان-

 کردن، حرکت خونه وسمت گرفت پیتزا چهارتا وپویان نزدن حرفی دیگه

 رو در فاطمه زدن که رو رفتن،در وامیر فاطمه ای وخونه شدن  آسانسور سوار

 وگفت کرد باز
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 عجب چه-

 وگفت داد دستش به رو وسایل پویان

 خستگی از مردم بگیر-

 کردی؟ خرید همه این شده چی-

 بماند-

 وگفت نشست مبل روی امیر وکنار شد خونه وارد بعد

 متاهلی؟ از خبر چه برادر-

 نیست چیزی دردسر جز برادر هیچی-

 گفتن اعتراض با ترنم و فاطمه

 چی؟-

 وگفت گرفت باال رو دستش امیر

 هیچی-

 وگفت خندید پویان

 برات خریدم چی ببین بشین بیا حاال خب-

 وگفت نشست مبل رو فاطمه

 من واسه-

 گرفتم هم شما برای آره-

 گفت ترنم به بعد

 بده رو فاطمه کادو اون-

 وگفت داد رو بودن خریده که حریر مجلسی بلوز یه ترنم

 داداشت بفرما،کادوی-

 وگفت کرد باز فاطمه
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 پویان ممنون وای-

 وگفت خندید امیر

 چی؟ من پس-

 وگفت داد هفت یقه بافت یه ترنم

 شما برای اینم-

 وگفت گرفت امیر

 مناسبت چه به نکنه،حاال درد دستت ای-

 وگفت اش شونه روی گذاشت و وسرش نشست پویان کنار ترنم

 بپرسید تون گرامی داداش از-

 وگفت گذاشت ترنم های شونه دور رو دستش پویان

 همون بودم،تالفی نگرفته کادو که عقد برای-

 شدوگفت بلند فاطمه

 ممنون-

 جون  ابجی نداره شمارو قابل-

 وگفت اورد قهوه فاطمه

 اید خسته معلومه که بخورین قهوه بیاین خوب-

 وگفت برداشت پویان

 ببین رو ترنم ،طالی طال گفتم طال،راستی دستت-

 وگفت کرد باز رو جعبه فاطمه

 خوشگله چه وای-

 کنن نمی پسند که خانوم وهللا-

 ؟ ترنم واقعا-
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 نکن ولخرجی میگم فقط  فاطمه نه-

 کنه نمی ولخرجیا این از هنوز که امیر این حالت،وهللا به خوش-

 وگفت خندید امیر

 میبرم هم رو شما خونه،چشم گفتی،اول خرید بریم ،گفتم خانومم-

 وگفت خندید فاطمه

 کردم،دیونه شوخی-

 رو گذاشت رو وسایل خونه،پویان رفتن ترنم و وپویان پیتزا وخوردن قهوه بعد

 کردن، عوض رو ولباسشون تخت

 وگفت کشید دراز تخت روی ترنم

 شکنه می داره کمرم-

 ببینم بپوش پاشو،لباستو-

 االن؟-

 عید برای بذار پس نه-

 .....پویان-

 وگفت کرد تنش رو لباس وخودش شد بلند پویان

 ای سلیقه عجب به به-

 وگفت کرد  لوس رو خودش ترنم

 دیگه منم منظورت-

 وگفت داد باال رو ابروهاش پویان

 میگم رو روسری نه-

 وگفت زد پیشونیش به ای وبوسه شد بلند وپویان کرد اخم ترنم

 میگم تورو معلومه-
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 تخت رو وپویان طالهاش بقیه کنار  هم رو وطال گذاشت کمد تو رو لباس ترنم

  کشید دراز

 انداخت تخت رو  تو رو خودش  شد، اتاق ووارد شست رو صورتش  ترنم

 چشمای به رو کمرش دور رو دستش و گذاشت پویان سینه روی رو ،سرش

 گفت شیطنت با شد،پویان خیره پویان

 قولتون-

 گفت پویان که ببند رو چشمش خواست می ترنم

 کنی بوسم شما بود کنم،قرار بوست من نیست قرار-

 وگفت کرد نازک چشمی پشت ترنم

 دادم قول حیف-

   بوسید رو ولبش گذاشت پویان لب روی و لبش بعد

 کرد وزمزمه گرفت فاصله صورتش از کمی پویان

 همه، است،عشقم،خانومم،زندگیم بسته جونت به بنده،جونم نفست به نفسم بدون-

 ینا بشی،بابت ناراحت لحظه یه میذارم نه کنه اذیتت کسی میذارم تویی،نه اش

 ام شرمنده بازم دوروزم

 گفتو کشید نفس وجود تمام وبا کرد فرو اش سینه تو رو بوسید،سرش دوباره

 سیلی اون میدونم   نباشه،ترنم وجودم تو عطری هیچ تو عطر جز خوام می-

 بعنوان رو خودت داشتی وقتی نبود خودم دست بخدا ولی نمیره یادت هیچوقت

 نکرده نگاه اونجوری بهت هیچوقت شدم؛من کردی،دیونه می معرفی کاال یه

 چشمات،این این چیزاست،ارزش این از  بیشتر ارزشت کرد،تو ونخواهم بودم

 ...قلبت

 وگفت زد پویان سینه به ای بوسه ترنم

 کنارمی اینکه از ممنون-

 خوابیدن وهردوتاشون کرد نوازش رو موهاش پویان
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 کرد باز رو وچشماش کرد حس رو لبش سنگینی ترنم  صبح

 وگفت زد چشمکی ،پویان افتاد پویان به چشمش

 بخیر صبح-

 گفت اعتراض با ترنم

 نمیذاری؟ راحتم خوابم تو پویان-

 همینه برنامه بعد به این بله،از-

 وگفت نشست تخت رو ترنم

 ....پویان-

 پویان جان-

 نمیدن راهمون هم طویله دم سهله،تا فرانسه بریم پیش اینجوری-

 خود جای که من،فرانسه ماله دنیا همه باشی کنارم که ندن،بدرک،تو راهمون-

 دارد

 وگفت رفت روشویی سمت وبه شد بلند ترنم

 دیونه-

 است آماده خانومام،صبحونه خانوم شما ای دیونه گفتم دفعه صد منم-

 وگفت نشست صندلی روی کرد خشک رو صورتش ترنم

 پویان ذلیلت زن سر تو خاک-

 وگفت داد باال رو ابروهاش پویان

 اینه مردونگی آخر که کنم چیکار-

 شدن صبحونه خوردن ومشغول خندید ترنم

 وگفت زد زمین رو غلتی یه خوندن،پویان درس باهم و نشستن زمین روی هردو
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 دارم کار امیر با برم من-

 برو باشه-

 تو،فاطمه رفت وپویان کرد روباز در زد،فاطمه رو ودر رفت امیر واحد سمت

 گفت پویان که بیار چایی بره خواست

 فتمبدم،گ ترتیب جشنی یه خوام می فردا بگم خواستم بشین،می بیا خواد نمی-

 بشین حاضر

 چی؟ برای-

 فرانسه به ترنم دعوت-

 

 میده گوش آهنگ ترنم دید برگشت خودش خونه به بعد

 نمیره که دوری منی،جای ماله گیره،بگو می داره ونفسم بری خوای تومی-

 ببین رو خیسم  ،چشم دوتامون خاطره ،بمون،واسه زوده حاال

 نیست شوخی اینا خدا به  خیس تنگ،چشم نسوزون،دل رو تنگم دل

 ندیده رو اشکام کسی کنم گریه ننویس،نذار خداحافظی نگو،از جدایی از

 باش نمیده،عاشقتم،عاشقم زندگی بوی نفسم تو بعد

 کاش ای نری،نری ازجاش،کاشکی کندی رو من قلب

 کاش ای نری،نری کاشکی

 باش عاشقتم،عاشقم

 کاش ای نری،نری ازجاش،کاشکی کندی رو من قلب

 کاش ای نری،نری ازجاش،کاشکی کندی رو من قلب

 کاش ای نری،نری کاشکی

 ببین رو خیسم  ،چشم دوتامون خاطره ،بمون،واسه زوده حاال
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 نیست شوخی اینا خدا به  خیس تنگ،چشم نسوزون،دل رو تنگم دل

 ندیده رو اشکام کسی کنم گریه ننویس،نذار خداحافظی نگو،از جدایی از

 باش نمیده،عاشقتم،عاشقم زندگی بوی نفسم تو بعد

 باش عاشقتم،عاشقم

 کاش ای نری،نری ازجاش،کاشکی کندی رو من قلب

 ..... نری،نری کاشکی

 نمیره که دوری منی،جای ماله گیره،بگو می داره ونفسم بری خوای تومی

 کاش ای نری،نری ازجاش،کاشکی کندی رو من قلب

 کاش ای نری،نری کاشکی

 ببین رو خیسم  ،چشم دوتامون خاطره ،بمون،واسه زوده حاال

 نیست شوخی اینا خدا به  خیس تنگ،چشم نسوزون،دل رو تنگم دل

 ندیده رو اشکام کسی کنم گریه ننویس،نذار خداحافظی نگو،از جدایی از

 باش نمیده،عاشقتم،عاشقم زندگی بوی نفسم تو بعد

 کاش ای نری،نری کاشکی

 ...نری خطامی،کاشکی فربیرز

 وآروم بود گذاشته بالش روی رو خونه،سرش اومده که نشد پویان متوجه ترنم

 کرد،پ می گریه

 کرد عوض رو وآهنگی نشست مبل روی یواش  ویان

 اهمیته بی من واسم تو غیر چی عادته،همه من واسه انگار دیدنت هرروز تورو-

 بگذرم هات خنده قشنگ تصویر ،از بگذرم صدات شنیدن از تونم نمی

 همیشگیمی هم عشقم  داری خبر هم ،خودت زندگیمی تو که خوبی اتفاق یه تو

 نیست بذاره،مهم تنها رو من دنیا نیست،اگه نداره،مهم دوسم رو من هیشکی دیگه
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 تو اینه روزا،مهمم این یادمی به قرارمی،هرلحظه بی خیلی کنارمی تو اینه مهم

 روزا این خودم از بیشتر شدم،حتی عاشقت گلم،خیلی شدی

 تو اینه روزا،مهمم این یادمی به قرارمی،هرلحظه بی خیلی کنارمی تو اینه مهم

 روزا این خودم از بیشتر شدم،حتی عاشقت گلم،خیلی شدی

 واقعیته من واسه رویا اهمیته،باتو بی واسم  تو غیر چی همه

 سپارم می تو دست به رو وجودم ی همه

 دارم دوست وبدیت خوبی تمام با تورو

 منه مال دنیا یه انگار دارم تورو

 بودن تو کنار عاشقه من دل

 ....دادم تو به دل که این از خوشحالم خیلی یادم از تورو ببرم تونم نمی

 تو اینه روزا،مهمم این یادمی به قرارمی،هرلحظه بی خیلی کنارمی تو اینه مهم

 روزا این خودم از بیشتر شدم،حتی عاشقت گلم،خیلی شدی

 کنارمی تو اینه مهم.... کنارمی تو اینه مهم

 تو اینه روزا،مهمم این یادمی به قرارمی،هرلحظه بی خیلی کنارمی تو اینه مهم

 ........روزااااا این خودم از بیشتر شدم،حتی عاشقت گلم،خیلی شدی

 اینه یراحی،مهم مهدی

 گفت بود،بلند نشده پویان حضور متوجه هنوز که ترنم

 منم خونه  مرد میزنی،میگی کتک بگذره،چندتا هفته زرشک،یه-

 گاهن بهش پکری با پویان ودید شد خیز نیم زمین روی کرد پاک و اشکش بعد

 وگفت زد الکی ولبخند کرد گم رو کرد،خودش می

 اومدی؟ کی-

 داد جواب آروم پویان

 کردی می گریه داشتی که وقتی از-
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 شنیده، رو صداش پویان که فهمید اتاق،ترنم تو ورفت شد بلند بعد

 ، شد وارد و زد رو در رفت اتاق سمت وبه شد بلند

 وگفت رفت وکنارش رفت سمتش ،به  نشسته تخت ای لبه پویان دید

 نداشتم منظوری بخدا پویان-

 وگفت گذاشت پویان پاهای روی رو دستش نزد،ترنم حرفی پویان

 ...پویان-

 وگفت نکرد نگاهی پویان

 جانم-

 کن نگاهم پویان-

 روی رو دستش ترنم بود شده سرخ وچشماش گرفت باال رو سرش پویان

 وگفت گذاشت پویان صورت

 بود گرفته نداشتم،دلم منظوری بخدا-

 گفت گلوش ته واز کرد وبسته باز رو چشماش پویان

 نیست گلم،مهم نیست مهم-

 ...پویان-

 نیست مهم نازگلم،گفتم جانم-

 فرو گردنش گودی تو رو وصورتش انداخت پویان گردن دور رو دستش ترنم

 وگفت زد بهش ای وبوسه کرد

 نمی ریهگ تو جلوی گفتم بیام،بهت کنار خودم با تا بده بده،وقت وقت پویان،بهم-

 بشم خالی تا کنم گریه خودم خلوت تو باشم،بذار خودم تو بذار کنم،ولی

 خودت تو ولی کن نکن،گریه گریه گفتم خندیدم خودم گورم به ،من ترنم-

 پنهون ولی کن گریه میخوای هم چقدر هر کن راحتی،گریه اینطوری نریز،اگه
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 شریک هات  غم تو تونم نمی وقتی خوم می دردی چه به نه،من من از

 هستن شریک باهم همه که رو باشم،خوشی

 کشیدی رو من های بدبختی جور  کافی اندازه به تو پویان-

 شوهرتم،شریک ،من دارم،ترنم رو کی تو جز مگه کشیدم که کشیدم-

 راحت که اینجا بگی،آوردمت کی به خوای می نگی من زندگیتم،همدمتم،به

 ودغدغه غصه از کنی،دور زندگی

 وگفت زد پویان گردن به ای بوسه ترنم

 ممنون-

 وگفت شد وبلند زد لبخندی پویان

 بخوابی؟ خوای نمی-

 بخونم درس خوام می نه،امروز-

 بخونیم ،بریم باشه-

 آرنجش زیر رو وبالش کشید دراز زمین روی ترنم و برگشتن سالن با دوباره

 یه میداد،پویان تاب هوا تو رو ،پاهاش ها بچه ومثل برد باال رو وپاهاش گذاشت

 وگفت شد کالفه لحظه

 کنم تمرکز تونم نمی میشه پرت نکن،خانومم،هواسم-

 هشد ناراحت فهمید پویان ولی نگفت وچیزی گذاشت زمین رو رو پاهاش ترنم

 وگفت زد ،لبخند

 کردی؟ قهر حاال-

 ...نه-

 کنم؟ باور-

 وگفت برداشت رو وکتاب گذاشت بالش روی رو وسرش زد غلتی ترنم

 میشه پرت حواسم نزن داری،حرف دوس خودت هرطور-
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 وگفت ،خندید پویان

 لجباز-

 درد ساعت،چشماش چند شد،بعد کتابش خوندن ومشغول نزد حرفی ترنم

 انداد،پوی ماساژ رو چشماش دستش وبا گذاشت وکنارش  بست رو گرفت،کتاب

 وگفت گرفت باال رو سرش

 شده؟ چی-

 شد خسته چشام کردم نگاه ،خوابیده هیچی-

 کن نگاه بشین خب-

 چنده؟ ندارم،ساعت حوصله-

 نازگلم؟ خوری نمی ،شام02نزدیک-

 بپزم شم بلند خوری می ندارم،تو میل نه-

 گفتم خودت خاطر ندارم،به میل منم نه-

 شد؟ تموم درسات پویان میگم-

 چطور؟ آره-

 همینطوری؟ هیچی-

 وگفت کشید دراز شکم وروی زد غلتی بعد

 بگم چیزی یه-

 بگو دوتا شما-

 خوام می بستنی-

 وگفت شد وبلند خندید پویان

 بخرم؟ برسون،چی سالم دیدی من از تر ذلیل خانومم،زن-

 وگفت خندید ترنم
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 میام منم-

 شو حاضر پس-

  یباران یه با کرد تنش رو اسمونیش آبی دمپای شلوار سریع و شد بلند ترنم

 کرد نشت و لباسش هم وپویان کرد سر بافتنی شال ویه نیلی رنگ به زانو باالی

 وگفت

 حاضری؟-

 بله-

 گفت رفتن،پویان بیرون خونه از و گرفت رو ترنم دست

 من؟ ماشین یا تو ماشین یا بریم پیاده-

 وگفت خندید ترنم

 بریم پویان،پیاده رفته یادم رفتن راه-

 ارد،و رفتن شاپ کافی سمت وبه برداشتن قدم هم کنار وآروم نزدن حرفی دیگه

 وگفت اومد خدمت شدن،ونشستن،پیش شاپ کافی

 دارین میل اومدین،چی خوش سالم-

 گفت پویان

 معجون ممنون،دوتا-

 وگفت ترنم به کرد رو بعد

 خوای؟ می چی دیگه-

 پرتغال آب دوتاهم-

 وگفت زد لبخند خدمت پیش

 چشم-

 وگفت گذاشت پویان شونه روی رو سرش رفت،ترنم و شد جدا اونا از بعد
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 پویان-

 جانم-

 پارک بریم برگشتنی میگم-

 خوری می سرما سرده خانومم،هوا-

 درد چه دکتر،به اونم کردم خوردم،شوهر که خوردم هم خورم،سرما نمی سرما-

 خوره می

 وگفت زد سرش به ای بوسه پویان

 میاد قهرش خدا وقت یه عزیزم نیاری کم دادن جواب تو-

 گفت عشوه با خندیدو ترنم

 میمردم باید نداشتم زبونم  کنم چیکار-

 پویان دل عزیز خدانکنه-

 برداشت پویان  های شونه روی از رو سرش ترنم خددمت پیش اومدن با

 شدن خوردن ومشغول کرد وتشکری

 وگفت زد چشمک پویان گذاشتن شاپ کافی محوطه توی که موزیک با

 من دل حرفای...کن گوش-

 افتم می در دنیا تمام با که تو عشق داشتن بخاطر-

 نگفتم بهت رو هاش خیلی اما عشق دنیا یه دلم تو

 میذارم پات به رو زندگیم تموم

 میارم برات رو عشقم تموم

 کنی قبولم خواد می دلم خیلی

 دارم دوست دنیا یه من که حاال

 افته می تپش به قلبم اینجوری که باری واخرین اولین این
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 کنار میذارم رو غرورم من که تو عشق داشتن بخاطر 

 بذار پیشم رو هات غصه تو تو،اما ماله من های شادی تموم 

 همیشه ممنونتم دل ته از  خوب احساس همه این بخاطر

 نمیشه شدم عاشق من که اونقدر هیشکی که کنم می ثابت تو به من

 تپش-پایه احسان

 وگفت گذاشت لیوان تو رو وقاشق زد لبخند ترنم رسید که اینجاش

 شده ثابت-

 وگفت داد باال رو ابروهاش پویان

 چی؟-

 نیست عاشق تو مثل هیشکی که شدم ثابت بهم میگم-

 وگفت زد لبخند پویان

 کنی باور که امیدوارم-

 کرد حساب ورفت شد بلند وپویان خودن رو میوه واب کردن تموم رو بستنی

 

 تاب زنجیر به رو وسرش نشست تاب روی رفتن،ترنم پارک طرف به باهم 

 وگفت داد تکیه

 دیدی؟ حیاط داشتم،تو تاب بچگی از من-

 وگفت ایستاد ترنم  سر پشت پویان

 آره-

 گفت وبلند داد وحرکتش داد هل تاب به کمی بعد

 میاد خوشت-

 ممنون-
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 حلقه پویان بازوی دور رو ودستش شد بلند ترنم و ایستاد تاب دقیقه چند از بعد

 کردن، حرکت و کرد

 انپوی که لرزید می بود،دستاش چسبنده پویان به رو خودش بود،ترنم سرد هوا

 وگفت گرفت رو دستش

 سردته؟-

 وگفت کشید باال رو بینش ترنم

 ....نه-

 کرده یخ معلومه،دستات-

 پویان نیست سرد-

 نیاری کم-

 گفت ترنم و انداخت ترنم گردن دور رو دستش

 های شب شالگردن ترین داشتنی دوست این کن حلقه گردنم دور را دستانت-

 کن باور است من سرد

 زد پویان صورت به ای وبوسه شد بلند های پنجه روی

 وگفت داد فشار خودش تو پویان

 شاعر بیارم،خانم ماشینم خونه،نذاشتی بریم-

 یعسر ترنم و کردن باز رو واحدشون رفتن،در خونه سمت وبه گرفت رو دستش

 کرد می عوض رو لباسش که حالی در کشید،پویان دراز پتو وزیر اتاق تو رفت

 گفت

 ...نه نبود سردت-

 وگفت داد فشار پتو تو رو خودش بیشتر ترنم

 ...چسبید ولی-

 کن عوض رو لباست پاشو-
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 خوام نمی-

 بخوابی اینجوری خوای می-

 وگفت کرد باز رو اش بارانی های ودکمه رفت ترنم سمت بعد

 بیار در خودت رو شلوارت دیگه زحمته-

 گفت وپویان خندید ترنم

 خندی؟ می چی چیه؟به-

 هیچی-

 پوشیده شلوارکش روی از رو ،شلوار اورد در رو وشلوارش شد بلند بعد

 وگفت انداخت پویان بغل تو رو بود،شلوار

 خندیدم می این به-

 وگفت گذاشت کمد تو رو لباس پویان

 نگفتی چیزی چرا میگم-

 دراز تخت ورو کرد خاموش رو چراغ وپویان کشید دراز پتو زیر دوباره ترنم

 وگفت کشید

 پارک برمت نمی دیگه-

 وگفت کرد اخم ترنم

 که نیستم چالغ ،خودم نبر-

 میگم خودت برای عزیزم-

 نیست چیزیم من-

 وگفت کشید آغوشش وتو  زد پیشونیش به ای بوسه پویان

  ترنم-

 جانم-
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 بریم؟ کجا خوای می دانشگاه بعد-

 چی؟ یعنی-

 زندگی یمبر کجا گرفتیم وعروسی کردیم تموم و دانشگاه اینکه اینکه،بعد یعنی-

 کنیم

 بگی تو که نمیدونم،هرجایی-

 هستی؟ راضی کجا خودت-

 کنارمی تو که اینه نیست،مهم مهم نکردم،برام فکر بهش-

  ترنم دلمی عزیز-

 میزنن سرمون پشت که حرفایی چه مردم پویان،حاال راستی-

 چرا؟-

 کنیم می زندگی خونه یه تو باهم االن اینکه-

 نااو که چیزیی نیستم مجبور کنن،ما فکر خوانن می دلشون که هرجوری مردم-

 باشیم کنن فکر

 وگفت زد لبخند ترنم

 پویان-

 جونم-

 عروسی ودوباره کنیم زندگی خونه یه تو باهم نمیشی،چهارسال خسته میگم-

 کنیم زندگی خونه یه تو دوباره وبعد بگیریم

 همیش تنگ برات دلم بخونی،من درس تا اتاق تو میری وقتی چیه،تو میدونی-

 افتم می معین همدم آهنگ یاد

 روخوند اهنگ کرد شروع بعد

 ،فقط نیست عادت میدونی ،خودت لحظه هر میشه تنگ دلم واما هستی کنارم-

 محض، داشتن دوست
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 ور دستات میام سرده چقدر باش گیرم،میگم می و هام بهونه وبازم هستی کنارم

 یبر هم در دم تا اینجا میمیرم،از تنهایی از که جایی نری تنها گیرم،یهوقت می

 گیرم می دلشوره

 رمسرگ برم باشی من پیش هم،محال با بودن فکر ،تو عشقم این فکر تو فقط

 شم، کاری

 یلیخ بگم نیست حواسم که کارم،روزایی از گیره می دلت وقتایی یه که میدونم

 می منو بس از هم داری،تو ها دلتنگی این از انگار منی مثل هم دارم،تو دوست

 خودآزادی جورایی یه خوایی

 موجش که کردی وا موهاتو دریا،مگه نزدیکاست همین وانگار هستی کنارم

 اینجا، اومده

 یعنی فهمی می داری منو حال برف،اگه زیر میچرخ بیا عشق پای رد قشنگ

 .... حرف این چی

 یلیخ بگم نیست حواسم که کارم،روزایی از گیره می دلت وقتایی یه که میدونم

 می منو بس از هم داری،تو ها دلتنگی این از انگار منی مثل هم دارم،تو دوست

 .....خودآزادی جورایی یه.... خودآزادی جورایی یه خوایی

 کنی می عادت  دیگه مدت یه ولی-

 داریم مهمون فردا میشه،راستی خسته تو از کی-

 کی؟-

 ودوستامون استادامون از چندتا-

 مناسبتش؟-

 همینطوری-

 کردم می حاضر رو وسایل گفتی می-

 بیارن بیرون از گفتم خواد نمی-

 باشه-
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 وخوابیدن، بستن رو هردوچشماشون

 شد، تموم که اومدن،کارا کمک برای وفاطمه امیر صبح

 نامهمو ومنتظر کرد آرایش پوشید،وکمی رو بود خریده پویان که لباسی ترنم

 شدن،

 به بودن،ترنم دوستاشون از وچندتا هاشون خانواده با دانشگاه اساتید اکثرا

 وگفت شد بلند امیر ناهار وبعد زدن حرف استقبالشون،باهم

 مناسبت به بود ،جشنی آوردین جا به مارو دعوت که ممنون بازم عزیزان-

 بابت حسینی دکتر از کردن،بازم فرانسه به دعوت رو بنده خانوم اینکه

 ممنونم زحماتشون

 وگفت داد دستش به ای وجعبه کرد ترنم به کرد رو بعد

 تبریک بابت من شماست،هدیه مال این-

 مروارید با که وانگشتری کرد باز رو جعبه تعجب با ترنم و زدن دست همه

 گفت خوشحالی وبا دید رو بود شده تزئین

 ممنون-

 وامیر کردن تمییز دخترا کمک با رو ورفتن،خونه گفتن تبریک مهمونا همه

 رفتن، هم ومریم وساناز وفاطمه

 وگفت نشست کنارش ترنم که بود نشسته مبل روی پویان

 عزیزم شدی خسته-

 چی؟ ،تو نه-

 بشم خسته من باشه کشیده زحمت من بخاطر عشقم میشه مگه نه-

 وگفت گذاشت پویان سینه روی رو سرش ترنم و زد لبخند پویان

 هستی که ممنون-

 وگفت زد سرش به ای بوسه پویان
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 خانومم هست وظیفه-

************ 

 خوب چیز کردن،همه شروع رو چهار ترم ترنم و وپویان شد شروع دانشگاه

 اهدانشگ  تو روز یه  که بود اسفند واواسط شد تموم هم ماه وبهمن رفت می پیش

 وگفت شد اتاق وارد کرد،ترنم احضار رو ترنم حسینی ،دکتر

 استاد؟ داشتین امری-

 بشین-

 گفت حسینی ودکتر نشست مبل روی ترنم

 فرانسه برید باید ماه این بشی،اخر اماده کم کم باید که میدونی خودت-

 کردین یادآوری که استاد،ممنون بله-

 نره یادت چیزی دیگه که بشین آماده االن از خواهش،فقط-

 میاید هم استاد؛شما بله-

 بله-

 خوب چه-

 کنفرانس برای کردی اماده رو خودت که تو-

 استاد بله-

 خوبه پس-

 هفته ودب بودن،قرار سفر تدارک مشغول پویان با کرد، وخداحافظی شد بلند ترنم

 تو رو عید اول

  باشن فرانسه

 باهم، وپویان ترنم بودن عید اولین

 بودن، همدیگه کنار که عیدی اولین
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 وگفت گرفت رو ترنم دست وفاطمه کردن درست آتیش امیر با پویان

 بپریم روش از بریم-

 چی؟ برای-

 همینه کارمون سال هر کردی مسخره نخودچی،خودتو برای-

 ندارم رو همیشگی شو،شوروشوق من خیال بی فاطمه-

 بریم بیا ترنم-

 ایستادم جا همین من برو تو فاطمه-

 گفت اعتراض با فاطمه

 حال ضد-

 وگفت ایستاد ترنم کنار لبخند با امیررفت،پویان پیش بعد

 بگه؟ چیزی خواد نمی خانومم-

 ودحد قد با مرد کرد،یه نگاهی مقابلش مرد وبه گرفت آتیش از رو نگاهش ترنم

 کم ابروهای با  سیاه چشمای با سفید  صورت الغر،با نسبتا اندام با صدوهشتاد

 اومد خودش به پویان صدای داشت،با دوست ترنم که مویی پشت،ومدل

 نیافته؟ قلم از چیزی-

 گفت گیجی با ترنم

 چی؟-

 بره یادت چیزی شاید گفتم کردی نگاهم بد خیلی-

 مزه با-

 کردی؟ می فکر چی به داشتی حاال-

 تو زشتی به-

 گفت اخم با خندید،پویان بلند بعد
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 زشتم من حاال-

 وگفت زد نمایی دندون ای خنده ترنم

 میشه؟ چی آره بگم-

 بکن کاریش یه خودت شب-

 وگفت زد کمر به دست ترنم

 کنی؟ چیکار خوای می مثال-

 وگفت کرد بغلش خنده با پویان

 خورمت می هیچی-

 وگفت کشید عقب خودش ترنم

 خیابون وسط پویان زشته-

 زنمی نیستی که دخترم خانومم،دوست زشته کجاش-

 دارم سر باال آقا زنمی،فهمیدم میگی میشه هرچی هم تو خب خیلی-

 وگفت خندید ترنم عصبانیت از پویان

 میشه چروک پوستت نشو عصبی حاال خب-

 گفت وپویان کرد نگاه بهش اخم با ترنم

 من زردی من از تو وبگی،سرخی بپری آتیش روی از خوایی نمی خانومی-

 ازتو

 نه-

 گفت پویان

 ندارین؟ رسم شما اونوقت،مگه چرا-

 وبپرم؟ بگم رو جمله این باید من چرا ولی داریم چرا-

 بخوای وشادی آـیش تو بریزی رو هات وغصه غم چون-
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 دیگه ساعت ویه نداره وجود خودش که بخوام آتیش از رو شاادی اونوقت-

 میشه خاموش

 چی؟ یعنی-

 بخوام وخوشبختی شادی تونم می سرم باال خدای از من اینکه یعنی-

 هستش رسم این ولی میدونم-

 بپذیرم رو رسم این نیستم مجبور من ولی-

 چرا؟-

 ندارم بهش اعتقادی چون-

 داری دوست هرجور-

 وگفت رفت آتیش سمت به پویان

 بپرم خوام  می من-

 راحتی هرجور-

 شد پرت همسایه آتیش بین از چیزی پرید،یه آتیش روی از پویان که همین

  ویر رو دستش دویدن،ترنم سمتش پویان امیرو کشید که جیغی ،با ترنم طرف

 گفت وپویان گذاشت پیشونیش

 ؟ ترنم شد چی-

 نگاهش تعجب با بودن،همه اطرافش ها همسایه کل کرد باز که رو چشماش ترنم

 وگفت گرفت رو ترنم دست پویان کردن می

 ببینم بکش رو شده،دستت چیزیش سرت ببینم-

 گفت کشید،فاطمه کنار رو دستش ترنم

 میاد سرم،خون تو خاک-

 گفت صورتش تو اخم با ترنم

 خوبه حالم من نیست چیزی-
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 وگفت برگشت ها همسایه سمت عصبانیت با پویان

 آتیش تو بودین گذاشته چی-

 برداشت رو اسپری وقوطی انداخت زمین به نگاهی نزد،امیر حرفی هیشکی

 وگفت

 نمی بشونید،خجالت عزا به رو عید این که حد این در شعورتون واقعا یعنی-

 میدن اخطار مردم به همه کشین،این

 گفت عصبانیت با پویان

 بوده؟ کی کار-

 وگفت گرفت رو پویان بازوی ترنم

 شو خیال بی پویان-

 گفت عصبانیت با پویان

 کی چشمت تو بود خورده نکرده خدایی خانومم،اگه بشم خیال بی رو چی چی-

 بده جواب خواست می

 وگفت برد بیرون جمیعت بین واز کشید رو پویان دست زور به ترنم

 ننداز راه دعوا پویان،زشته خوبه حالم من-

 بوده کی کار بگن باید خوام نمی-

 پشیمونه حتما هم االن فهمید بشه،خودش چی که بگن-

 بدونم باید-

 گفت اخم با ترنم

 بشه چی که میزنی دکتر،فریاد ببری رو من اینکه جای به-

 وگفت زد پیشونیش به دست با پویان

 بیارم رو ماشین برم ،بذار رفت یادم بخدا وای ای-
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 کوچیکه خراش نشده،یه ،چیزی خواد نمی-

 نمیذارم خانومم نه-

 بشورمش باال بریم خواد نمی پویان-

 ن،رفت وباال زدن صدا رو فاطمه امیرو   پویان که گفت قطعیت با اونقدر ترنم

 ستنش مبل روی سالن وتو کرد خشکش دستمال وبا شست رو پیشونیش ترنم

 وگفت

 توش کشیدن گند مردم شما،که قدیمی مراسم اینم-

 وگفت خندید امیر

 ندارن جنبه مردم میدونستن چه بیچاره ها قدیمی خب-

 وگفت نشست ترنم کنار فاطمه

 باشه نشکسته سرت دکتر بشم،بریم فدات-

 نیست جان،چیزی فاطمه خواد نمی-

 گفت حوصلگی بی با پویان

 کیه دسته دنیا بفهمه تا کردم می ،آویزونش بفهمم نذاشتی-

 وگفت شد بلند ترنم

 نمی نروش آتیش خیابون گفتن،تو می فوقش کنی؟دوما چیکار خواستی می مثال-

 بیافته اتفاق این که کردین

 وگفت شد بلند امیر

 مردم همه نبود،این بند جایی ،دستت کنی شکایت خواستی میگه،می راست-

 رفتیم ما کنه توجه اونا به هست کی سوزه می وصورتشون چشم

 گفت ترنم و شد بلند هم فاطمه

 حاال بودین  خب-
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 میایم شد وقت شب باشن،آخر خودشون خونه باید همه امشب من خواهر نه-

 انپوی وکنار کرد عوض رو لباسش ورفتن،ترنم کردن خداحافظی فاطمه امیرو

 وگفت زد پیشونیش به ای بوسه وپویان نشست

 داره؟ درد خانومی بشم فدات-

 زدی حرف بابا با نیست،ببینم چیزی جان پویان نه-

 خانومی آره-

 داشت؟ کار چی-

 پرسید می رو پروازمون ساعت-

 بیان راه همه این کاریه ،چه نیان گفتی می-

 میریم کی بدونن خواستن می ،فقط گفتم منم-

 دیگه میریم تحویل سال بعد-

 بهم گفت استاد آره-

 .وخوابیدن خوردن شام دیگه باهم

 فرانسه به پرواز هم وشب شد می تحویل سال  ظهر  بود عید دیگه دوروز

 وکنار تبس رو لباسش دکمه بود،پویان نشسته سین هفت سفره کنار داشتن،ترنم

 وگفت نشست  ترنم

 تحویل؟ سال تا مونده چقدر-

 دقیقه ده-

 پرتاپ صدای با کردن زمزمه رو تحویل سال دعا وباهم کردن سکوت هردو

 وگفت کرد بغل رو ترنم توپ،پویان

 خانومم مبارک عیدت-

 وگفت زد صورتش به ای بوسه ترنم

 مبارک شماهم عید-
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 وگفت داد ترنم وبه رداشت نو واسکناس برداشت رو قرآن پویان

 شما عیدی-

 وگفت خندید ترنم

 ام بچه من مگه-

 خانومم تری بچه هم بچه از شما-

 وگفت گرفت رو اسکناس ترنم

 میدادم عیدی بهت منم گفتی می شما،خب از من عیدی ممنون،اولین-

 گرفتم رو عیدی من خواد نمی-

 کی؟ از-

 کردی  بوسم خودت االن همین-

 وگفت زد سرش به ای بوسه وپویان خندید ترنم

 بود عمرم عیدی بهترین-

 وگفت شد بلند پویان

 باشیم آماده باید شب کن،که تموم رو کارات خانومم خب-

 نیدنک نقد ،اصال کنید نمی نقد اخه،چرا ندارم گناه من گلم،عاقا دوستان بر سالم

 گهدی رمان یه تازگیام دارم،خب گناه نده،بخدا ادامه رو رمانت که بدید فحش باید

 بینن مارومی مردم باشه خوش دلمون تا بخونید اونو حداقل کردم شروع

 

************************* 

 سوم فصل

 

 وگفت گذاشت در دم رو ها چمدون رسید،ترنم فرا موعود روز
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 باش زود پویان-

 خانومم،اومدم چشم-

 وگفت کرد بغل رو ترنم رفتن،فاطمه فرودگاه تا باهاشون هم وفاطمه امیر

 باشید خودتون مواظب-

 جونم آبجی چشم-

 فاطمه راستی-

 جانم؟-

 هستیم؟ راهی امشب ما نمیدونست وبابا مامان مگه-

 چرا-

 از صدایی که بره خواست می کرد ،خداحافظی شد نزد،ناراحت حرفی ترنم

 داد، قرار رومخاطب اون سرش پشت

 آغوش تو رو برگشت،خودش صدا سمت وبه کرد ول رو چمدون ای دسته

 کرد انداخت،وگریه مادرش

 مامان-

 کنی؟ می گریه مامان،چرا جانم-

 کردین فراموش رو من کردم نزدین،فکر زنگ-

 کنه فراموش تونه می رو اش بچه آدم مگه حرفیه چه این-

 گفت غم از پر صدای کرد،با بغل رو وپدرش اومد بیرون مامانش بغل از

 بابا-

 باشی بابا،موفق جانم-

 وگفت کرد جدا رو ترنم پویان

 نکن گریه-
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 گفت پویان وبه کرد پاک رو اشکاش ترنم

 میان؟ میدونستی تو-

 بله-

 بهم؟ نگفتی چرا-

 یرغافلگ تا نگم هست،گفتم وبابا مامان بخاطر فهمیدم ناراحتی صبح از دیدم-

 بشی

 دیونه-

 تکیه صندلی به رو سرش شدن،ترنم هواپیما وسوار کردن خداحافظی همه از

 وگفت برگشت سمتش به کرد،پویان گریه وآروم داد

 شده؟ چی-

 کرد زمزمه آروم گریه با ترنم

 ...خودم پره،از دلم-

 وگفت کرد پاک رو اشکاش دستش با ،پویان کرد گریه دوباره بعد

 کنی پاک رو چیز همه ذهنت از هفته یه کن نیست،سعی حرفا این وقت االن-

 کنه می خفم لعنتی بغض این نکنم گریه پره،اگه پویان،دلم نمیشه-

 وگفت اومد حسینی استاد دقیقه ده زد،بعد هق وهق گرفت پویان از رو نگاهش

 دختر؟ شده چی-

 وگفت کرد پاک رو واشکش گرفت باال رو سرش ترنم

 استاد هیچی-

 کنه نمی گریه اینقدر ادم هیچی برای-

 وگفت کرد پویان به رو بعد

 نیومدن؟ وباباش مامان شده،مگه چی-
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 گرفته دیگه چیز یه از وحالش استاد چرا-

 وگفت داد تکون رو وسرش فهمید حسینی استاد

 هب حواست باید داری تری مهم کارای کنی،تو تمومش جا همین کن باشه،سعی-

 بشی،باید موفق باید تو باشه،ترنم اونا

 داددوگفت تکون رو سرش ترنم

 استاد چشم-

 گذاشت صورتش جلوی رو دستش ترنم و نشست جاش سر حسینی استاد

 وگفت کشید سرش به دستش کالفه کرد،پویان گریه ودوباره

 چه پیش چندماه رفته داره،یادت ضرر بشم،برات نکن،فدات ،خانومم،گریه ترنم-

 اومد سرت بالییی

 وگفت گذاشت پویان های شونه روی رو سرش ترنم

 کنم می بشم،خواهش خالی بذار خودم،پویان ام،از خسته-

 وگفت کرد پاک دستش با رو واشکاش بست رو چشماش

 ...پویان-

 جانم-

 بدم؟ خیلی من-

 میزنی؟ رو حرف این چرا-

 خواهرام نه میزدن زنگ خونه از نه ماه سه این تو پویان اخه-

 پرسیدن می رو حالت من از خب،چون-

 بودم؟ مرده من مگه چرا-

 می عذاب بیشتر بزنی حرف باهاشون زیاد ،اگه کردم می فکر چون-

 بیافتی ات گذشته یاد نذارم بود گفته کشی،دکترت
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 این ندارم،مسبب گله هم هیچکسی کشم،از می عذاب بیشتر تنهام وقتی من-

 خودمم تنهایی

 

 تیبهداش سرویس سمت وبه شد بلند ربع یه وبعد بست رو وچشماش نزد حرفی

 رفت،

 نزدن، حرفی هیچکدومشون برگشت،دیگه پویان وپیش زد صورتش به آبی

 که هتلی سمت وبه شدن پیاده حسینی واستاد ترنم و ،پویان نشست که هواپیما

 رفتن، بودن کرده رزرو

 رو چمدون کشید،پویان عمیقی ونفس کشید دراز تخت روی شدن،ترنم اتاق وارد

 وگفت گذاشت ای گوشه

 بخواب ای خسته-

 وگفت کرد باز رو چشماش ترنم

 نه،خوبم-

 ، گذاشت کمد تو رو ووسایل کرد عوض رو ولباسش شد بلند

 هقهو خدمت رفت،پیش در سمت به زدن،پویان رو در که بودن نشسته مبل روی

 بود، آوده

 چشماش به دستی بیرون،ترنم ورفت چید رو اومد،میز داخل و کرد تشکری

 گفت وپویان کشید

 کنه؟ می درد چشمات-

 نه-

 میشه کور کردی،چشمات گریه بس از معلومه-

 بهتر چه-

 فاطمه بوق با چند بعد گفت رو فاطمه وشماره برداشت رو هتل تو وتلفن بلندشد

 گفت فاطمه بده سالم خواست می که همین برداشت،ترنم
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 رسیدین؟ ،کی سالم-

 کنم باز رو دهنم من بذار سالم علیک-

 بحرف بابا خب-

 رسیدیم میشه ای دقیقه ده همین-

 بود؟ چطور پروازتون-

 عالی-

 وگفت زد پوزخندی بعد

 برسون سالم همه به-

 باشید،خدانگهدار خودتون چشم،مواظب-

 خداحافظ-

 گفت تعجب با کشید،پویان سر و برداشت رو وقهوه شد بلند

 نمیریزی شکر-

 ریزم نمی وقته خیلی-

 زد کرد،لبخندی باز رو ودر شد بلند زدن،ترنم در دوباره خوردن رو قهوه

 وگفت

 استاد داخل بفرمایین-

 زیم،یهب شهر تو چرخی یه بریم بشین بمونیم،حاضر هتل تو که نیومدیم دیگه نه-

 منتظرم سالن تو دیگه ساعت

 میاد هم طاهری استاد-

 میشه حاضر داره بله-

 میایم باشه-

 گفت وپویان رفت پویان سمت به ترنم و رفت استادشون
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 خانومم؟ بود کی-

 یمبر هم ما گردش،گفتن میرن دیگه ساعت یه طاهری خانوم با بود،گفت استاد-

 آها-

 وگفت شد بلند پویان

 بریم شو آماده پس-

 وگفت داد تکون رو سرش ترنم

 باشه-

 تگف کرد،پویان می انتخاب لباس داشت ترنم و کرد عوض رو لباسش ،پویان

 بخریم بریم نداری لباس-

 گفت کرد می نگاه رو لباسش داشت که حالی در ترنم

 یه بایدن هستیم ایرانی ما باشه،ناسالمتی مناسب که بپوشم چی نمیدونم ،فقط نه-

 بکنن مسلمونا ی درباره بد فکر که بپوشم لباس جوری

 وگفت داد باال رو ابروش تای یه پویان

 میزنه حرفایی چه آفرین،خانومم-

 وگفت زد لبخندی ترنم

 ام خریده جوانی نقد به را رشته نداد،این رایگان فلکم را سپید موی-

 می تحمل رو چیزا فهمه،خیلی می چیزا ،خیلی میزنه حرفا خیلی خانومت

 خودشون که بگن چیزایی من مورد در دارن بینه،دوست نمی هیچکس کنه،ولی

 اچر چرا،نمیدونم بشم،نمیدونم دیده من ندارن بدن،دوست جلوه تقصیر بی رو

 بشم،نمیدونم دیده من نداره دوست هیچکسی

 کرد زمزمه وآروم فرستاد موهاش الی رو ودستش نشست تخت روی

 کنم خسته هم تورو شده باعث نمیدونم،همین-

 وگفت گذاشت هاش شونه روی رو ودستش نشست وکنارش شد بلند پویان



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  503  

 میدی؟ عذاب رو خودت خانومم،چرا-

 شدست با رو بود ریخته صورتش جلوی که وموهایی گرفت باال سرشرو ترنم

 وگفت فرستاد گوشش پشت

 بودم مجبور کردم باز چشم وقتی از چون میده،پویان عذابم مردم نگاه چون-

 ندیگرو پیش جایگاهی هیچوقت کنم،چون تحمیل دیگران به اجبار به رو خودم

 یدارمم نگه سرخ رو صورتم سیلی با دارم ساله بیست بینی می نداشتم،پویان

 کنی؟ می فکر اینطوی چرا-

 ...چون-

 گفت حسینی رفت،استاد در سمت آورد،پویان خودشون به اونارو در صدای

 هستیم پایین،منتظرتون میریم داریم ما-

 استاد چشم-

 وگفت بست رو در

 باش ،زود خانومم-

 که لندب پاشنه نسبتا کفش کرد،با تنش زرشکی وشلوار کت ویه شد بلند ترنم

 اشلباسش،موه رنگ به ساتن بزرگ روسری یه شد،با می قد هم پویان با تقریبا

 رو وکیفش ریخت کجی صورتش جلوی رو موهاش از وکمی بست گیره با را

 وگفت برداشت

 پویان بریم-

 کنی؟ آرایش خوای نمی-

 گفت وپویان کرد نگاه آینه به نگاهی ترنم

 رسی نمی خودت به وقت خیلی-

 وگفت زد کجی لبخند ترنم

 ندارم حوصله-
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 وگفت کشید ترنم لب وروی برداشت رو لبش رژ و رفت سمتش به پویان

 من خاطر به-

 زد ورژگونه کشید چشماش دور برداشت رو ومداد برگشت آینه سمت ترنم

 وگفت زد ولبخند کرد مرتب لبش روی هم رو و،رژ

 خوبه؟-

 عالیه-

 مه طاهری واستاد حسینی رفتن،استاد سالن سمت وبه گرفت رو پویان دست

 گذاشتن،استاد قدم بیرون سمت وبه شدن بلند اونا دیدن بودن،با اونا منتظر

 گفت حسینی

 ایفل برج تماشای بریم-

 گفت پویان

 دیدنشم مشتاق خیلی استاد البته-

 برداشت قدم برج وسمت کرد باز رو در رسیدن،ترنم ورفتن،وقتی گرفتن تاکسی

 گفت زدگی ذوق وبا

 من داشتم آرزوهایی اینجا،چه بیام داشتم دوست بچگی پویان،از-

 

 نرسیدی بهش مگه-

 کرد زمزمه لب وزیر زد تلخی لبخند ترنم

 شد می برآورده هم مرگم آرزوی کاش-

 گفت نشنید که پویان

 چی؟-

 وگفت زد لبخند ترنم

 بگیر عکس یه هیچی،ازم-
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 خانومشو استاد با وچندتا گرفت تنهایی عکس زد،چندتا ولبخند ایستاد برج کنار

 پویان با هم وچندتا

 دور رو ودستش انداخت اش شونه روی رو کیف بند میزند،ترنم قدم شهر توی

 وگفت کرد حلقه پویان بازوی

 باهم دغدغه بی خندن،چقدر می راحت هستن،چه خونسرد ادما این ،چقدر پویان-

 هستن خوشحال

 گذره؟ می چی دلشون تو میدونی کجا از-

 درون سر از دهد می خبر رخسار گفتن،رنگ قدیم از چون-

 وروی رفتن پارک سمت میزد،باهم قدم پویان دوش هم نزد،ترنم حرفی پویان

 گفت  حسینی نشستن،استاد نیمکت

 اومد خانوم،خوشت ترنم خب-

 استاد ممنون-

 من،اینقدر دانشجوی بهترین ببینم تونم من،نمی دختر جای هم جان،تو ترنم-

 بکنم کاری تونم نمی ومن ناراحته

 بکنم کاری تونم نمی خودمم من استاد-

 کنن کمکت نمیذاری چرا-

 فشار تونه می کنه،کی رودرست من سال بیست درد تونه می استاد،کی کی-

 تحمل تاب کسی هیچ تونه،چون نمی کنه،هیچکسی آروم رو دارم که عصبی

 نداره کشیدم من که و سختی

 کنی؟ مشورت مشاور یه با نمیری چرا-

 مردم فهمن،اغلب می تورو که کنن می وانمود ،چون میدن شعار فقط اونا چون-

 می فقط بدهند،اونا جواب که میدهند گوش آنها دهند نمی گوش فهمیدن نیت به

 نمی هیچی میشه،ولی درست کشیدن عمیق نفس یه با چی همه که بگن خوان

 بدونه رو واضافه اجباری آدم یه درد تونه
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 باشی ناامید اینقدر نمیاد بهت-

 ،ولی شادم مردم ،برای بدم نشون شاد آدم یه رو خودم استاد مجبورم چون-

 شکنمب رو سالم بیست بغض تونم ،نمی میکشه آتیش داره وجودم بند وجودم،بند

 دقیقه یه  شوهرم با تونم نمی که کشم می کشم،عذاب می عذاب دارم تونم نمی

 زندگی تو و زن یه نقش نتونستم من ماه سه این تو بزنم،استاد حرف آدم مثل

 کنم بازی پویان

 وگفت گرفت اروم و دستش افتاد،پویان می صورتش روی اشکاش آروم

 ... ترنم-

 وگفت کرد پاک رو اشکش سریع ترنم

 نم با بودن که خوبه اونقدر ،پویان ندارم رو پویان با بودن لیاقت من استاد-

 میشه تموم گرون خیلی اون برای

 وگفت کرد نگاه ترنم به تعجب با پویان

 خودت برای میگی داری چی-

 وگفت کد نگاهش بغض با ترنم

 مه اول همون گفتم کشی،بهت می زجر داری بفهمم که نیستم نفهم من پویان-

 کنه تحمل تونه نمی هیچکس  گفتم

 عاشقتم چون خواستم خودم تونم،چون می من ولی-

 گفت استاد به عاجزانه نگاه با

 بگید چیزی شما استاد-

 وگفت کشید صورتش به دستی حسینی استاد

 کنه نمی درست رو چیزی پویان با نیست،جدایی راهش این-

 دیگرون خدای شده هم بگم؟خدا کی به رو کنم؟دردم چیکار-

 گفت میداد گوش حرفاشون به داشت فقط که طاهری استاد
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 نیستی تو دارن،فقط مشکل دارن،همه سختی عزیزم،همه-

 پشتیبانشون که دارن هم کسایی دارن،ولی درد همه میدونم استاد میدونم-

 ...به برسه چه کنم تکیه خونوادم به نتونستم زندگیم تو باشه،من

 گفت وآروم شد نداد،بلند ادامه

 ببخشید-

 گفت حسینی استاد که بشه بلند خواست می زد،پویان قدم آروم بعد

 کنه خلوت خودش با باشه،بذار راحت ،بذار بشین-

 فاطمه با خونوادش،هرازگاهی با نه میزنه حرف من با کنم،نه استاد،چیکار-

 خنده می پرسی،نه واحوال حال حد در اونم

 سیک شادتر دختر این از دانشگاه اومد پیش سال که؟یه نکردی کاری تو پویان-

 نبود

 .نه یا داره ربط نمیدونم ولی میزنم حدس ذهنم تو چیزایی استاد،نمیدونم،یه-

 تعدادروشنه،اس اش آینده دختر کنیم،این کای تونستیم شاید تا پویان؟بگو چی-

 داره ای العاده فوق

 وگفت کشید صورتش به دستی پویان

 ترنم اب قبال که ،پسری خونه بیار پاشو گفت زد زنگ ترم،باباش امتحان بعد-

 ،پاشوگفت زد زنگ داشتم،باباشم رابطه دخترتون با من گفته رفته بوده دوست

 ندارم تو اسم به ودختری برو کن عقد بیا

 گفت تعجب با حسینی استاد

 پاکیه دختر نیست،ترنم ممکن این-

 نه،خودم خونشون،تنها عاشقشم،رفت من که استاد،همینه بله-

 بهش که آدمایی ای همه صورت تو کوبید رو گناهیش بی بردمش،رفت،مدرک

 زدن تهمت

 خب-
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 کردم یکسره رو وکار واومدن خونوادم به زدم زنگ هیچی،منم-

 ناراحته اینقدر همینه پس-

 گفت ناراحتی با طاهری استاد

 عفتش به اونم زدن سخته،تهمت دختر یه برای-

 وگفت کشید آهی پویان

 بکنم براش کاری تونم نمی که میکشم زجر دارم من شکسته،و که همینه آره-

 

 

 کرد زمزمه لب زیر ترنم

 می  گریه ناراحتم،وقتی وقتی ندارم ندارم،دوس دوست رو ترحم حس من خدایا-

 خودم،از از ام میدونی،خسته بهتر همه از که برسه،خودت دادم به کسی کنم

 اطرافیانم

 مهم دید،ولی نمی رو واستاد پویان  ،برگشت میزد قدم  داشت بود وقت خیلی

 بیاد دنبالش پویان  داشت دوست چراخیلی نبود،ولی مهم براش نبود،هیچی

 هوی چرا نمیدونست ولی میزد حرفاو این ،همیشه کنارت ،من نباش بگه،ناراحت

 رو نیمکت کرد،اولین می خفش داشت شده،بغض تنگ حرفاش برای  دلش

 شمام،چ داشت بغض ،فقط نداشت  کردن گریه توان ،دیگه ونشست  کرد انتخاب

 نگز با  کشید عمیقی کنه،نفس گریه  خواست نمی دیگه ولی بود اشک از پر

 داد فشار رو وریموت  زد لبخندی ناخدآگاه بود ،پویان اومد خودش به گوشیش

 جانم-

 خانومی؟ کجایی-

 نیمکت روی نشستم باالتر بیاید کمی-

 کردی نگرانمون که تو-

 نبود خوب حالم پویان ببخشید-
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 میایم داریم بشین باشه-

 وگفت ترف سمتش لبخند با شد،پویان ومنتظررشون گذاشت کیفش تو رو گوشی

 گذشت خوش سالم،تنهایی علیک-

 وگفت زد کمرنگی لبخند ترنم

 منه با  تنهایی وقته نپرس،خیلی رو تنها،تنهایی آدم از-

 گفت اعتراض با نزد،پویان وحرفی رفت ستشون  وبه شد بلند

 ... ترنم-

 وگفت برگشت ترنم

 نمک می بگید شماها کنم،هرکاری نمی گیرم،گریه می نادیده رو هفته چشم،این-

 اشتهد آرامش بتونی باید کنی،تو تمرکز باید تو نیست،خانومم این منظورم من-

 بدی کنفرانس بتونی تا باشی

 خوبه حالم من-

 وگفت زد لبخندی بعد

 لطفا نده گیر استاد پیش حداقل پویان-

 گفت حسینی برداشتن،استاد قدم وخانومش استاد سمت به بعد

 افتاده برات که اتفاقاتی از متاسفم من-

 وگفت کرد نگاه استاد به تعجب با ترنم

 اتفاقات؟ کدوم-

 خورده بهم عقدتون وشب زدن تهمت بهت که همین-

 گفت پویان به حرص با و کرد نگاه پویان به متعجب چشمای با ترنم

 بگو،بدونن هم اینجا بیار بلندگو خواستی می-

 وگفت رفت سمتش پویان
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 کنه کمکون استاد نداشتم،خواستم منظورری-

 وگفت زد جیغ ترنم

 راز داشتم انتظار فهمی،هیچکس،ازت کنه،می کمک بهم تونه نمی هیچکسی-

 می استادام جلوی وحداقل نپیچه دانشگاه تو  خبر حداقل باشی،که  خوبی دار

 بگیرم باال رو سرم تونستم

 گفت حسینی استاد

 میشهه بگه،تو پویان تا خواستم کنم،من می کمکت خب،من کن اعتماد ،بهم ترنم-

 هستی ترنم همون ما پیش

 گفت عصبانیت با ترنم

 استاد بپرسین خودم از تونستین می-

 وگفت زد پس رو دستش ترنم بگیر رو دستش تا رفت سمتش پویان

 نزن دست فهمی نزن،می دست بهم-

 دنبالش وپویان شد دور ازش سرعت با ترنم که بره سمتش به خواست پویان

 وگفت رفت

 وایسا خانومم-

 پویان متنفرم نیا،ازت دنبالم-

 ادد راننده به رو آدرس و شد تاکسی اولین وسوار رفت خیابون کنار سرعت با

 داد، تکیه صندلی وبه

 میزد، نفس ونفس کرد خاموشش بود، پویان خورد،شماره زنگ گوشیش

 شد، وپیاده داد رو پول ترنم و داشت نگه بود،تاکسی نکرد،عصبی گریه

 شد،خودش اتاق وارد سرعت وبه گرفت رو اتاق وکارت رفت دار هتل سمت به

 ،  انداخت تخت روی رو

 .خوابید بیرون لباس وبا کشید خوش پتورو
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 به وآبی شد وبلند زد تخت رو بود،غلتی شده تاریک اومد،هوا که خودش به

 کرد، نگاه آینه تو خودش وبه زد وصورتش دست

 انپوی از رفته دست از تماس کرد،چندتا روشن رو ،گوشیش  کرد آرایش دوباره

 داشت، وطاهری حسینی واستاد

 نشسته،با در جلوی که دید رو پویان کرد باز که رو برداشت،ودر رو کیفش

 مچ انپوی که بشه دور ازش خواست می رفت،ترنم سمتش وبه شد بلند ترنم دیدن

 وگفت کشید اغوشش تو رو  ترنم زور برد،به اتاق وداخل گرفت رو دستش

 ،ببخشید ترنم-

 گفت وپویان نزد حرفی ترنم

 کنم می ،خواهش ترنم کنم می خواهش-

 تخت روی رو وکیفش رفت تخت سمت وبه کرد جدا پویان از رو خودش ترنم

 وگفت رفت سمتش به ،پویان انداخت،نشست

 ... ترنم-

 آورد در تنش واز کرد باز رو کتش ودکمه برداشت سرش از رو روسری ترنم

 گفت دوباره ،پویان انداخت تخت وروی

 ... ترنم-

 وگفت چرخید بسمتش عصبانیت با ترنم

 کنی؟ می ترنم ترنم خبرته،هی چه پویان نیستم کر-

 قهری؟-

 روش هم حسینی میدونستند،استاد باشم؟همه قهر باید چرا-

 هستی؟ عصبی یعنی االن-

 وگفت رفت کمد سمت وبه برداشت رو وکتش شد بلند ترنم
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 یجپ سه کردم،گیر غلطی یه بودم کنم،عصبی قهر باهات من میاد خوشت پویان-

 نده

 وگفت زد صورتش به ای وبوسه رفت سمتش پویان

 برم عشقم قربون-

 برداشت ساپورت با زانو زیر پیراهن ویه گذاشت کمد داخل رو کت ترنم

 بود، ناراحت ولی  میزد ،لبخند کرد عوض رو ولباسش

 کنه، گیره دیگه خواست نمی بود گرفته و تصمیمش

 یوم میسوخت هرچیزی با که پیش سال پنج ترنم همون بشه دوباره خواست می

 ساخت،

 گذاشت باز رو گذاشت،موهاش سرش به سیاهی کرد،کاله عوض که رو لباسش

 وگفت ریخت پیشونیش روی موهاش از وکمی

 ،میای؟ بیرون برم خوام می پویان-

 وگفت شد وبلند خندید بود خوشحال ترنم زدن حرف از که پویان

 بدم دست از و شما مثل زیبایی مادمازل یه با همراهی افتخار میشه مگه-

 وگفت زد لبخند ترنم

 مسیو ای بامزه خیلی-

 قدم نسال رفتن،تو بیرون اتاق واز کرد حلقه پویان بازوی دورر رو دستش ترنم

 وگفت ایستاد ترنم که میزدن

 بایست اینجا لحظه یه بدهکارم دکتر به خواهی عذر یه-

 با مترن دیدن با کرد باز رو در حسینی ،استاد زد رو ودر رفت  در سمت به ترنم

 گفت تعجب

 مردیم نگرانی کجایی،از معلوم دختر-

 نم،اینک خواهی عذر بیام برام،گفتم بود خوب بودم،تنهایی استاد،عصبی شرمنده-

 نیست خوب حالم روزا
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 میری؟ ،کجا نداره عیب-

 بگید دارید الزم بیرون،چیزی میرم پویان با دارم-

 بگذره ممنون،خوش نه-

 ممنون-

 بیرون سمت کرد،به حلقه بازوش دور رو دستش دوباره و رفت پویان سمت به

 رفتن،

 کنار پارک بود،به خوبی زد،هوای  قدم پویان کنار وآروم کشید عمیقی نفس ترنم

 گفت وپویان رفتن هتل

  ترنم-

 جانم-

 ناراحتی؟ ازدستم-

 درآوردم رو شورش زیاد پویان،من نه گفتم-

 کنم باور-

 چشماش وآروم ایستاد پاهاش نوک ایستاد،روی پویان وجلوی زد چرخی ترنم

 دبع ایستاد خودش جای سرعت به ودوباره زد پویان لب به ای وبوسه بست رو

 وگفت زد پویان به چشمکی

 آره-

 وگفت زد لبخندی پویان

 عاشقتم-

 بیشتر ما-

 می نگاه رو مغازه ویترینای ،داشتن رفتن شهر داخل میزدند،به قدم همچنان

 گفت ترنم که کردند

 پویان-
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 دلم جان-

 شدی؟ خسته من از-

 وگفت کرد نگاه بهش تعجب با پویان

 باشم؟ خسته باید چرا-

 ی واسه من رفتارم،پویان اخالقم،از شدم،از خسته خودم از خودم من چون-

 همه به گیرم می ایراد هرچیزی تو،از به برسه چه شدم تحمل غیرقابل خودم

 کنی؟ تحمل باید کنم،چرا می گریه شدم،هی رنج میدم،زود گیر چیز

 ناز خوای می کی نکنی،برای ناز من برای میدونم عاشقتم،چون چون-

 ور لیاقتش چون بکشم نازتو باید خواهشی،من نازو پا سرتا کنی،خانومم،تو

 داری

 وگفت کشید وآه داد پایین رو سرش ترنم

 می وانمود چرا تو خوان نمی منو بکشی؟خونوادم نازمو باید پویان ؟چرا...چرا-

 ...کنی

 وگفت چرخوند ترنم سمت به رو صورتش عصبانیت با پویان

 من کنی باور خوای نمی چرا بار،ترنم هزار کنم،این نمی وانمود من-

 سادگیت همین باشی،چون این از بهتر  خوام نمی بذارم تنهات خوام عاشقتم،نمی

 دنیاست یه من برای باشی خودت که کرد،همین تو شیفته و من

 ...پویان ولی-

 که خواستم تو از چیزی من میدی؟مگه عذاب رو خودت نداره،چرا ولی-

 برم تورو بذارم ومن بدی انجام نتونی نگرانی

 تونم ترسم،نمی می ترسم،پویان می چون-

 گفت بغض نکرد،با گریه ولی زد برق اشک از چشماش-

 ترسم می هم خونوادم از من ،پویان هراسونم چیز همه از-

 هستش تو جوانی کنی؟اول کنی،جوانی زندگی باید تازه تو ترنم-



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  515  

 .ام شنیده جوانی حدیث دیگران خویش،از عمر به ندیدم شباب ی جلوه من-

 حال این از خرید بریم!تکمیله چی همه که برم خانوم این قربون من خدا ای-

 بیا،چطوره؟ در وهوا

 وگفت زد لبخند ترنم

 ندارم الزم چیزی من-

 وهم من خونواده برای هم خودت برای هم خرم میگم،می من چون داری-

 تو ای خونواده

 گفت پویان که بزنه حرفی خواستم ترنم

 خرید ،میریم نباشه حرفی-

 هتل سمت کردن،به خرید هاشون خونواده برای و رفتن ها مغازه سمت باهم

 ، برگشتن

 کمد وداخل نوشت رو همشون اسم و کرد بندی دسته رو وسایل ترنم

 گفت گذاشت،پویان

 کشته رو من کارات ها،نظم فرانسوی همین ملی تیم حد در خانوم داری فدای-

 وگفت زد لبخند ترنم

 بره نمی خوابم ندم انجام رو کارام تا همینه عادتم من-

 تکمیلی چی همه عزیزم خوبه-

 ندارم اخالق فقط-

 شما فدای دنیایی،جانم خانوم بهترین کرده؟شما جا بی گفته کی-

 لوس-

 ترنمم-

 جانم-

 نخریدی؟ چیزی خودت واسه میگم-
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 ندارم تمرکز کنفرانس،االن بعد-

 راحتی هرجور-

 بخوابیم کن خاموش رو چراغ شو بلند پویان-

 خانومی چشم-

 به ی وبوسه کشید خودشون روی  رو وپتو کشید دراز تخت وروی شد بلند

 .بست رو وچشماش زد ترنم پیشونی

 گرفت رفت،دوش حموم سمت وبه برداشت رو وحوله شد بلند ترنم صبح

 اومد، وبیرون

 رو ودستش رفت پویان سمت به و کرد خشک رو بود،سرش خواب هنوز پویان

 زد صداش اروم و گذاشت پویان بازوی روی

 بشی؟ بیدار خوای نمی عزیزم...پویان-

  ترنم بخوابم بذار-

 نشو لوس پاشو-

 وگفت داد وقوسی کش بدنش به پویان

 بخیر صبح-

 گفت کرد می شونه رو موهاش ترنم

 بخیر هم شما سالم،صبح علیک-

 خانومی عافیت-

 داریم کار بیا،کلی بگیر دوش یه برو ممنون،پاشو-

 چشم-

 تتخ وروی اومد بیرون ربع یه ،بعد حموم رفت دست به وحوله شد بلند پویان

 وگفت کشید دراز

 خانومی؟ چنده ساعت-
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 ایران؟ یا اینجا وقت به-

 اینجا؟-

 صبح02-

 صبحونه؟ بریم-

 اتاق بیارن گفتم-

 نکنه؟ درد دستت-

 ورفت آورد داخل میزرو خدمت ،پیش زدن در

 وگفت نشست ترنم

 شد بیا،دیر پاشو پویان-

 کنیم؟ چیکار قرار مگه-

 فردا برای کنیم تمرین استاد با بریم باید هیچی-

 فرداست؟ مگه-

 بله-

 خدا وای-

 باشم داشته استرس باید من پویان چته تو-

 ها اجنوی برای داره نیست،زنم که دارم،غریبه استرس تو برابر دو من-

 میده کنفرانس

 منظور؟-

 رکنم،دخت عرض چه که تایید،خوشگل مورد شما نداده اینکه،کنفرانس منظورم-

 پریون شاه

 بخور رو ات صبحونه بیا پاشو پویان نشو لوس-
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 استاد اتاق سمت وبه  خوردن رو اشون وصبحونه  نشست ترنم کنار پویان

 رفتن، حسینی

 دکترو کردن می نگاه ترنم دادن کنفرانس وبه بودن نشسته طاهری وخانوم پویان

 گفت حسینی کرد،استاد می کمکش داشت هم حسینی

 اومدیم ایران طرف از ما میدونی که بپوشی،خودت چی خوای می لباس ترنم-

 وگفت زد لبخند ترنم

 دیدین چیزی من از حاال تا استاد-

 داریم تلویزیونی زنده باشه،پخش حواست گفتم عزیزم،فقط نه-

 واقعا؟-

 معل تو هستش بزرگی تحول یه این اونا نظر از چون گفتن اینطور بله،اونا-

 پزشکی

 هستش؟ مهمی چیز چی مگه چرا-

 ونجورا تونست نمی ای نویسنده ،هیچ عالیه ادبیات با پزشکی علم شدن ترکیب-

 جالبه اونا برای همین بنویسه،برای بکنه رو پزشکی علم تعریف باید که

 بخون ابی نگفتن خونه تو بار نویسم،یه می کتاب سالگی سیزده از جالب،من چه-

 مسئولین به برسه برامون،چه

 وگفت خندید پویان

 طالست شما قلم نمیدونن که همه-

 وگفت انداخت باال رو ابروهاش ترنم

 خوندی شما که نه-

 وگفت خندید پویان

 کنم سرچ خان گوگول تو رو اسمت نخوندم،کافی چرا-

 خوندی؟ رو من رمانای تو-
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 بله-

 وگفت خندید حسینی استاد

 برسه تمرینش به بذار نکن پرت رو من شاگرد خان،حواس پویان-

 گفت و برد باال رو دستش پویان

 تسلیم،بفرماییید من-

 استاد بود،چندبار پرت دادن،حواسش کنفرانس به کرد شروع دوباره ترنم

 گفت حسینی دکتر که بود فکر داد،تو تذکر حسینی

 بیارم مترجم ،یه خوای می ترنم-

 استاد نه-

 انایر تو که داری،تو تلفظ تو بیاری،اشکالی زبون به رو ها واژه تونی نمی-

 بودی خوب

 شرمنده استاد پرته حواسم-

 زدوگفت زانو وجلوش رفت سمتش وپویان کشید صورتش به دستی

 کن کنسلش نیست خوب ،حالت ترنم-

   پویان نه-

 وگفت شد بلند حسینی استاد

 ولینمسئ ایرانم هستش،تو زنده نیست،پخش جمع حواست نمیشه،ترنم اینطوری-

 تا دیب اجنویا  این دست بهانه یه کنی،کافی دفاع کتابت از کنن،باید می نگاه

 کنن ثبت خودشون اسم به رو کتاب

 د،ایستادبو پوشیده مانتو زیر که بلوزی یه وبا آورد در رو ومانتوش شد بلند ترنم

 هب ،شروع بلند صدای وبا ایستاد اتاق وگوشه بست سرش پشت از رو وشالش

 رو نفسش کردن تموم کرد،بعد جمع زور به رو داد،حواسش دادن توضیح

 شروع دوبلن کرد نگاهش حیرت با حسینی کرد،دکتر نگاه استادش وبه داد بیرون

 کرد،وگفت کردنش تشویق به
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 است شده ستایش تو ی نظیری،اراده بی تو دختر-

 وگفت افتاد چشمش ای گوشه از اشکی اختیار به ترنم

 نای شدم،من می شکستم،نابود می پیش وقت خیلی نداشتم اراده اگه من استاد-

 باشید کنم،مطمئن نمی ناامیدتون دارم،فردا خدا از رو لطف

 امیدوارم-

 ولومشغ رفتن هتل  رستوران به ناهار ،برای زد لبخند ترنم به غرور با پویان

 گفت شدن،پویان غذا خوردن

 میمردیم گشنگی از وگرنه هستش  ومرغ برنج خوبه حاال-

 وگفت خندید ترنم

 بودن ما خدمت در خوک گوشت نبود،با هم اگه-

 وگفت خندید دوباره ترنم و کرد نگاه بهش اخم با پویان

 میاد بدتون خوک از شما بود رفته یادم ،دکتر ببخشید وای ای-

 وگفت خندید حسینی دکتر

 واقعا؟-

 خوک میاد بدش که حیونی تنها استاد،از آره-

 گفت اعتراض با پویان

 میاد خوشتون سوسک از خانوما شما که نه-

 وگفت کشید هم در رو صورتش طاهری استاد

 نگو،اه پویان-

 وگفت خندید ترنم

 داشتم سروکار سوسک با بودم بچه میاد،من خوشم که من-

 گفت طاهری استاد
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 کنی؟ می شوخی-

 کشتم می من رو محله مارمولک ترسم،کل نمی چیز هیچ از نه،من-

 وگفت زد لبخند حسینی استاد

 دختر تو دست از-

 گفت خنده با پویان

 بترسونم؟ رو این چی با من حاال-

 گفت اخم وبا کرد دستی پیش ترنم که بده جواب خواست حسینی استاد

 ...رفتنت با-

 کرد،هوای نگاه بیرون وبه زد قدم پنجره سمت شد،به دور میز واز شد بلند

 سمتش به وپویان فرستاد هاش ریه درون به رو پنجره بیرون بود،هوای بهاری

 وگفت رفت

 ...ترنم-

 وگفت داد تکون رو سرش ترنم

 پویان،ببخش ببخشید-

 کردی اینطوری تو نگفتم چیزی که من-

 بهانه دنبال فقط روزا نیست،این خوش من،شرمنده،حالم آقای میدونم،میدونم-

 نده دستم هستم،بهانه

 از بعدو برگشتن میز سمت کرد،به بازوبسته تایید عالمت به رو چشماش پویان

 بیرون رفتن وطاهری حسینی دکتر غذا خوردن

 جیبش هب دستی گوشی،ترنم  زنگ صدای بودن،با نشسته البی تو وپویان ترنم  

 داد بود،جواب ناشناس آورد،شماره بیرون رو وگوشی کرد

 بله-

 فرانسه؟ گذره می خوش-
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 داد بیرون حرص با رو ونفسش کرد وبسته باز رو چشماش ای لحظه ترنم

 وگفت

 نمیداری؟ بر من سر از دست هم اینجا-

 نمیداره بر دست عشقش از آدم-

 ؟ رو من یا کردی مسخره رو زرشک،خوت-

 خانومی هیچکدومش-

 فربد برداری من سر از دست  میشه-

 نه-

 ...وزهر،نه ونکبه،نه نه-

 وگفت یانپو گوش رو گذاشت رو گوشی ،ترنم برگشت بستنی سینی یه با پویان

 ... بازم پویان-

 گفت نمیزنه حرفی ترنم دید که  وفربد فهمید پویان

 گذره می خوش خانومی،نگفتی خب-

 گفت خشم با پویان

 اقا؟ کنی می کار شهرداری تو شما-

 وگفت خندید فربد

 می خوش عشقم ببینم زدم هستش،زنگ هواشناسی ما برادر،کار نه-

 داره زیاد نگهبان انگار نه گذرونه،ولی

 چیه حرفا این عاقبت فهموندم می بهت االن وگرنه  نیستم ایران که حیفه -

 بی منه،پس با هم منه،دلش مال دکتر،ترنم ،آقای کنی قبول خوای نمی چرا-

 نزن وآتیش اب به رو خودت خودی

 کشید فریاد عصبانیت با پویان
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 بعد ای هفته برای بمونه وتو من عوضی،تکلیف مردتیکه-

 اب بودن نشسته که عسلی،ادمایی میز روی کرد وپرتاب کرد قطع رو گوشی

 بیرون رو نفسش تونست نمی ترس از کرد،ترنم می نگاه بهشون تعجب

 وگفت ترنم به کرد رو  کالفه و داد  موهاش الی رو دستش بده،پویان

 پریده؟ چرا چته؟رنگت تو -

 نزدیک ترنم صورت به رو دستش وپویان داد تکون رو سرش بغض با ترنم

 وگفت کرد نوازش رو هاش گونه راستش دست شست انگشت وبه کرد

 باشه کن اعتماد نترس،بهم عشقم نترس-

 بدی؟ خودت دست کار ترسم می پویان-

 نیستم که بچه نترس-

 بدم چی رو وبابات مامان جواب من بیاد تو سر بالیی پویان-

 نترس گفتم عزیزم-

 وگفت زد ترنم پیشونی به ای بوسه

 اشیب حال سر باید باشه،فردا نکن فکر هم چیزی آوردم،بخور،به بستنی برات-

 چشم-

 پوشید رسمی وشلوار مانتو یه و شد بلند خوابید،صبح زور به شب ترنم

 زیاد نه ولی ریخت پیشونیش روی کج رو موهاش از کرد،کمی سر وروسری

 به کرد کرد،رو دستش و ازدواجش ای حلقه کرد آرایش مالیم بشه،کمی تابلو که

 گفت پویان

 چطورم؟ پویان-

 عالی-

 کنی؟ می مسخره-

 خانومم بازی مسخره وقت االن-
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 نفرانسک سالن سمت به طاهری واستاد حسینی دکتر با و کشید عمیقی نفس ترنم

  کرد،ترنم دعوت رو ترنم انگلیسی زبان به مجری ساعت نیم افتادن،بعد راه

 وگفت زد لبخند  حسینی کرد،استاد نگاه حسینی دکتر به نگاه

 خدا به امیدت برو-

 وگفت گرفت رو ودستش وپویان کرد پویان به نگاهی ترنم

 یشترب من برای نداره،تو اهمیتی هیچ من برای ونکنن بکنن قبولت اگه که بدون-

 کنی سربلند و کشورمون کن داری،سعی ارزش اینا از

ن باالی وبه فرستاد وصلوات شد بلند ترنم و زد دستش به ای بوسه بعد  رفت س 

 لرزید می صداش جاها دادن،بعضی توضیح به کرد خودش،شروع معرفی ،بعد

 فسشن ترنم شدن تموم شد،بعد می کم استرسش  کرد می نگاه پویان به وقتی ولی

 نیومد،ولی خوشش هیچکسی  کرد فکر لظه بست،یه رو وچشماش داد بیرون رو

 ودست شدن بلند حضار تمام کنه باز رو چشماش خواست می که همین

 چشمش ای گوشه از اشکی قطره آروم که  داشت ذوق اونقدر زدن،ترنم

 .کنه پاک رو اشکش تا کرد چشمش به اشاره زد لبخند افتاد،پویان

 

 چهارم فصل

 پویان

  داشتم زیادی میداد،استرس کنفرانس داشت که وقت تمام

 

 بشه، پرت حواسش اینکه یا بشه بد حالش باز  که ترسیدم می ،شاید چرا نمیدونم

 بود، عالی کارش اون ولی

 رسه،نت تا بزنم لبخند کردم می کرد،سعی می نگاه من به لرزید می صداش وقتی

 شدم، بست،نگرانش رو شد،چشماش تموم حرفاش  وقتی

 میره، حال از االن که کردم فکر
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 بود، نگران اونم کردم نگاه استاد به

 زدن، ودست بلندشدن حضار همه که بشم بلند خواستم می

 چشمش ی گوشه به زدم،چشمم کرد،لبخند نگاه کرد،بهم باز رو چشماش هم ترنم

 نه،ک پاک رو اشکش که کردم اشاره بود،بهش مشکش دم اشکش دختر افتاد،این

 تمام با خودش قول بودم،به دختر این عاشق کردم،من نگاه بهش غرور با

 داشت، که دردسرهایی

 ولی رهب می بیشتر رو دلم کردناش ناز با وقتا میمردم،بعضی نداشتم رو اون اگه

 بکشم، نازشو باید چطور  نگرفتم یاد هنوز خره من

 یتنهای این از که کنم چیکار باید نمیدونستم...من ناز،ولی از وپر بود زن اون

 بیاد، بیرون

 خدا بود،بگم کرده سخت رو من کار این ها،و محبت از بود بیزار مردا از اون

 شکستی دخترو این که فربد کنه چیکارت

 کردم هنگا استاد به ایستاده مرد یه کنار ترنم شدم متوجه و کشیدم موهام به دستی

 وگفتم

 کیه؟ اقا اون دکتر-

 انجمن رئیس-

 رو حرفاش ی کرد،همه می تعریف وداشت بود ایستاده من زن کنار مرد اون

 بود، عالی زبانم من چون شدم می متوجه

 تعریف من زن از اجنوی مرد یه باید بیرون،چرا زد غیرتم رگ  لحظه یه

  که زدم نهیب خودم به دلم کنه،تو

 تره پاک هم گل از تو بودی؟زن نبودی بدبین که تو خان پویان-

 اکیپ این به کنم حسودی بیشتر شد می باعث واین میدونستم اینارو ای همه خودم

 دختر،

 "ودش می شیرین اینقدر دیگران چشم در وقتی دلم میزند شوری چه" نمیدونست
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 هی  عنوان  به رو ترنم گفت بلند صدای با شد تموم آقا اون تعریفای وقتی

 اب  ترنم و زدن دست میدونه،همه ایرانی برتر نویسنده ویه داروساز  دانشجوی

 اون خواست می کرد،دلم نگاه من به میزد برق اشک  از چشماش که خوشحالی

 بهو کردم اخم که کنه گریه خواست بریزه؛می اشکش ونذارم ببوسم رو چشماش

 اروکن گرفت رو تقدیر لوح کردو تشکر همه واز زد کردم،لبخند اشاره چشماش

 . نشست کنارم اومد،آروم من

  ترنم 

 نمیاره، طاقت من گریه دیدن با میدونستم

 نکنم، گریه من که کرد می اخم هرازگاهی

 پیدا آرامش تا کردم می نگاه بهش لرزید می صدام وقت زدم،هر زل چشماش به

  کنم

  شده گاهم وتکیه بودم کرده اعتماد اون به من که معناست این به این پس

 بزنم، بهش رو دلم حرف تونستم نمی چرا ولی

 بگم رو دلم حقیقت تمام ترسیدم می چرا

  شد بد حالم فربد زنگ با دیشب ،چرا

 داشتم، رو پویان دیگه که من

 نم کنار مرد یه که شد ناراحت پویان فهمیدم ایستاد کنارم انجمن رئیس وقتی

  ایستاده

 کرده، اعتماد من به یعنی این زد لبخند ولی

 مراسم و نشستم کنارش کنارشم،زنشم،آروم االن که کرده اعتماد من به اون آره

  شد تموم

 زدم، زل چشمش کرد،به نگاه بهم چرخید من سمت وپویان

 ؟ شدم مرد این عاشق واقعا بود،من کرده درگیر رو ذهنم سوال یه
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 صدام وبمش آرام صدای کنه،با تحمل رو من تونه کنم،می اعتماد بهش تونم می

 کرد

 خانومم-

 وگفتم زدم لبخند

 جانم-

 کنم می افتخار بود،بهت عالی کارت-

 ممنون-

 گفت بهم حسینی دکتر

 دختر کردی سربلندمون واقعا-

 ممنونم شما از من استاد کنم می خواهش-

 شدن جمع دورم خبرنگارها تمام که برم بیرون خواستم ومی شدیم بلند

 

 گاهن حسینی دکتر انگلیسی،به ها وبعضی کردن می سوال فرانسه ها ،بعضی

 وگفتم کردم

 کنم؟ مصاحبه باشه نداشته اشکال استاد-

 دخترم نه-

 نیستم، لدب زیاد وفرانسه بپرسند انگلیسی رو سوالشون که گفتم وآروم زدم لبخند

 منم کنه نویسندگی تونه می داروساز یه چطور که پرسیدن می سوال هم اونا

  دادم رو جوابشون

 پرسیدن، من از رو ونسبتش کردن اشاره پویان به که بود این سوال ،وآخرین

 از ودب ترسیده که بود این ای دهنده نشون متعجبش کردم،چشمای نگاه پویان به

  نکنم معرفی رو اون اینکه

 وگفتم، گرفتم رو پویان ودست زدم لبخند من ولی
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 هستش، زندگی تو من پشتیبان که وکسی همسرم

 خندیدم پویان تعجب به فقط ومن رفتن کرد،خبرنگارها نگاه بهم تعجب با

  

 پویان

 پرسیدن، می سوال ازش خبرنگارها وقتی

 کنن، نگاه بد بهش مبادا که بود ترنم به حواسم

 شد من شوک باعث سوال واخرین پرسیدن می ازش متعددی سوال

 می که  دیروزش حرفای نکنه که میزد شور پرسیدن،دلم سوال من ی ،درباره

 بیار، زبون به رو کنیم تموم گفت

 اکرد،ب معرفی ش همسر رو من تعجب کمال با دوست،ولی یه که بیار زبون به

 به یا بود،بوسه گرفته دستش تو رو دستم که دستش به کردم نگاه بهش تعجب

 وگفت زدم دستش

 ...همسرت عنوان به رو من که ممنون خانومی-

 وگفت گذاشت لبم روی رو اش وکشیده ظریف ،انگشتای بزنم حرف نذاشت

 ور من زندگی تو که هستی  کسم تنها بگم،تو چی داشتی انتظار هیش،پس-

 مدیونم بهت کرد،پویان حمایت

 ودب چی دیشبش حرفای پس بود کرده قبول رو من ترنم ،پس شد آب دلم تو قند

 ونه،نها مال ترنم گفت می که بود فربد حرفای از نبود ترنم حرفای از ترسم ،من

 ینب از قیمت به حتی شده که هرقیمتی به بود من مال دختر نداره،این امکان این

 رقیبم بردن

 گفت می که اومدم خودم به باصداش

 بازار برم خوام می االن پویان-

 بریم گلم چشم-

 کنم عوض رو لباسم من هتل بریم اول-
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 چشم به اونم-

 بودنش لباس این عاشق کرد،همیشه عوض رو لباسش ترنم و هتل رفتیم باهم

 حال عین ودر ساده همیشه گذاشت دانشگاه به پا که اول همون بودم،از

 رشلوا مانتو بدم،یه تذکر بهش من نبود الزم کرد،پس می رعایت شیک،همیشه

 می نگاه فقط خرید نمی رفتیم،چیزی بازار سمت به باهم و پوشید راحتی

 وگفتم کردم نگاه کرد،بهش

 گلم؟ ناز-

 جانم-

 خری؟ نمی چیزی چرا-

 کردی خرید کافی اندازه ندارم،به نیاز چیزی-

 شما پای زیر بریزم خوام می خودم پول چه تو به-

 ،روش شد می شیرین کرد می اخم وقتی بودم اخمش این عاشق ومن کرد اخم

 وگفتم کردم ،بغلش نزد وحرفی  برگردوند رو

 یموآزاد کنم،آزاد بوست خیابون تو تونم نمی ایران اینجا نکن نکن،فکر ناز-

 گفت اعتراض با اومد کش لبش ی گوشه ولی نخنده کرد می سعی

 انتظاره قابل  هرچیزی شما از-

 وگفتم زد لبخند 

 ! چی پس-

 وگفتم کردم نگاه خواب،بهشون لباس از بود پر که بردم مغازه  یه سمت به

 کنی؟ می انتخاب خودت یا کنم انتخاب-

 چیکار؟ خوام می-

 عروسیمون شب برای-

 وگفت خندید
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 زشته پویان-

 نمیدونن فارسی اینا که اینه زشته-

 گفت دار مغازه که بزنه حرفی خواست ترنم

 ایرانیم منم-

 بود هگرفت دندون به رو لبش ای گوشه خجالت از که کردم نگاه ترنم به تعجب با

 گفتم تعجب  با

 واقعا؟-

 هستم آرمان   بله-

 وگفت کرد دراز سمتم به رو دستش

 خوشبختم-

 یربود،ز پایین سرش خجالت از دادم،ترنم ودست کردم دراز رو دستم متقابال منم

 گفتم گوشش

 ایرانیه این بدونم کجا از من-

 کرد زمزمه آروم

 بخوا لباس به بدی گیر باید تو دارم خواب لباس همه اون پویان،من کشمت می-

 عروسی شب

 وگفتم خندیدم

  مارو حرفای که بخندیدم اجنویا این به کمی گفتم دیونه کردم شوخی خوب-

 فهمیم می ما عوض ودر فهممن نممی

 رفت آبرومون که فعال-

 وگفت زد لبخند فروشنده

 خدمتم در نداره،بفرمایید اشکال-
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 مکرد انتخاب رنگ کم صورتی حریر خواب لباس یه و رفتم ها لباس سمت به

 وگفتم

 لطفا همین-

 طوریچ ببینم برم خواستم کنه،می پرو تا رفت ترنم و داد ترنم دست به فروشنده

 گفت تو از که شینه می تنش تو

 همون شب تا خماری تو ،بمون شما مالحظگی بی پویان،تالفی آقا نخیر-

 عروسیتون

 وگفتم میومد،خندید خوشم هاش لجبازی از

 طلبته باشه،یکی خانوما خانوم باشه-

 وگفت اومد بیرون اتاق از دست به لباس

 هرچی حاال-

 لندب حریر لباس ویه رفتیم مجلسی لباس یه سمت وبه کردیم حساب رو پولش

 ست، وکفش کیف  وبا گرفتم ای فیرزه

 گرفتیم، خودم برای اسپورت وجلیقه شلوار یه رفتیم بعد

 به ایستاد حرکت از ترنم که میزدیم قدم ،داشتیم خریدیم  راحتی لباس وچندتا

 بود قشنگی ،لباس اومده خوشش زد،میدونستم ولبخندی کرد نگاه مغازه داخل

 دموکشی گرفتم رو وبازوش ایستادم کرد،کنارش می تنش ترنم که الخصوص

 گفت تعجب با ،یهو مغازه داخل

 پویان؟ چته-

 بگیرم برات خوام می-

 چیکار؟ خوام می-

 عروسی برای خب-

 پیوستم الهی ایزد به موقعه اون تا من زوده،شاید هنوز-

 وگفتم کردم اخم
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 کنی می جا بی شما-

 نیست آدم دست که ،زندگی خب-

 ...ترنم-

 جانم-

 نمیدیم نشون هم کسی به گیریم می رو همین-

 گرونه خیلی پویان،اینجا نمیشه-

 نباشه حرف ترنم-

 عروس لباس ،اونا ما شانسی خوش دادم،از سفارش رو ولباس داخل رفتم

 فروختن، می ست ودامادرو

 نفروشنده،بهتری گفته بود،طبق عالی واقعا بود،لباسش روغن تو نونمون پس

 بودن، فرانسه لباسای

 زد دیرضایتمن لبخند بشه،ترنم راضی ترنم تا بدم رو ثروتم کل بودم حاضر من

 دکشی دراز تخت وروی گذاشت کمد تو رو وسایل برگشتیم،ترنم هتل وسمت

 پویان

 کردم، باز زور به رو چشام

 بود، ریخته صورتم روی نرم چیز یه

 برخورد، ترنم موهای به دستم که هستش چی ببینم که بردم باال رو دستم

 خوابیده، وناز وآروم گذاشته من سینه روی رو سرش کردم،دیدمم باز رو چشمام

 کردم، بوش وعمیق کردم نوازش رو موهاش

 رکنا رو کنم،خودش بغلش خواستم می که ،هروقت کرده اعتماد بهم یعنی خدایا

 ...من،یعنی سینه رو گذاشته رو سرش خودش االن کشید می

 کنم، فکر چیزی به تونم نمی کرده هنگ مغزم نمیدونم

 میشم، دیونه کنم می فکر پیشش چندروز حرفایی به وقتی
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 بذاره، تنها رو من خواد می اینکه

 بذاره تنها رو من که میاد دلش واقعا یعنی

 نیست، دختری همچین من نداره،ترنم امکان این ،نه

 گیری، می ما از چیه امتحانا شکر،این رو کرمت خدایا

 نکنه، گریه ودیگه بشه بلند کاش

 ندارم، رو اشکاش طاقت نبینم،من رو ناراحتیش دیگه کاش

 مین گریه من پیش زیاد  کردم بلند روش رو دستم ناخواسته بعد،که روز اون از

 کرد،

 بد، کردم،خیلی تا بد باهاش من

 بشه، تموم کابوسا این ای همه میشه یعنی

 نشه، بیدار تا نخوردم وتکون کشیدم عمیقی نفس

 بشه خواب بد خواستم بود،نمی خوابیده آروم خیلی

 مورفت زدم سرش به ای بود،بوسه نخوابیده وحسابی درست اصال روز چند این

 بیاد کنار  خونوادش با که کردم می کاری یه باید فکر،من تو

 می نگاه بهم بیافته،داشت چشمش به چشمم شد باعث  سرش خوردن تکون

 وگفتم گرفتم رو کنم،بینیش اذیتش خندید،خواستم می کرد،داشت

 خندی؟ می چی به کوچولو خانوم چته-

 وگفت کرد اخم

 میاد بدم نکن پویان-

 وگفتم کشیدم رو بینیش دوباره

 بده بوس یه کنم،حاال  نمی چشم-

 وگفت کرد لوس رو خودش
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 خوام نمی-

 نکرده درست باهام رو رابطش ،هنوز کنه می فرار ازم داره میدونستم

 یشترب بذار پویان گفت کنم،می بغلش یا بشم نزدیکش خواستم می بود،هروقت

 بشناسیم، همدیگررو

 به میاد،ولی بدش میشم نزدیک بهش وقتی مردا،میدونستم از هراسونه میدونستم

 روشویی سمت وبه شدم وبلند زدم پیشونیش به ای آوردم،بوسه نمی خودم روی

 .رفتم

  

  ترنم

 شد، ناراحت ،میدونستم شد بلند

 گرفتم، می ازش رو هاش بوسه حق باید بودم،چرا احساس بی خیلی من

 بود، مرگم چه ولی بودم مرد این ماله که من

 بگذره، خوش بهش هفته یه این  حداقل که کردم می کاری یه باید

 نشستم، تخت روی بلندشدم

 رفتم، روشویی سمت وبه کردم مرتب  رو موهام

 کنم، بازی نقش  بودم کرد،ناچار می خشک رو وصورتش دست داشت پویان

 رو مرد این دل تونستم می ولی بیام کنار خودم با حاالها حاال تونستم نمی من

 وگفت داد باال رو ابروهاش تعجب کردم،با نگاه کنم،بهش خوش

 پسندیدی-

 ؟...ها-

 خواستگاری؟ پسندیدی؟بریم میگم-

 وگفتم زدم کردم،پوزخند می نگاهش بد خیلی داشتم اومدم خودم به

 نداریم شانسا این از که صاحبش،ما مبارک اقا نه-
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 وگفت زد لبخند

  نفرمایید نفسی بابا،شکسته نه-

 بده،به نشون ارزش با رو من اینقدر داشت دوست چرا مرد این زدم،خدایا لبخند

 وگفتم زدم تکیه دیوار

 من؟ آقای-

 جانم-

 خوام می چیزی یه میگم-

 بخواه جون شما-

 ...خب-

 داری؟ الزم نکش،چیزی خجالت-

 اره خب-

 خرید خودت برو پولم کیف تو بانکم عابر-

 وگفتم رفتم سمتش به زود

 خوام نمی پویان،پول نه-

 ؟ چی پس-

 نمیداد اجازه غرورم یا کشیدم می خجالت گفتم،نمیدونم می چطور خدایا

 وگفت گرفت رو بازوم که برگردم خواستم ومی بودم شده ،منصرف

 باشه قاف قله پشت اگه حتی کنم می تهیه برات االن داری؟بگو نیاز چی-

 رو نداشتم،زبونم رو مرد این ارزش من ولی بود عالی واقعا مردا این خدایا

 وسهب وسریع شدم بلند پاهام پنجه بره،روی بین از خشکیش که کشیدم لبم روی

 توگف کرد حلقه کمرم دور دستش که برگردم زود خواستم می و زدم لبش به ای

 داری؟ نیاز چی-
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 ازش من داشت انتظار پویان که بودم شده احساس بی اینقدر من یعنی  خدایا

 وگفتم دادم تکون رو سرم خواستم، می مادی چیزی

 دارم نیاز رو دارم،آغوشت نیاز رو عطرت دارم،پویان نیاز رو تو-

 از کرد،میدونستم نگاهم فقط نزد،و حرفی بود،چون کرده تعجب  میدونستم

 آروم، شده ناراحت بشیم جدا باید وپویان من گفتم استاد به که روزم اون حرفای

 گفتم

 ...می حرف جدایی از دارم نفهمیدم بودم عصبی روز اون ببخش پویان-

 گذاشت،ومن من احساس بی لب روی رو داغش بزنم،لبای رو حرفام نذاشت

 همونب بودم،خدا شده احساس بی خیلی ،من نداشتم حسی بستم،هیچ رو چشام فقط

 رو حسم نتونه  تا خندیدم زور کرد،به  نگاه وبهم شد دور کنه،ازم رحم

 مرد یه فهمید،اون ،میدونستم رفت تابش لب وسمت شد جدا من از بفهمه،زود

 به صداش کنه،با حس  خودش به نسبت میدونست خوب رو زن یه بود،حس

 اومدم خودم

  ترنم-

 وگفتم برگشتم سمتش به

 جانم-

 بگردیم رو شهر بریم باید فردا از ، میگم-

 باشه-

  

 پویان

 نیازه چیزی کردم می کردم،فکر تعجب زد رو حرف اون من  به وقتی

 نکنه، شک تا بوسمش به تونستم فقط که کردم تعجب داره،اونقدر

 چه خواستم،پس نمی رو این من رفتم،مگه تاپم لب وسمت شدم رد کنارش از

 شدم، اعتنا بی بهش که بود شده مرگم
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 وقتی تونستم نمی منم بشم،ولی نزدیکش نداشت دوست کردم،اون می اذیتش نباید

  نشم، دارمش،نزدیکش

 نگیاه کنم،یه فکر کمی تا گذاشتم   بست،آهنگ رو ودر رفت روشویی سمت به

 روبزنه من دل حرف که

 جهابنخش بابک اعتراف

 این با هردومونو حساب

 کن صاف ها فاصله

 همین عاشقی که اگه

 کن اعتراف بارو یه

 که حسی به سریع خیلی

 کن اقرار ماست میونه

 رو رابطه این اینکه یا

 ..کن انکار االن همین

 بگو هستی

 بگو نیستی

 برم یا بمونم باید

 مرددی که عمره یه

 منتظرم که عمره یه

 تو یه روزه هر مکث این

 بدتره توِ   رفتن از

 دقدقه بی کن شلیک

 آخره تیر دیگه این
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 ..آخره تیر دیگه این

 الالی الی ، الالی الی

 الی الی الی

 الالی الی ، الالی الی

 الی الی الی

 الالی الی الالال الالی الی

 الی الی الی

 الالی الی

 الی الی الی

 از هردومونو دنیای

 کن خالص سردرگمی

 ی آینده واسه فکری

 کن حساس آدمه این

 هیچکدوممون تکلیف

 نیست روشن همدیگه با

 میگم دارم زندگی از

 نیست من یا تو صحبت

 ..نیست من یا تو صحبت

 بگو هستی

 بگو نیستی

 برم یا بمونم باید

 مرددی که عمره یه
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 منتظرم که عمره یه

 تو یه روزه هر مکث این

 بدتره توِ   رفتن از

 دقدقه بی کن شلیک

 ..آخره تیر دیگه این

 ..آخره تیر دیگه این

 الالی الی ، الالی الی

 الی الی الی

 الالی الی ، الالی الی

 الی الی الی

 الالی الی الالال الالی الی

 الی الی الی

 الالی الی

 الی الی الی

  

  ترنم

 دادم، تکیه در به رو سرم بستم که رو در

 شد رد کنارم از حساس بی اینقدر چرا

 می رو من تن موضوع این به کردن فکر اصال شده،نه خسته من از نکنه

  لرزونه

 دم،شنی می رو بود گذاشته که آهنگی صدای داشتم، کن،بغض کمکم خودت خدایا

 میزنه، بهم آهنگ با رو دلش حرف داره میدونستم
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 کردم، می بدبخت دوم بار برای رو خودم داشتم من واقعا یعنی

 بی به رو ،خودم کردم وسعی زدم سروصورتم به آبی و کردم باز رو اب شیر

 ، نشستم پویان کنار و کردم خشک رو صورتم حوله  ،با زدم خیالی

 تا بزنم رو حرفم بهش شوخی با میداد،خواستم گوش آهنگ داشت همچنان

 وگفتم نشه،خندیدم ناراحت

 ...بابا نه-

 گفت و چرخوند من سمت به رو سرش

 چی؟-

 منتظری؟ عمر یه یعنی بابا نه میگم-

 چی؟ برای-

 میگم رو اهنگت متن-

 وگفت رفت هم تو هاش اخم

 بدی خودمون به ربطی یه باید بدم گوش اهنگ تونم نمی-

 وگفتم خندیدم

 دیونه کردم شوخی-

 وگفت گذاشت مبل روی رو سرش

 بود مزخرفی شوخی-

 بینه می مزخرف گوشات-

 وگفت خندید

 بینه می نه شنوه می-

 وگفتم کردم کج رو خواستم،دهنم می رو همین خندید

 بینه می-
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 هرچی حاال-

 میدادیم، گوش آهنگ وبه بودیم ساکت دومون نزدیم،هر حرفی دیگه

 مشد اومدیم،بلند خودمون به در صدای با که بودیم نشسته ساعت چند نمیدونم

 بود حسینی استاد کردم باز رو ودر

 استاد سالم-

 بخوابین دارین وقت هم ایران بخوابین،تو اومدین سالم،شما-

 استاد کنیم چیکار خب-

 اینجا نشستین کنن،شما تماشا رو فرانسه میان دنیا اونور از مردم-

 وگفت اومد سمتون خنده با پویان

 استاد مباد من تن نباشد ایران چو-

 وگفت خندید استاد

 مشهد خصوص وبه وشیراز اصفهان تبریزو  جا هیچ صدردصد اونکه-

 شه نمی خودمون

 یادم هک بود شلوغ اونقدر بود،سرم رفته مشهد،یادم بودم رفته من مشهد،کی گفت

 مدماو خودم به حسینی استاد صدای میرفتم،با شد می کاش بود،خدایا نیافتاده

 استاد بله

 بیرون بریم دختر،میگم کجاست حواست-

 گفتم حوصلگی بی نبودم،با مشهد یاد چرا من اومد بدم خودم از یهو

 ندارم رو حالش استاد نه-

 گفت ندارم حال فهمید که استاد

 بزنید زنگ بهم بیرون برین خواستین اگه ندارم اصرار-

 چشم-



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  542  

 خداحافظی استاد از هم کشیدم،پویان ودراز رفتم تخت وسمت شدم جدا اونا از

 اومد من وسمت کرد

  ترنم-

 ....هوم-

 چیه؟ هوم-

 ببخشید،بله-

 یهو؟ شد چت تو-

 کردم مشهد هوس هیچی،یهو-

 برمت می همین،خوب-

 وگفتم شدم بلند خوشحالی با

  واقعا-

 نداره ناراحتی اینکه عزیزم بله-

 وگفت  زدم لبخند

 بریم شو حاضر پاشو حاال-

  االن؟-

 آره-

 خوشحال کردم می ،سعی  رفتیم بیرون پویان وبا شدم حاضر وزود شدم بلند

 رفت،با می عکس من از پویان حرکتم هر بگذره،با خوش هم پویان به تا باشم

 گفتم خنده

 نداریم خبر بزنی خونوادگی آلبوم خوای می پویان-

 کنم ثبت رو نگاهت  لحظه هر خوام می بله-

  بمیرم خوام می مگه-
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 گفت حالت همون ،با حساس کلمه این روی کرد،میدونستم اخم

 داره ربطی چه-

  وگفتم بشه،خندیدم ناراحت که نزدم حرفی

 خوب بگیرم عکس تو از منم بذار  پویان-

  وگفت داد دستم به رو دوربین

 بذارم کالس هستیم،بعدا فرانسه تو باشه معلوم بگیر خوب بفرما،فقط-

 وگفتم خندیدم

 ای؟ فرانسه تو شما باشه معلوم بگیرم عکس چطور من آخه-

 گیر عکس بایستم دختر یه پیش خوای می-

 سیک کنار من غیر به  پویان نداشتم دوست من کنه،ولی می اذیتم داره میدونستم

 گفتم حالت همون باشه،با

 چه من بایست،به خب-

 وگفت خندید

 ندازم می عکس هم ای دیگه کس با تو غیر به من مگه کردم،دیونه شوخی-

 هک کردیم خواهش مرد یه رسیدیم،از که دریاچه  ،کنار گرفتم عکس ازش چندتا

 زشا رو دوربین گرفت،خواستم عکس ما از وچندتا زد بگیره،لبخند عکس ما از

 گفت بگیرم

 هستید؟ ایرانی شما ببخشید-

 وگفتم کردم نگاه بهش تعجب با

 هستید؟ ایرانی هم شما-

  اومدم خانومم با عید تعطیالت بله،برای-

 گفت وپویان کردم نگاه پویان به تعجب با
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 هستن ایرانی اینجا همه اومدیم وقتی از جالب،ما چه-

 وگفت زد لبخند مرد

 تحصیل برای هم میان،شما تحصیل برای دایم،اکثرا زیاد اینجا ایرانی بله-

 اومدین

 گفت پویان

 اومدیم علمی کنفرانس یه ،برای نه-

 چیه؟ رشتتون-

 داروسازی-

 تلویزیونی زنده پخش صبح همین که نیستین دختری همون ،شما لحظه یه-

 داشت؟

 وگفتم دادم تکون تایید عالمت به رو سرم

 بله-

 ودب دقیق هم بود،لهجتون عالی دفاعتون اینکه بر ،عالوه میگم تبریک بهتون-

 باشه خوب نکنم فکر ،ولی ممنون-

 بودن ایرانی به کردم می نگاه داشتم وقتی خانوم،واقعا نفرمایید نفسی شکسته-

 کردم  افتخار خودم

 لطفطتون از ممنون-

 کنم،خوشحال می تدریس دانشگاه وتو هستم روانپزشک مسلمی  سعید   من-

 باشم ارتباط در باهاتون میشم

 وگفت گرفت داد،پویان پویان کردوبه یاداشت رو شمارش

 میل کمال با-
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 ونا هستن،از بودیم ما که توهتلی  که شدیم ومتوجه کردیم صحبت باهاش کمی

 دش می بود،کاش کردیم،خوب می نگاه رو وخیابونا رفتیم پارک به شدیم جدا

 پویان، برای بود زیادی خواسته این ولی ایتالیا میرفتم عسل ماه برای

 انپوی شونه روی رو وسرم نشستیم نیمکت نکنم،روی فکر بهش کردم سعی

 وگفتم گذاشتم

 میریم؟ کجا ایران برگشتیم پویان-

 بیان،تا فامیالمون کل ما،قرار برای دادن ترتیب مهمونی ومامان بابا-

 ببینن رو عروسشون

 شد سخت کارام پس خب-

 چرا-

 نمیذارن وبابام مامان چون-

 شده هماهنگ قبال نترس-

 وگفتم زدم زل پویان  چشمای تو کردم بلند رو سرم

 نمیشه هماهنگ من با چرا پویان-

 مخالفین همیشه شما چون-

 دارم دلیل  مخالفتام برای من شاید-

 نیست کننده قانع دالیالتون-

 هست من نظر از-

 بیکاری یعنی رفتن مهمونی ،زیاد شما نظر از-

 کنن مسخره وهمدیگرو بدن مهمونی اینکه بجز ندارن کاری مردم وقتی بله-

 ... ترنم-

 کنی می  ترنم چیهترنم-

 کنن کنسلش کنم،بگم چیکار من االن خب-
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 کردین رو کاراتون که خواد،شما نمی-

 باشم، خونسرد کردم شد،سعی می دعوا باعث اضافه بحث

 گذاشتم، پا که این فرودگاه توی گذشت وباد برق مثل  هفته یه

 فرستادم، هام ریه به جونم تموم با هوارو وتموم کشیدم عمیقی نفس

 نمیشه، خودم مملکت خوبی به هیچوقت باشم که هرجا

 فرهنگش،

 مردمش،

 بودن، احترام قابل من برای چیزش همه

 میدن، تکون رو ودستاشون ایستادن ای گوشه  که افتاد آدم گروه یه به چشمم

 سمت خواستم بودن،تا اومده وپویان من خونواده رفتیم،کل که سمتشون به

 برم، باباومامان

 بودم، گنگ ومن پرسیدن می سواال وهی ریختن ورم و دور خبرنگار گروه یه

 گفت گوشم ودر زد بهم لبخندی بزنم،پویان حرف کدومشون با نمیدونستم

 برن میگم نکنیا،االن هول-

 گفتم سریع

 خسته اینکه با وجودم تمام با پس کردم مصاحبه ها اجنوی با خواد،اگه نمی نه-

 کنم می مصاحبه خودمم مملکت با  ام

 وگفت داد باال رو ابروهاش پویان

 راحتی هرجور-

 گفتم وبلند زدم لبخند

 باهم رو سوالتون ی همه تونم نمی که وخانوما،من آقایون کنم می خواهش-

 پاسخ شما سواالت به من وهم باشه کم آدم هم که جایی  بریم بدم،میشه جواب

 بدم؟
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 گفت خبرنگاران از یکی

 نمیشه تلف هیچکس وقت اینطوری گن می راست بله-

 ایستادیم ای وگوشه رفتیم فرودگاه بیرون به هم با بعد

 گفت خبرنگارا از یکی

 بود؟ چی کتاب نوشتن از شما انگیزه دکتر خانوم-

 پرسید، که بود مزخرفی سوال چه این خبرنگار مثال این من، خدای وای

 هسرب کرد،یکمی خطور ذهنم به خبیثی ،فکر مطلب سراصل رفت راست یک

 وگفتم زدم خوره،لبخند برنمی جایی به گذاشتنشون سر

 زهانگی نشدم،سوما دکتر کامل هنوز من خوبم،دوما نباشین،منم سالم،خسته اوال-

 کنم فکر بپرسین سر آخر نمیدونم رو

 خیلی کاره،من تازه بود معلوم پسره ،بیچاره خنده زیر زدن خبرنگارا ی همه

 مگوش ودر خندید نبودم؛پویان ناشی این مثل ولی بودم کرده خبرنگاری زیاد

 گفت

 نداشتیم؟ خبر ما بودین شیطون-

 گفتم بهش داشتم لب به که لبخندی باهمون

 دکتر برات کنم،دارم گریه بلدم فقط کردی فکر چی  پس-

 پرسید دیگه خبرنگار نگفت،یه وچیزی خندید

 چندسالتونه؟ شما دکتر خانوم-

 وگفتم خندیدم سوال،دوباره این از بود چی اینا انگیزه واقعا یعنی

 سرشماری از ممنون گرفتم شناسنامه من-

 گفت ویکیشون خندیدن خبرنگارا دوباره

 اندازین؟ می تیکه شما پرسیم می هرچی ما دکتر خانوم خب-

 کاراتون؟ تالفیه این عزیز خبرنگارای خب-
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 گفت خبرنگار همون

 کارمون؟ کدوم-

 دلم ندیدمشون است هفته یه کنم،خب وعلیک سالم خونوادم با من نذاشتین اینکه-

 شده تنگ

 ره در  داشتم دوست رو خونوادم من نمیدونم،شاید بود شده تنگ دلم واقعا یعنی

 نبود، ای عقده آدم من شرایطی

 اومدم خودم به خبرنگار صدای با

 بگید خودتون شما پرسیم نمی چیزی ما دکتر خانوم خب-

 جواب من،خب خستگی برای وهم شما استرس برای هم بود الزم اولش شوخی-

 میگم رو هست ذهنتون تو که هایی سوال

 یه داروسازی،تو چهار ،ترم هستم سالگی00 شرف در البته سال02... ترنم-

 تمنداش عالقه پزشکی ای وشاخه پزشکی به اومدم،خیلی دنیا به معمولی خونواده

 کردم می قبول باید کرد می حکم خونوادم جو چون ولی

 گفت قبلی خبرنگار

 شدین؟ می پزشک باید چرا-

 وکارای نویسندگی  به عالقه اول از هستن،من پزشک من خونواده اکثر چون-

 اول دریا،ترم به زدم رو ،دل بود هویدا شدنم پزشک استعداد ولی داشتم هنری

 که هجلس بکشم،هر خودم درون رو نویسندگی به عالقه نباید کردم فکر که  بودم

 نوشتم می داستان قالب در ساده زبان وبه شستم می منم میدادن درس استادامون

 انگلیسی؟ زبان به ترجمه بود سخت دکتر،براتون خانوم خب-

 نوشتم زبان دو به نه،چون-

 نجاواو کنید می ،قبول بدن رو فرانسه در تحصیل پیشنهاد ،اگر دکتر خانوم-

 میمونید؟

 نه زندگی برای ولی بله  تحصیل برای فقط-
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 چرا؟-

 فاصله خودم دین از ندارم ودوست کردم عادت خودم کشور فرهنگ به چون-

 بگیرم

 کنید؟ معرفی رو اقا این میشه-

 گفتم نپویا به وآهسته زدم لبخند ومنم کرد نگاه من به وپویان کرد پویان به اشاره

 ندیدن؟ رو من مصاحبه مگه اینا-

 پسرتم دوست کرده،بگو گل فضولیشون حاال-

 وگفتم خندیدم  

 بنده وهمسر من همکالسی...پویان دکتر جناب ایشون-

 هستین؟ اول شاگرد کدومتون دکتر خانوم-

 وگفتم کردم حفظ رو لبخندم  

 هستند ما واستاده دانشگاه بپرسید،رئیس حسینی دکتر از باید رو این-

 فتوگ زد لبخند حسینی ودکتر کردم بود کنارمون که حسینی دکتر به اشاره

 هستن ما ممتاز دانشجویان هردوتاشون-

 مکشید آهی  رفتن، ،خبرنگارها گرفتن وعکس پرسیدن سوال تا چند از بعد

 وگفتم

 غذایی مواد رفتیم می پیش هم ،کمی شناختم من رو شدم،اینا خسته خدایا-

 پرسیدن می هم رو من مصرفی

 گفتم  و خندیدن همگی

 رفتن؟ کجا مامانینا پویان-

 نمیدونم-

 وپویان خودم وبابای کردم،مامان نگاه رو سرم وپشت چرخیدم آشنا باصدای

 گفت وبابام انداختم بابام بغل تو رو ،خودم کردم پرواز سمتشون بود،به
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 بود شده ذره یه برات دلم-

 بابا همینطور منم-

 مبغل پویان اومدن،بابای کنارمون هم پویان وپدرومادر کردم بغل رو مامانم بعد

 وگفت کرد

 کنیم،دخترم می افتخار بهت-

 بابا ممنون-

 مرفتی ماشین بودن،سمت من خونواده واکثرا کردیم روبوسی هم پویان مامان با

 گفت پویان وپدر

 ما ی خونه بسوی پیش خب-

 گفت پدرم

 میشیم مزاحمتون بعدا حاال دکتر جناب خوب-

 هستن شما منتظر من خونواده مهندس،کل نباشه حرفی-

 نبود گفتن برای حرفی هیچ دیگه

 می رو دستا این بست،من رو چشمام پشت از دستی که بشم سوار خواستم می

 انداختم بغلش تو رو وخودم چرخیدم شناختم،سمتش

 خواهری جانم-

 گذشت؟ خوش خانوم،فرانسه دیونه سالم-

 ،نه؟ خالی شما جای فاطمه-

 نه دیونه،چرا-

 بود شده تنگ همتون برای دلم-

 همینطور هم ما-

 گفت خندید امیر
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 ببینم رو خواهرم منم اونور بیا فاطمه-

 وگفت ایستاد کنارم وامیر رفت پویان سمت به فاطمه

 ما؟ به امضاءبدین میدی خانوم،افتخار گیری نمی تحویل-

 وگفتم زدم بازوش به

 ؟ خبر ،چه رو خودت نکن لوس-

 بودن؟ چطور خان خانوم،ایفیل شماست پیش که خبرا-

 رسوندن شما،سالم بوس دست-

 وگفت خندید امیر

 آوردم رو ماشینتون برید اینا با خواد نمی-

 گفت پویان

 اومدین؟ چی با خودتون پس-

 آوردم تورو ماشین افتادن،منم راه میالد،اونا دست من ماشین-

 وگفتم برگشتم امیر سمت به

 کجاست؟ من ماشین-

 است خونه پارکینگ تو-

 بریم آها،پس-

 گرفت رو دوربین زدیم،امیر حرف باهم راه وتو شدیم ماشین سوار همگی

 وگفت کرد  نگاه رو وعکس

 بندازم عکس برج کنار خوام می منم حالتون به خوش-

 وگفتم خندیدم

 فوتوشاپ رو ،عکست گرفتم تو ،برای بینی می رو خالی  عکسای اونا امیر-

 کنم



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  552  

 وگفت خندید فاطمه

 دیونه-

 ...وهللا-

 وخوابیدم دادم تکیه صندلی به رو ،سرم بودم خسته

 

  

 پویان

 نکنه، گریه دوباره فرودگاه رسیدیم کردم می خدا خدا همش

 اونا هب بد،نسبت رفتار همه این با کردم می بود،فکر العاده فوق دختر،واقعا این

 نبود ای کینه دختر نه،این تفاوته،ولی بی

 بوسید، رو مادرش کرد،بازم بغل رو پدرش سختی،بازم همه اون با

 شهمی بد اونا،حالش دیدن با کردم می نداشتم،فکر گفتن برای حرفی دیگه من

 ولی، کنه نمی ومصاحبه

 برد،م پیش رو چیز همه خنده شوخی با برعکس

 همیشه  ولی بندازه کنه،تیکه شوخی باشه،همیشه شاد همیشه داشتم دوست ن

 نبود، اینطور

 شده، اینطوری کی از نمیدونم

 نمیگه بهم هیچی چرا

 بکنم، براش کاری تونستم نمی اینکه برای بودم شده دیونه

 خودمون شهر سمت به و شدیم ماشین گفت،سوار نمی چیزی که هم فاطمه

 رفتیم،

 ببین، رو عروسش فامیل ی همه که بود داده ترتیب مهمونی بابام

 خوبی، زندگی چه کنن می فکر همه حاال
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 یشه،م تیکه تیکه کنه،قلبم می گریه ،عمرم زنم بینم می وقتی من نمیدونن ولی

 یزیچ صبح از نیست،چون بپرسم،گرسنه ترنم به تا برگردوندم عقب  رو سرم

 بود نخورده

 عجیبی آرامش خواب بود،تو خواب غرق  ماه مثل  صورتش ودیدم ،برگشتم

 نکنه، اذیتش کسی که زمانی تا داشت

 ودخ ترسید،نا می دیدن وکابوس خوابیدن از وقتا بعضی ولی بود خوب خوابش

 وگفت کرد نگاهم اومد،فاطمه لبم به لبخند آگاه

 پویان؟ شده چی-

 هیچی-

 خندی؟ می چرا-

 بود شده تنگ براش دلم هیچی-

 وگفت خندید امیر

 داری نگه خودتو تونی نمی ساعت بودید،یه باهم هفته یه بکش خجالت-

 من از زنم وقتی کشیم می چی من میدونه نخندیدم،کی من ولی خندید فاطمه

 وگفتم کردم نگاه کنه،بهش می دوری

 روحش،روحش منه،ولی با دارم،جسمش کنارم رو ترنم چیه،من میدونی امیر-

 نیست من پیش

 وگفت کرد اخم کمی فاطمه

 رنمت باشه پویان،هرچی بکش است،خجالت دیگه کسی عاشق ترنم میگی یعنی-

 نیست کردن خیانت آدم

 از نیست،اون هم خودش مال ترنم کنم،روح شک بهش  بکنم غلط من فاطمه نه-

 فراری خودشم

 کرد؟ می گریه هم اونجا-

 ممیگ خودم برای کرد می فکر کردم می بکنم،هرکاری کاری تونستم آره،نمی-
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 ؟ کنیم چیکار-

 ردک می شیطونی دانشگاه تو شده،اینکه اینطوری کی از ترنم نمیدونم،فاطمه-

 نمیزنه؟ لبخندم دیگه که شد برد،چی می پسرارو کل ودل

 وقتی از میگن همه بینی می بود،اگه مجبور خندید می هم ها موقعه اون پویان-

 خیالی بی در به بود زده و خودش اول گفتن،از می بود،راست شیطون بود بچه

 شدم می دیونه بودم گفت،من می  من برای که هایی بشه،خاطره اذیت کمتر که

 می فکر همه کردم می وشوخی خندیدم می اونقدر گفت می خودش ،ولی

 سبک نباید گفت،دختر می مامانم همیشه گفت هستم،می مزخرفی ادم کردن،یه

 بشنوم  حرف همه اون تونستم می که،چطور گفت می من به خودش باشه،ولی

 ...نداشتم کردنم گریه خودم،حق تو وبریزم

 کردن؟ چیکار بگی میشه-

 راز دوستشم، بگم،من بهت اش گذشته از چیزی تونم نمی من پویان نه-

 گفته بهت چیزایی یه خودش گفتم،میدونستم که رو دارش،اینایی

 نکرده کاملش هیچوقت ،ولی گفته آره-

 نم باشه زنده تونه نمی بخوره،دیگه شکست دوباره نذار،اگه تنهاش پویان،تو-

 شناسم می رو اون

 مهم اش گذشته من برای وگرنه ناراحتم خودشه خاطر به فقط ام،من دیونه مگه-

،فقط با دختر مهمه،ترنم خودش من نیست،برای  رو من اون امیدوارم شعوری 

 نذاره تنها

 به من همیگ  همیشه نمیذاره،ترنم باشی،تنهات گاه تکیه براش پویان،اگه نمیذاره-

 ،داغون بریزه خودش تو که نیبک کاری اگه پویان ندارم،ولی اعتقاد طالق

 میکنه نابود ذره ذره رو خودش ولی نمیگیره میشه،طالق

 نمیگم بهش چیزی که من-

 می دلش کنی می بلند روش دست وقتی ولی نیست ای کینه دختر ترنم پویان-

 زبون به رو چیز همه شکسته،اون دلش ولی کردم فراموشش میگه شکنه،بهت
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 یحتوض کسی به نیست مجبور دیگه چون کنه می حلش شوخی با نمیاره،همیشه

 کن کمکش بده،پویان

 بهو دادم تکون رو بدم،سرم رو جوابش تونستم بود،نمی گرفته رو گلوم بغض

 عمر دختر کن،این کمکم خودت بکنم،خدایا تونستم می شدم،چیکار خیره بیرون

 .....ولی بود من

 رو پرسید،سرم می رو ساعت فاطمه از  که ترنم صدای وبا گذشت ساعت چند

 وگفتم زدم ولبخندی برگرردوندم

 خواب خانوما،وقت خانوم سالم-

 وگفت کشید چشماش به دستی

 میرسیم؟ ممنون،کی-

 شب-

 کنیم واحوال حال باهمه باید برسیم ام خسته پویان،من وای-

 بپره سرت از خواب که داره سورپرایزی یه برات نترس،بابام-

 آها-

 هم ذره یه فرانسه رفت شد بودم،بلند ساده چه من میشه خوشحال کردم فکر

 وگفتم زدم پوزخند افکارم ما،به ای خونه بیاد برسه چه نشد خوشحال

 نیست؟ ،گشنت ترنم-

 وگفت زد زل بهم

 خیال بی....نه....خب-

 وگفتم خندیدم ولی میکشه خجالت میدونستم

 هست رستوران جلوتر ایم گشنه هم نه؟ما ای گشنه-

 پویان خواد نمی-

 وگفت خندید امیر
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 ردنک پر سوی به بشینید،پیش بابا،محکم  گشنگی از خواد،مردیم نمی چی چی-

 بال خندق

 دل ته از خواد می کی دختر میزنه،این لبخند ترنم ودیدم خندیدم همگی

 بعق به برگشتم  کامل کنیم، چیکار رو کنه،مهمونی کمکم خودش  بخنده،خدا

 وگفتم

 خانومم-

 بله-

 بگم چیزی هی میگم-

 بگو چهارتا شما-

 میگم رو چیزی یه همون ،نه کنم پیدا کجا از رو همه اوهو،این-

 وگفت خندید

 بگو حاال-

 ونهمش االن ما نگیر،فامیالی دل گفت،به بهت چیزی اونجا  هرکی ببین میگم-

 کنم ازدواج اونا دختر با  نرفتم  من چرا که کفرین

 وگفت خندید

 بجنگ جنگ میدان برو بیا حاال شده من نصیب هم تحفی چه حاال-

 تحفه شدیم ما نکنه،حاال درد دستت-

 نخوری چشم میگم میشه،اینجوری ناراحتم چه حاال-

 وگفتم خندیدم

 واقعا؟-

 شدم افعی خوردم مار نباش،اونقدر من نگران تو حاال-

 میزنی؟ کنایه خودت به هی چرا تو-

 نشم ناراحت بزنه کنایه بهم کسی اگه ،که کنم می تمرین-
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 وگفت خندید فاطمه

 کن ولش کنه می باز فلسفه کنی ولش رو این پویان-

 نگه ،امیر رستوران جلو ساعت نیم  از وبعد برگشتم جلو سمت وبه خندیدم

 شدیم، راهی دوباره خودیم که وغذارو  ورفتیم شدیم وپیاده داشت

 نشستم عقب همین برای بود خوابیده پا سر ترنم قبل نشستم،دفع عقب من بار این

 بودم دختر این عاشق نکنه،من درد گرنش خوابه می دوباره وقتی تا

 چرتی ناهار بعد شد،میدونستم سنگین ترنم چشمای ساعت نیم از بعد

 اه وشونه کردم دراز رو که،دستم بخوابه تا داد تکیه شیشه به رو میزنه،سرش

 گفتم گوشش زیر وآروم دادم فشار خودم سینه تو رو وسرش گرفتم رو

 کنی؟ می دوری ازم چرا-

 وگفت بست رو چشماش

 نشی اذیت تو خواستم فقط بخدا نه-

 بده تکیه من غیر به رو سرش  خانومم که میشم اذیت وقتی من-

 وگفت زد لبخند

 نداشتم منظوری ببخشید-

 بست،اونقدر رو وچشماش پاهام رو گذاشت رو وسرش بوسیدم رو پیشونیش

 دادم تکیه صندلی به رو سرم هم خوابید،خودم که کردم نوازش رو موهاش

 وخوابیدم

  ترنم

 اسرپ پویان دیدم کردم باز رو کرد،چشمام می درد سرم که بودم خوابیده اونقدر

 هم وفاطمه زدم صورتش به ای شدم،بوسه وبلند دادم تکونی خودم خوابیده،به

 گفتم کرد،آروم می رانندگی داشت هم بود،امیر خوابیده

 نباشی؟ خسته-

 خوابیدی؟ باشی،خوب سالمت-
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 اره،کجاییم؟-

 میرسیم دیگه ساعت نزدیکیم،یه-

 بشم سوار من ای خسته-

 وگفت کرد نگاه بهم امیر

 ...واقعا-

 آره-

 نکنه درد دستت-

 ، کردیم عوض رو وجاهامون داشت نگه رو ماشین

 کردم، می ورانندگی بودم فکر برد،تو خوابش نشست که همین امیر

 باشن؟ ها کی ممکن رسیدم اینکه،اونجا فکر تو

 ای خونه رفتم  می که بود بارم شناسم،اولین نمی رو پویان فامیالی که من

 باشم، خوشحال بودم داشتم،مجبور اونا،استرس

 شدیم،هرسه شهر وارد دیگه ساعت یه باشم،بعد راحت پویان با بودم مجبور

 برداشتم رو کنم،گوشی بیدار رو پویان خواست نمی بودن،دلم خواب تاشون

 داد جواب بوق بار سه از گرفتم،بعد رو پویان بابای وشماره

 سالم،کجایین؟-

 بیام؟ شدم،کجا شهر وارد بابا،االن سالم-

 کجاست؟ پویان مگه-

 میام دارم بابا،خودم خوابه-

 تورو سپردن کی به ببین-

 وگفتم خندیدم آروم

 بودن خسته-
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 خونهنبش، کوچه راست،اولین سمت پیج به به رسیدی که چهار بابا،اولین باشه-

 طبقه سه ای

 خداحافظ فعال بابا چشم-

 همب آرایشم انداختم،خوشبختانه خودم به نگاهی آینه وتو کردم قطع رو گوشی

 بود، نخورده

 بودم، کرده سیاه رو چشمم ی گوشه مداد با هم وکمی بودم زده رژ کمی

 راست، سمت پیچیدم رو راه چهار واولین کردم مرتب رو شالم

 همدین آبجی وماشین فاطمه بابای وماشین ودامادامون وپویان خودم بابای ماشین

 بودن، در دم دیگه ماشین وچندتا

 ور پویان سمت کردم،در پارک رو بود،ماشین نیومده بیرون کسی هنوز رسیدم

 گفتم وآروم کردم باز

 ...پویان-

 وگفت کرد باز رو چشمامش زود شنید رو صدام پویان

 جانم-

 رسیدیم-

 وگفت کرد نگاه اطرافش به پویان

 خوابه؟ چرا امیر اینجاس؟،اصال ما خونه  میدونستی کجا از تو-

 بابا از زدم زنگ هم شدم،ادرس سوار من بود نپرس،خسته سوالی بیست-

 پرسیدم

 وپیاده زدم صدا رو وامیروفاطمه داد خودش به وقوسی وکش شد پیاده پویان

 رفتیم، در سمت وبه کردیم قفل رو شدیم،ماشین

 با آدما وهمه شد باز در بزنه رو زنگ خواست می تا بود،پویان02 حدود ساعت

 اومدن، استقبالمون به وهورا دست
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 دقت که بودن،بیشتر خودم خانواده کردم،اکثرا می نگاهشون فقط  تعجب از

 همین بمونن،تو کجا خوان می اینا خدا بودن،یا اینجا من فامیل ی همه کردم

 اومدم خودم به پویان مامان صدای که بودم افکار

 پریده چا گلم،رنگ شد چی-

 وگفتم گذاشتم صورتم روی رو دستم

 خبره؟ چه شدم،اینجا شوکه-

 داده رو ترتیبش پویان بابای-

 هم رکنا فامیالمون تموم که بود این داشتم بچگی از که ارزویی ،من زدم لبخندی

 ، شد نمی ولی باشن

  کردم،همه سالم همه با یکی ویکی کشیدم شد،آهی می دعوا شد می هم اگه یا

 ابود،ت بزرگ داخل،خونشون ورفتیم گرفتم ور پویان بازوی داخل،منم رفتن

 وگفت اومد رسیدم،آرزو

 دربیار رو ،مانتوت داداش زن اومدی خوش-

 ممنون،راحتم-

 رسیدی راه از داداش زن نه-

 تا که بودم پوشیده زیرش حریر بلوز آرزو،یه دست ودادم درآوردم رو مانتو

 ندیدنشستم،خ پویان بابای کنار مبل وروی کردم درست رو بود،شالم باسنم زیر

 وگفت

 شدی؟ خوشحال-

 ...  من میدونستی ازکجا بابا ممنون-

 مونده دلم به فامیالم دیدن حسرت گفتم گفتم،می می ،چی خوردم رو حرفم

 وگفت عزا،خندید یا داشتیم عروسی یا که دیدمشون می بود،وقتی

 هیچی دیگه میشه خوشحال چی با عروسم ندونم من هرچی،اگه حاال-

 وگفتم بوسیدم رو صورتش ناخودآگاه
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 بابا ممنون-

 گفت پویان ومادر زدن لبخند همه

 نیستین که گشنه عزیزم-

 گفت پویان

 خوردیم غذا تازه مامان نه-

 گفت پویان پدر

 جاده تو شده سوار ماشین دختره ،دادن کشه نمی هم خجالت نزن حرف تو-

 وگفتم خندیدم

 روندن ماشین به دارم عالقه من بابا نداره اشکال-

 خندیدوگفت امیر

 یک پایه برای رفته دارن عالقه رانندگی  شرافتمندانه شغل به عموجون،ایشون-

 کرده نام ثبت

 گفتم متشوس وانداختم برداشتم میز روی از سیبی ومنم خندیدن همه

 میزنم بار شمارو هرچیزی از اول....بعضیا کوری به-

 بودم، زدیم،خوشحال حرف همدیگه وبا خندیدیم همه دوباره

 بودن، خوشی وقت آدم فقط اینا کرد،اینکه می اذیتم چیزی یه دلم ته ولی

 کجابودن، بودن مونده دلم به دیدنشون حسرت وقتی

 شناختن، نمی مارو هیچکدومشون

 پسرشون، خواستگار اومدن همشون دکتر شدم وقتی

 مقام، کسب برای رفتم هم االن

 نمایی، خود  برای که اومدن

 بسمه، کردم سربلند رو بابام که شکر،همین رو کرمت خدایا
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 وگفتم جادس سمت ورفتم شدم شدم،بلند گشتم،نبود،نگران پویان دنبال جمعیت بین

 داداش-

 داداش زن جانم-

 بینمش؟ نمی کجاست پویان-

 میاد االن اتاقش رفته-

 کجاست؟ اتاقش-

 سوم طبقه-

 سیدمبود،ر باز نیمه اتاقش  سوم،در طبقه به رسیدم سریع و رفتم ها پله سمت به

 گفت برگرده اینکه وبدون زدم ضربه چندتا در،آروم پشت

 میام گفتم سجاد-

 گردی؟ برنمی دیگه نگفتی ولی-

 وگفت من سمت برگشت سریع

 کنی؟ می چیکار اینجا-

 شدم نگرانت-

 شناسی؟ نمی رو من دیگه گفتم بود شلوغ عجب،سرت چه-

 میزدم حرف فامیلمون پسرای با شدی ناراحت-

 نه-

 اتاقت اومدی همین چرا؟برای-

 وگفت کشید دراز تختش روی

 کرد می درد نه،سرم-

 عکس دونب وسفید،ولی سیاه دیزایین پسرانه،با کامال اتاق کردم،یه نگاه اتاقش به

 فوتبالیستا



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  563  

 وگفتم خندیدم

 آقا شده هم ناراحت چه-

 نزدی حرف باهام حسابی است،درست هفته یه ،ترنم نشدم ناراحت-

 تمنشس تخت ووی رفتم سمتش بودم،به توجه بی بهش چرا ،من گفت می راست

 وگفتم

 دلم هت پویان کنم،ولی می چیکار نفهمیدم بودم خوشحال اونقدر  ببخشید،بخدا-

 بودم اینجا،مجبور اومدن خوشی بخاطر وقت همه این بعد که ناراحتم،ناراحتم

 ...ترک می داره دلم نکنم،بخدا نزنم،گریه حرفی تو فامیالی پیش

 ،پویانافتاد صورتم روی آروم اشکم و شکست بزنم،بغضم حرفی نتونستم دیگه

 وگفت شد بلند

 باشه نکن گریه توروخدا فهمیدم باشه-

 وگفت کرد پاک رو اشکام دستش کردم،با می گریه فقط من ولی

 شک بهت که اتاقم،من اومدم بودم خسته بخدا کن ،خانومم،بس ترنم-

 یانه؟ داری دوسم ببینم بذارم سرت سربه  ندام،خواستم

 نیستی؟ دلخور ازدستم-

 ،سرم باشم ناراحت باید چرا هستش،من خوشحال باشم،زنم دلخور باید چرا نه-

 ببینم بخند کرد،حاال می درد

 وگفت زد صورتم به ای بوسه سریع وپویان زدم لبخدی

 بیرون بریم پاشو برم قربونت-

 خندیدن، ومی بودن نشسته پایین،همه طبقه ورفتیم شدیم بلند

 رفتگ رو من بگیرم،دوربین عکس همه از خوام می وگفت،بشینید شد بلند سجاد

 وگفت گرفت عکس  همه واز

 یادگاری عکس از اینم-

 نوگفت شدن بلند بود،مردا گذشته هم شب یک از کردیم،ساعت نگاه ساعت به
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 فردا تا بخوابیم وقت،بریم دیر دیگه-

 پویان ای خونه تو ماهم ی وفامیال خودشون خونه رفتن پویان فامیالی

 گفت پویان ومادر شدن مستقر جاهاشون تو  موندن،همه

 پویان اتاق برو هم ،تو ترنم-

 گفتم پویان،زود اتاق برم آدم همه این کشیدم،پیش خجالت

 خوابم می شما پیش منم مامان نه-

 چطوره ببین پویان اتاق دختر،برو داری چیکار ما پیش-

 وگفت کمد تو گذاشت رو اتاقش،چمدون رفتیم رو گرفت رو بازوم پویان

 همدیگه تازه انگار کشه می خجالت جوری ایم،یه خونه هم چندماه خوبه حاال-

 رودیدیم

 وگفتم زدم لبخند

 کنن می فکر چی ادم همه این زشته خب-

 دربیاری؟  لباست خوای کنن،نمی فکر خوانن می دلشون هررچی بذار-

 چرا-

 پاشو خب-

 کشیده دراز تخت روی کردم،پویان وتنم برداشتم راحتی لباس دست ویه شدم بلند

 رسیدم  تخت کردم،کنار روشن رو خواب چراغ و کردم خاموش رو وچراغ بود

 وگفت کردم،خندید نگاه وبهش

 دیدی؟ من از بدی چیز مگه دوماه این ،تو نترس-

 می چی اتاق،از تو نمیومد گفتم نمی وقتی گفت،تا می خندیدم،راست ناخودآگاه

 دراز کنارش زدو کنار بود،پتورو شوهر کرد می هم ترسیدم،هرکاری

 گفتم کشیدم،آروم

 پویان؟-
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 بله-

 سردمه-

 بودم کرده عادت بکنه،من بغلم خواستم بود،می خوب گفتم،هوا می دروغ

 وگفت کرد بغلم بودم،پویان مغرور بهش،ولی

 نمیشه سردت دیگه-

 وگفتم شدم خیره چشمش وبه زدم لبش به ای بوسه سریع

 دارم دوست-

 همینطور منم-

 با داد،من می دست بهم عجیبی آرامش خورد می صورتم به که گرمش نفس

 لدلی خواستم،و کنم،نمی باور خواستم نمی ولی آوردم دست به رو آرامش پویان

 سریع همین بودم،برای وخسته بستم رو دونستم،چشام نمی رو نخواستن این

 برد خوابم

 پویان

 مین خیانت بهم ترنم میدونستم که حال این بودم،با شده حسود خیلی تازگیا من

  کنه

 کنه، نگاه رو من زن کسی نداشتم دوست ولی

 رفح اونا با بگم تونستم نمی ومن بود مستقلی دختر پسرعموهاش،ترنم حتی

 نزن،

  کنن نمی وآمد رفت زیاد که حال این با گفت می خودش

 ببینه، اونارو بار یک سالی اگه بوده،حتی راحت فامیالش با همیشه ولی

 رو، نازکردنش داشتم دوست من

 رو اون ولی بودم عاشقش رو،من لبخندش رو،اون چشماش اون داشتم دوست

   دونستم، نمی
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 قیممست غیر میاره بهانه داره میدونستم ولی گفت،سردمه کشید،بهم دراز کنارم

 کنم، بغلش بگه

 هراسون، یا بود مغرور دختر این

 کرد، می اذیتم بیشتر واین فهمیدم نمی

 خرآ تا داشتم دوست نخوابیدم من بود،ولی بست،خسته رو وچشمام کردم بغلش

 کنم، تماشا رو وخوابیدنش بشینم عمر

 ساعت یه داشتم من بود،یعنی سه حدود کردم،ساعت نگاه دیوار روی ساعت به

 کردم، می تماشا رو ترنم

 دقت اومد،بیشتر ناله صدای که بخوابم خواستم گذشت،می زود اینقدر یعنی

 بودن واضح بردم،صدا لبش نزدیک رو وگوشم شدم بود،بلند ترنم از کردم،صدا

 کرد، می گریه خواب تو داشت انگار ولی

 بلند، نشدم متوجه چطور بود،من کرده یخ پیشونیش،بدنش رو گذاشتم رو دستم

 کردم صداش شدم،آروم

 ... ترنم.... ترنم-

 می پایین اشک قطره چشماش ای گوشه کرد،از باز رو چشماش  هراسون

 می گریه نمیزد،فقط انداخت،حرف من بغل رو ،خودش دید رو من اومد،تا

 گفتم گوشش زیر وآروم کردم بغلش کرد،محکم

 نترس هیچی از کنارتم،نترس نکن،من گریه-

 تمگذاش رو گنجشک،دستم یه مثل لرزید می ،بدنش گذاشت بالش روی رو سرش

 دست هک بیارم آب تا بشم بلند خواستم بود،می سرد میزد،بدنش تند قلبش،تند رو

 گرفت  رو

 پویان نرو-

 بیارم آب برات میرم-

 نذار تنهام خوام،فقط نمی-
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 ترسیدی خواب تو پریده،حتما بیارم،رنگ آب بذار خانومم-

 تا دادم وبهش برداشتم آب لیوان یه سریع نداشت زدن حرف حال نزد حرفی

 ارکن رو داد،لیوان وبهم خورد وکمی گرفت رو لیوان لرزونش دستای با بخوره

 وگفتم کردم بغل رو ترنم و گذاشتم پاتختی

 سردته؟-

 شمالم قطب تو پویان،انگار آره-

 گفتم و فشردمش خودم تو بیشتر

 نبودی؟ ناراحت امروز که شدی؟تو اینطوری چرا ترنم-

 کردم بدخوابت که پویان،ببخشید نیست هیچی-

 شدی؟ اینطوری چرا بگی خوای بودم،نمی نخوابیده من عزیزم-

 همین بود خواب یه پویان-

 وت وقتی بودی شده اینطوری بارم یه کنه نمی آشفته اینقدر رو ادم خواب یه-

 بودی خودتون ای خونه

 میشه،بخوابم ندارم زدن حرف نای پویان-

 کنارتم من بخواب گلم آره-

 چیزی که نداشت،کسی آرامش من قلب ولی خوابید وآروم بست رو چشماش

 بود، پریشون اینقدر چرا پس بود نگفته بهش

 شدم بیدار که بود8ساعت وخوابیدم،صبح بستم رو چشمام آروم منم

 تخت رو از خواستم که همین زدم پیشونیش به ای بود،بوسه خواب غرق ترنم

 کرد باز رو بشم،چشماش بلند

 بخیر صبح-

 نازگلم،خوبی؟ بخیر هم شما صبح-

 کنه دردمی سرم کمی ولی آره-
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 بیارم قرص خوای می-

 ور رفت،در روشویی سمت وبه گرفت دهنش جلوی رو دستش فقط نزد حرفی

 زدم رو ودر رفتم سمتش ،به بست

 ... ترنم-

 بار نبود،چند خوب حلش میومد،انگار کردنش عق صدای نداد،فقط جواب

 وگفت اومد بیرون بغلی اتاق از نداشت،فاطمه فایده ولی کردم صداش

 پویان؟ شد چی-

 روشویی تو اومد شد نمیدونم،بیدار-

 خندلب... ترنم و من کرد می فکر کرد،شاید نگاه بهم سوال پراز نگاهی با فاطمه

 وگفتم زدم

 شناسی می رو ترنم که نکنی،خودت بد فاطمه،فکر-

 وگفت گرفت خندش

 شناسم می هم رو هردوتون دیونه،من نه-

 نکردیم کاری ما بفهمون ادما این تموم به بیا خدا،االن یا-

 وگفتم زدم رو در میومد،دوباره روشویی از ترنم صدای خندیدم،ولی هردومون

 شده چی بزن،بفهمم حرفی خانومم،یه-

 بی اداد،ب تکیه در بود،به شسته رو بود،صورتش پریده ،رنگش کرد باز رو در

 گفت حالی

 نیست چیزی-

 شدی؟ اینطوری نیست چیزی-

 گفت داد،فاطمه تکیه وبهم اومد سمتم به حال بی

 شده؟ چی ترنم-
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 هیچ ما هبد توضیح بیا ،حاال بینن می میان اتاق؛االن تو ببرید رو من فقط هیچی-

 نکردیم کاری

 گفت ولی بردم تخت سمت اتاق،به تو بردم رو ترنم و خندیدم

 بخوابم زمین رو خوام می زمین رو بندازی پتو یه میشه پویان-

 وایسا لحظه اره،یه-

 شیدک دراز گذاشتم،ترنم بالش ویه انداختم زمین ورو برداشتم کمد از رو پتو زود

 وگفت انداخت روش رو پتو وفاطمه

 شده؟ چی گی نمی-

 وگفت زد صورتش به ای بوسه فاطمه که گفت چیزی گوشش در ترنم

 میارم پرتقال آب برات االن کن استراحت گلم باشه-

 کشیدسر رو لیوان ،ترنم تو اومد پرتقال اب با دقیقه چند از وبعد شد بلند فاطمه

 برم که کرد اشاره بیرون،بهم رفت می وقتی کشید،فاطمه دراز ودوباره

 وگفتم زدم ترنم چشمای به ای بیرون،بوسه

 میام کن،االن استراحت-

 بیرون،وگفتم ورفتم شدم بلند

 فاطمه؟ بهت گفت چی-

 نیار ترنم جلوی قرص بعد،اسم به این پویان،از-

 چرا؟-

 دیگه نیار-

 میگی؟ داری چی میدونی خودت فاطمه نیارم، چی یعنی-

 داره حساسیت قرص به ترنم-

 چی؟ یعنی-

 میشه بد بیاری،حالش هم رو اسمش یعنی-
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 چرا؟-

 بپرس خودش از-

 نیار رو اسمش میگی وقتی بپرسم ازش برم چطور-

 بخوری بیارم قرص برات نگو اینکه منظورم-

 میگی داری چی نمیدونم که من-

 میگه خودش برو-

 موگفت کشیدم دراز وکنارش اتاق تو رفتم ها گیج مثل داغون دربه قیافه با

 شده؟ چی گی نمی خانومی-

 وگفت چرخید سمتم به

 پریده؟ خیلی رنگم-

 وگفتم صورتش روی گذاشتم رو دستم

 بودی سرد هم سرده،شب هم آره،بدنت-

 ؟ داری رو شنیدنش تحمل-

 بگو آره-

 نشی؟ عصبی میدی قول-

 میدم گلم،قول بگو-

 می کمک الی ابجی به وداشتم بودم همیشه،نشسته شدم،مثل صبح،بیدار روز یه-

 شد دعوام مامانم با که شد چی کنه،نمیدونم تموم رو اش مقاله کردم

 چرا؟-

 میاورد،ناخودآگاه رو اسمش فربد،هی میداد،سر گیر بهم هی صبح نمیدونم،از-

 وبه لفنت سراغ خواید،رفتم می جونم از کن،چی کن،بس وگفتم،بس کشیدم فریاد

 کرد،گفت گریه من پای هم نگفتم،اونم وچیزی کردم زد،گریه زنگ فاطمه

 ربدف اسم بود،هی بارداداشم دادن،این گیر بهم رسید،باز که نباش،شبش ناراحت
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 نفهمیدم بودم،نفهمیدم شده خسته گفت،دیگه می مزخرفی وحرفای میاورد رو

 اتاقم واومد خوند رو نمازش ،بابا ربع یه کشیدم،بعد جیغ دل ته واز

 شده خشک افتاد،لباش چشمش ای گوشه از واشکی بست رو چشماش ترنم

 وگفتم ریختم پرتقال آب بود،دوباره

 بخور کمی پاشو-

 کشید دراز ودوباره خورد کمی زور به

 کشیدن جیغ صالحم وتنها بودم دختر فقط که بود چی گناهم من-

 گفت خودش گفتم،دوباره می ،چی نزدم کرد،حرفی نگاه من چشمای به

 شمک می جیغ چرا که پرسید سوالی نه زد حرفی تو،نه اومد عصبانیت با بابام-

 کرد بغض  ولی نکرد ،گریه کرد سکوت دوباره

 ...و اومد راست یه-

 من شتدا توقع بزنه،انگار حرف تونستم نمی میومد،ترنم بیرون گلو ته از صدام

 گفتم زور بفهمم،به تونستم نمی من ولی بفهمم

 زد؟ کتک-

 صدا بی ولی کرد گریه ودوباره کرد وبسته باز رو چشماش

 می حس رو خورد می بدنم به که ضرباتی فقط شد چی زد،نفهمیدم هوا بی-

 قطف ورفت،من کشید دست دیگه که شد چی رفت،نفهمیدم می سیاهی کردم،چشام

 شد بلند زور میومد،به پایین چشام از اشک اراده وبدون بودم افتاده زمین رو

 ...  کردم وگریه ونشستم

 بهش رو دیشب ماجرای زور نبود،به هیشکی زدم،خونه حرف فاطمه به صبح

 احمقانه ارک گفت بگم،بهم بهش تونستم می که بود کسی کرد،تنها گریه گفتم،اونم

 دیدنت، میام بگذر روز دوسه بذار میام گفت نکنم،بهم

 بودم، کرده رو خودم بزنم،کار زنگ بهش اینکه از تونستم،قبل نمی من ولی

 کردم، خداحافظی فاطمه بودم،با ،خورده باال دوز با قرص مشت یه
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 بودم نخورده داد،چیزی دست بهم تهوع بخوابم،حال برم خواستم می که همین

 اوردم، باال آب فقط

 رفتم،ت حال از که آوردم باال میداد،اونقدر زهر طعم دهنم

 چنانهم ولی بود شده خوب حالم بخورم،کمی وآبی بشم بلند تونستم ،فقط شب ا

 بود؛ دهنم،زهر مزه

 رو حالت میشه،همون زهر مثل دهنم افتم می یادش وقتی االنم

 ...دارم،سرگیجه،تهوع

 

 پدرش باید کنم،چرا هضم رو ترنم های گفته تونستم کرد؛نمی می درد سرم

 ینم که مبهم صدای عشق،با بود،جز کرده چیکار ترنم بکنه،مگه کاری همچین

 گفتم میگم دارم چی دونستم

 میزدی؟ حرف فربد با تو نمیدونست بابات مگه-

 مامانم ونه بابام نه گفت،ولی ماجرارو مامانم اول فهمید،همون اول همون بابام-

 ...نکردن،ولی باال من روی دست هیچکدومشون

 زد؟ کتکت ؟چرا ترنم چی ولی-

 بفهمن مردم مثال که نکردن کاری اول دادن،همون زجرم آروم آروم ولی-

 می رو خودم من بکنن کاررو این اول همون اگه میدونستن بشه بد وبراشون

 نابودم ذره کشتن،ذره رو روانم روح  بعد ولی نزدن حرفی همین ،برای کشم

 زدن می کتکم ای بهانه هر کردن،به

 چرا؟-

 داره معما این انداخت،پویان روز این به االن رو من ها نمیدونم ،واین نمیدونم-

 کنه می نابود رو من

 یب ومن بود شده شکنجه همه این دختر زدم،این پیشونیش به ای وبوسه شدم خم

 ...زدمش خاصیتم

 وگفتم شدم نزدیک گوشش به
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 ،ببخشید کردم دراز تو روی دست هم من ،ببخشید شکست می دستم کاش-

 وگفت کرد حلقه گردنم دور رو دستش

 کردی،از دراز من روی دست ناخواسته تو نیستم،میدونم گفتم،دلخور بهت من-

 بوده عشق روی

 نداشتم رو این حق من ولی-

 نیستم دلخور تو از کن،من فراموشش-

 وگفتم زدم اش شقیقه به ای بوسه

 شرمنده بازم-

 گلم شرمنده دشمنت-

 بخدا،از بود پاک دختر  شدم،این خیره ایش قهوه چشمای به  کردم بلند رو سرم

 هدار که کرده چیکار مگه ،خدایا کشیده سختی همه این چرا تر،پس پاک هم گل

 ...پاک میده،جزعشق تاوان اینطوری

 وگفت بست رو چشماش

 کشم می نکن،خجالت نگاه بهم اینجوری-

 وگفتم زدم ولبخند اومد کش لبم ارده بی

 چرا؟-

 بینی می رو من مقصر هم شاید?کنی می فکر بد ام درباره کنم می فکر چون-

 میدونی،االنم هم خودت رو کنم،این  نمی بد فکر تو درمورد هیچوقت من-

 کن باز رو چشمات

 کنم نمی باز-

 وگفتم داد فشار بیشتر رو چشماش

 کنی؟ نمی باز-

 نچ-
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 ...یادته الی ابجی یادته،خونه دفعه اون-

 وگفت کرد باز رو وچشماش خندید هم اون

 چنده؟ ساعت-

 02 ساعت-

 شدن؟ بیدار همه-

 باال نیومدن ایم خسته ما کنن می میاد،فکر صداشون احتماال آره-

 پایین؟ بریم ما-

 شده؟ خوب حالت-

 نترس،فقط نیست چیزیم آره-

 چی؟ فقط-

 "ام کنده دل...نه...باشم کنده کوه اینکه نه...ام خسته" -

 گذاشت، وتنها بیرون،من ورفت شد بلند

 نای تونم ،نمی کرده اشتباه کارش کجای دختر غم،این کلی سوال،با کلی با

  بقبولونم خودم به  رو وضعیت

  ترنم

 داشتم، خفگی حس شب سر از

 خوشی، وقت کرد،فامیالی می اذیتم بچگی از که حسی همون

 کردن خالی رو بابام پشت ومیراث ارث سر بودن،وقتی همینطوری همیشه

 رفته یادشون

 فامیل، شدن میزدن،االن حرف ما سر پشت وقتی ،یا

 بزنم، دم پویان خونواده پیش تونستم نمی عجب،ولی
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 می خوش ودارم خوشحالم من کرد می فکر که بود خیال خوش چه پویان

 گذرونم

 ینم شب باشم،میدونستم خوشحال بودم مجبور بخندم،من بگم بودم مجبور ،من

 بخوابم، تونم

 ریختم، می خودم تو شدم می ناراحت وقتی من

 ، میشه بد حالم میدونتم بینم می کابوس دوباره میدونستم

 دیدم، رو همیشگی لعنتی کابوس وباز خوابیدم،خوابیدم ولی

 داد، نجات وضعیت اون از  رو من پویان وقتی

 شدم، آروم  ببرم، پناه امنش آغوش به تونستم فقط

 دونستم، می بود ناآرام،ترسیده پویان ولی

 آورد، نمی خودش روی به ولی

 کردم، پیدا آرامش کرد،احساس بغلم دوباره وقتی

 برد، نمی من جلو رو زهرماری کلمه اون صبح کاش ای ولی

 فهمیدم، نمی خودم که بودم قوی چقدر من

 خواهدبود، سرکار قرص با کارم روز هر که بودم داروساز چطور من

 نشم، مجبور بدم توضیح نشم مجبور که برد نمی رو اسمش کاش ای هم وباز

 رو من زندگی تمام باید اون بود حقش پویان کنم،ولی مرور رو تلخم خاطرات

 فهمید، می

 نشه، داغون خبری بی تو من مثل حداقل که فهمید می

  کردم راحت رو خودم و وگفتم،گفتم گفتم

 بذارم، تنهاش تا بیرون ورفتم شدم کردم،بلند آروم رو خودم کمی

 بیاد، کنار خودش با که بذارم تنهاش
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 یانه، کنه تحمل رو من تونه می که

 دش خیره وبهم اومد باال ها پله از دادم،فاطمه تکیه در به رو سرم بستم که دررو

 وگفت

 گفتی؟-

 وگفت کنارم دادم،اومد تکون تایید عالمت به رو سرم

 میدی؟ عذاب رو خودت چرا-

 تفاوت،صدای بی چقدر شدم،پویان خسته خودم از فاطمه،خودم نمیدونم،نمیدونم-

 میده زجرم داره هاش تفاوتی بی

 کنه می صبوری تو خاطر نیست،به تفاوت بی اون-

 خورد سر صورتم روی چشمم ای گوشه از اشکی

 هب ،نیستم نیستم پویان صبوری همه این لیاقت داره،من حدی هم صبوری آخه-

 خدا

 گریه ها بچه ومثل پاهام روی گذاشتم رو وسرم نشستم در وکنار خوردم سر

 فامیالمون کل دنیا،به کل آسمونا،به کل به برسه صدام تا زدم هق وهق کردم

 صداش ولی نگرفتم باال رو سرم امیر   کردم ،فکر اومد اتاق در شدن باز صدای

 بگیرم باال رو سرم شد باعث

 کنم،تا می صبر بکنی،من تونی نمی رو فکرش که چیزی از بیشتر لیاقتت تو-

 هت زنم،از تا کنم می لعنتی،صبر دنیای این خود زمان،تا اخر خود تا قیامت خود

 ویرون رو دنیا کل ،تا بیاره لرزه به رو دنیا کل اش خنده صدای بخنده،که دل

 کنه شاد رو دشمنش دل اش ناله صدای اینکه کنه،نه

 صورتم روی گذاشت رو ودستش  نشست زانوش روی  کنارم گفت رو این

 وگفت

 دلم هک نکن گریه ولی سوزم می پاتم وبه میشینم جا همین دنیا این اخر ،تا ترنم-

 یم وقتی میشه آب وجودم کل که نکن میره،گریه یادم وایمان دین که میشه خون

 خونه غرق خوشگلت چشمای  بینم
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 گریه بیشتر ومن آورد،گفت درد به رو دلم وبیشتر گفت سوزند رو من ودل گفت

 گذاشت،من تنها ومارو پایین رفت بیارم،فاطمه دوام نتونستم ومن کردم،گفت

 گذاشتم رو گالیه،سرم سیر دل ویه موندم روبروم،من غیرت کوه ویه ام مونده

 گفتم گریه وبا اش شونه رو

 ... من خودم،پویان خدای واز خودم از دلگیرم-

 دادم ادمه ولی شد زیاد هقم هق

 دآی نمی یادم وقت هیچ که هایی خربزه لرز پای ام نشسته عمریست" پویان، -

 واین میدم رو اشتباهم کدوم تاوان نمیدونم من ،پویان" ......خوردمشان کی؟..

 زیاده کنه،تحملم می فکر که دیده چی من تو بکشم،خدا  زجر من شده باعث

 دیدیه زنی شیر دیده، دیده،وفا عشق تو وجود تو خدا-

 با هک فکرم بی دختر یه نیستم،من اینا از هیچکدوم پویان،من شعار اش هه اینا-

 از  که دختریم دادم،من باد به رو وشوهرم وخونوادم خودم آبروی اشتباه یه

 با گی نمی بهم همه مثل هم تو نمیذاری،چرا تنهام چرا شده،پویان طرد خونوادش

 ...ه گی نمی بهم تو کردی،چرا بازی ابروم

 رو ،من کردم رها آغوشش تو رو بدم،خودم ادامه نتونستم بگم،دیگه نتونستم

 وگفت فشرد خودش آغوش تو سفت

 فرو گوشات تو رو این بشه تنها زنم نمیذارم،نمیذارم داری،من رو من تو-

 نمیذارم تنها تورو من کن،ترنم

 تونستم نمی هیچوقت شدم،من نمی  دلگرم هیچوقت  من ولی میداد گرمی دل بهم

 نهدیو رو کوچه کل شیطونیاش با که سابق ترنم همون بشم و عقب به برگردم

 ....تونستم نمی من کشوند می آتیش به رو مدرسه کل کرد می

 وگفت کرد پاک رو گذاشت،اشکام تخت وروی اتاق تو وبرد کرد بغلم پویان

 بزنی کشت پویان های تیپ اون از امروز خوام می-
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 از رو من خواست می بود،همیشه نظیر بی واقعا مرد شدم،این خیره چشماش به

 خوبی همه این لیاقت منه،من از بیشتر الیقتش مرد بیاره،این بیرون وخیال فکر

 اومدم خودم به صداش ندارم،با

 کجایی؟-

 ارداه بدم،بی بهش رو حواسم من تا برد وپایین باال صورتم جلوی رو دستش

 گفتم

 ... خوبی همه این الیق من-

 وگفت گذاشت لبهام روی رو بزنم،دستش حرفی نذاشت

 میگم من هستی،چون الیقش بشنوم،تو چیزی خوام نمی...هیش-

 ...ندارم رو چیزی لیاقت من بخدا بگم،پویان بهش خواستم

 نمی باعاش من ولی افتاد حصار به لباش بین کنم،لبام باز رو لبام خواستم تا ولی

 عشق، همه این از شدم

 ندارم، رو لیاقتش من گفتم می همین چرا،برای نمیدونم

 اجبار، روی از من کرد می خرج عشق از پویان

 ...اجبار،اجبار روی از من ولی ریخت می عشق من پای به وجود تمام با اون

 بودم، زنده اجبار به من

 کردم، ونگاهش کردم باز رو ،چشام گرفت فاصله ازم وقتی

 بشه، نزدیکم بهم که بود مونده دلش ته روز چند این تو انگار

 میومدم، خودم به ،باید کردم می کاری باید من

 بگیم، انتقام فربد از نبود قرار مگه

 بریزم، بهم رو زندگیش که نبودم نامرد اون مثل که من خب

 نه،بک رو پویان بودن جای حسرت که کنم خوشبخت طوری رو پویان باید فقط
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 تخواس می بودن،لیاقت من کنار بفهمونم بهش بکنم،تا کارو همین باید من آره

 ...بهانه نه

 عقب آدم بیام،من خودم به بودم مجبور ولی بودم متنفر مردا از هم هرچقدر من

 زندگیم، سر اونم نبودم نشینی

 رفت،درست، فربد

  پاش،درست به سوختم

 بکشم، زجر نامرد اون برای دیگه  نمیذارم دیگه ولی

 

 نداشتن، رو من زندگی دیدن چشم که بودن کسا خیلی اره

 اب هنوز وقتی بیام خودم به چطور چطور ولی میدادم اجازه بهشون نباید من پس

 داشتم، جنگ سر خودم

 آ..خدایا

 کردم،گفتم نگاه پویان وبه کشیدم هی

 لطفا بیار رو لباس،گلبهیم کمد تو-

 گفت خندیدو

 چشم به ای-

 راحتی، والبته مجلسی وشلوار کت کشیدم،یه بیرون رو ولباس شد بلند

 بلند، زیاد ونه کوتاه زیاد بود،نه باسنم زیر تا کتش

 روش وحریرهم سفید کتم،شال از تر کوتاه وکمی بود سفید هم زیرش بلوز

 سفید، صندل کفش جفت یه بود،با

 وگفت گذاشت تخت روی رو لباس

 بردار لباس منم برای خودت سلیقه به وبیام بگیرم دوش یه میرم  من-
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 ودمب پوشید،خوب رو ولباسم شدم بلند ومنم کردم،رفت تاییدش سرم وبا خندیدم

 ، نکرده تغییر تیپم هنوز

 معلوم صورتم روحی بی تا زدم آرایش وکمی بستم گیر با رو دارم موج موهای

 نباشه،

 تانک شلوار ویه کردم باز رو افتادم،کمدش پویان لباس یاد انداختم که رو شال

 کشیدم، بیرون گلبهی مردونه بلوز یه با سفید

  یوقت تا ببریم خودمون با باشه رنگارنگ،یادم لباسای از بود پر کمدش توی

 نشم، کنم،اذیت می ست باهم

 انپوی صدای وبا خندیدم افکام کنه،به ست من با که داشت دوست چقدر مرد این

 برگشتم عقب به

 خندی؟ می چی به-

 تو؟ لباس به-

 چرا؟-

 ومت پت کنی،مثل می ست من با همیشه که-

 خندیدوگفت

 تو یا منم پت حاال-

 گفتم اعتراض با

 ...پویان-

 اخمت این برای بود شده تنگ جانم،دلم-

 وگفتم سمتش گرفتم رو لباس

 نخوری سرما بپوش-

 چشم بروی-

 وگفتم کرد تنش رو لباسش
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 ببرم رو لباسات باشه یادم-

 چرا؟-

 کنم پیدا همرنگ لباس تونم کردن،نمی ست وقت-

 آها-

 تعریف چرا نکرد نگاه بهم نمیدید،چرا رو من اصال وقتا بعضی پویان این

 گفت که بیرون برم نکرد،خواستم

 میده دستت کار کشت،داره رو پویان تیپت نفهمیدما نگو-

 ... یعنی حرفش خندیدم،این بود بهش پشتم

 بود، ایستاده سمتش،روبرم برگشتم

 وگفتم زدم صورتش به ای وبوسه ایستادم پام های پنجه روی ،کمی

 خوشتیپیم تاوان اینم-

 وگفت بینیم روی زد دستش وبا زد قهقه خندید،بلند

 شیطون-

 بیرون، اومدیم اتاق از وباهم گرفت رو دستم

 بودن،ا هم مثل ودوم سوم طبقه

 اتاق، تا وچهار اشپزخونه با کوچیک پذیرایی تاق

 فرهس دور  همه رسییم که اول ،طبقه آشپزخونه با بود پذیرایی کال که اول وطبقه

 گفت پویان مامان و زدن لبخند ما دیدن بودن،با نشسته

 خواب وقت نباشید خسته-

 وگفتم بوسیدم رو وصورتش شدم وخم خندیدم

 ممنون-

 وگفتم بوسیدم رو مامانم صورت بعد
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 مامان؟ چطوری-

 چطوری؟ تو-

 نیستم بد-

 کنارم نبودم،پویان خوب خوبم،چون بگم تونستم ،نمی نبودم دروغ اهل من

 آدمای وبه بودم نشسته همینطوری شد،من صبحونه خوردن ومشغول نشست

 نداشتم خوردن به کردم،میلی می نگاه اطرافم دور

 که هنش متوجه کسی تا حیاط بریم بدم اس ام اس فاطمه به تا برداشتم رو ،گوشی

 وگفت گرفت صورتم جلو ی لقمه پویان مامان  دیدم

 ...صبحونه-

 وگفتم گرفتم دستش واز زدم لبخند

 ندارم ممنون،میل-

 نباشه بخور،حرف-

 گفت شد،پویان باز کاسه یه حد در گذاشتم،چشام دهنم تو که رو لقمه

 شد؟ چی-

 رو دنبو در جلوی که ادمایی روشویی،صدای طرف وبرم بشم بلند تونستن فقط

 چی شد،االن ریزی آبرو چه آوردم،امروز می باال همچنان من ولی شنیدم می

 رو کردن،دستم نگاه بهم تعجب با رفتم،همه بیرون دقیقه1 میکنن،بعد فکر

 وگفتم پیشونیم روی گذاشتم

 کردم خوام،نگرانتون می معذرت-

 گفت و سمتم اومد پویان

 یهویی؟ شد چی-

 هیچی-

 گفت آروم
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 صبح بخاطر-

 نباش نه،نگران-

 گفت پویان مامان

 دخترم؟ شد چی-

 دارم حساسیت پنیر به من شرمنده-

 گفت تعجب با پویان

 بودی؟ گرفته پنیر مامان،لقمه-

 داره حساسیت ،نمیدونستم آره-

 گفتم زود

 نکنید ناراحت رو نداره،خودتون مامان،اشکالی نه-

 وگفت سمتم اومدم مامانم

 خوبی؟ االن-

 سفره سر بریم نباشید مامان،نگران آره-

 گذاشت نصفه دیگه هم ،پویان بودن خورده سفره،همه برگشتیم،سر همگی

 تگف پویان میزدیم،عموی حرف وداشتیم بودیم کردن،نشسته جمع رو وسفره

 گذشت؟ بود،خوش چطور ،فرانسه خانوم خب،عروس-

 نداشت جذابیتی هیچ من برای ولی خالی میگم،جاتون تعارف برای-

 چرا؟-

 اونم دارم دوست رو کشور دنیا،یه کل بمونم،تو خودم کشور تو میدم ترجیح-

 گردش حد در فقط ایتالیا

 بزنی؟ حرف تونی می ایتالیایی-

 رفتم کالسش دوره بله،یه-
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 خوش خنده صدای با کرد،بعد باز رو در شد بلند اومد،پویان ایفون صدای

 کرد، آمدگویی

 مزد چشمکی فاطمه بودن،به امیر وبابای ،مامان چرخیدم سمتشون به تعجب با

 کرد، آمدگویی وخوش شد وبلند خندید وفاطمه

 گفت امیر نشستن،بابای تعارف کلی از همینطور،بعد منم

 تادو این عروسی مورد ودر  بیایم اینجان،ماهم فاطمه مادر پدرو ،هم گفتیم وهللا-

 خونه سر برن بکنیم رو عروسیشون ،گفتم بگیریم عقد بزنیم،نذاشتن حرف جون

 وزندگیشون

 زد اس ام اس وزود خندید واونم کردم فاطمه به تعجب با

 گفتیم خودمون-

 دادم رو جوابش

 شیکم چهار ماهم نه کنی،بعد عروسی خوای می زودی این به روحت،فاطمه تو-

 بزایی

 خودش تونه نمی سرش تو کنن،خاک نگاه بهش همه شد باعث اش خنده صدای

 کنه، کنترل رو

 ورفت، کرد خواهی معذرت وخودش امیر به داد رو گوشی

 برداشت، رو خونه اش قهقه خوند،صدای امیر که همین

 کرد، نگاه چپ چپ بهم زدم ا ام اس بهش من فهمید که پویان

 رو اس ام اس ،واونم دستش دادم رو نخنده،گوشی بود داشته نگه رو خودش

 شدن، که قاطعی باهم وامیر پویان خوند،صدای

 چی مگه خندیدم،واقعا نمی اصال من کرد،ولی نگاه بهشون تعجب با همه دیگه

 وگفتم شدم خندیدن،بلند  می  اینطوری اینا که  گفتم

 نبیرو بفرمایید میاد نزنید،خندتون بهم رو مراسم کنید لطف دکتر آقایون-

 گفت پویان بابای
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 حیاط تو برید ،بلندشین ترنم میگه راست-

 رصح حیاط،با تو رفتم کردم خواهی عذر منم بیرون رفتن خنده با وامیر پویان

 گفتم

 مگه؟ گفتم خنده،چی همتون،زهرمار بخندید آب رو-

 گفت خنده با پویان

 ...شیکم چهارتا ماه نه بعد ادم کدوم مملکت، دکتر آخه-

 وگفتم خندید بعد

 گفتم چیزی یه بودم نخند،عصبی...پویان-

 وگفت خندید فاطمه

 نمیشم دار بچه زودی این به من نترس-

 شناسم می تورو من-

 کنم ول رو دیونم،درس نترس،مگه نمیذارم بخدا-

 بفهمم؟ رو اطرافم اتفاقات دیرتر همه از باید چرا من-

 وگفت سمتم اومد فاطمه

 شلوغه هام همینطوری سرت تو خواهری بشم فدات-

 کشیدین قرمز خط یه من دور  شلوغه،همتون آره-

 دیونه حرفیه چه این-

 کردم نمی زهر وشماها خودم کام به و زندگی که نبودم دیونم،دیونه اره-

 گفت بلند صدای با پویان که برم خواستم ومی گفتم رو این

 ...وایسا-

 انداختم گیره،سرم می م ا گریه دوباره بمونم میدونستم ندادم گوش حرفش به

 .خونه تو ورفتم پایین
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 و ماشینش وکلید پویان اتاق تو میزدن،رفتم حرف مراسم درمورد داشتن

 کمی مبر تا برداشتم رو پولم کیف فقط همین برای بود مناسب برداشتم،لباسم

 مبر اتاق  از خواستم می که میشدم،همین دیونه میموندم خونه تو اگه من بیرون

 وگفت ایستاد روبروم  بیرون،پویان

 شد؟ چی بازم-

 بیرون؟ برم میشه-

 تنهایی؟-

 اره-

 وگفت گرفت باال رو سرم دستش با

 ؟ شدی رنج زود قدر چرااین... ترنم-

 ایدب من کردن گریه بود کافی امروز کنم،برای گریه خواستم نمی داشتم بغض

 وگفتم خوردم رو بغضم زور باشم،به قوی

 ؟...میشه-

 باشه کنارت گوشیت آره،فقط-

 وحرکت کردم روشن رو  شدم،ماشین خارج خونه از سریع دادم تکون رو سرم

 بشه سرازیر ام شد،گریه باعث شد می پخش ماشین تو که کردم،آهنگی

 جمشیدپور میثم-نگو چیزی

 شم دور ازت این از بیشتر نذار

 بره یادم عشقو نکن کاری یه

 بگذره هم هرچی که هست حرفایی یه

 بره ام ذهن از تونه نمی

 کن فکر نگو چیزی لحظه چند یه

 بهت خوبه حس از پر قلبم تو
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 بشیم پشیمون هردوتامون نذار

 دلت  بگیره من از که خوام نمی

 بمیره حسم شبه یک که نکن کاری

 بگیره ام گریه غرور این با شدی باعث

 ام ساده بین خوش دل این به من به لعنت

 دادم به برس خدا خوابه همش بگو

 .............دادم به برس

 ای خسته ازم گفتی می کاش بهم

 نبود غم همه این چشات تو ولی

 بود تو عشق چیزم همه که منی

 نبود حقم غصه همه این تهش

 بده حالم تو با خوشای روزهای تکه تک اندازه به امشب  من

 کنی شک بهم باید آخه چرا

 اومده عشقمون سر   چی بگو

 بمیره حسم شبه یک که نکن کاری

 بگیره ام گریه غرور این با شدی باعث

 ام ساده بین خوش دل این به من به لعنت

 دادم به برس خدا خوابه همش بگو

 .............دادم به برس

 خودم خدای با خودم با کردم زمزمه

 کن، کمکم خدایاااااااااااااااااااااااا-

 رو، من بینی نمی چرا ام خسته من
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 نیستم، تو ای بنده من مگه

 بدی، جواب  بهم که باشم داشته قبلی وقت باید

 عذابم، همه این مستحق که کردم چیکار مگه

 همین، شدم عاشق فقط خدایا،من

 ...وهمین همین،همین خوردم شکست

 ، زندگیم به زد آتیش خوردن شکست همین

 ، رو لعنتی آتیش این کنی نمی خاموش چرا

 کنی، نگاه بهم که کنم چیکار ،خدایا رو شیطان جنس از اتیش این

 وهمه همه کرده طردم همه ندارم،خدایا رو تو اعتنایی بی تحمل دیگه من خدایا

 کس،

 یمزندگ که اطرافم آدمای نفهم،نگاه نیستم که بچه ،دوستام،شوهرم،من ام خونواده

 کشیدن، آتیش به رو

 من، از شده خسته شوهرم نفهمم نیستم که بچه خدایا

 میاره، وبهونه کنه می گریه وشب صبح فقط که ادمی از

 ، خیال بی به بزنم رو خودم تونم کنم،نمی فراموش تونم نمی خدایا

 چپ، علی کوچه به بزنم

 کنم، فراموش رو زدند  من پاکی به که تهمتی تونم نمی خدایا

 م،بودن دختر ی وریشه خودم به زد ،اتیش تهمت این ولی نیستم ای کینه ادم من

 می نگاه رو من میدونم که تو ،پیش پیشت بیام خوام شنوی،می نمی خدایا،چرا

 دلخوری، ازم ولی کنی

 که نداری توجهی بهم که ای خسته میدونم....ای خسته من از هم تو خدایا

 منجالب، تو کردم گیر اینطوری

  اطرافم ادمایی از خودم از کنم فرار باید کی تا کنم گریه باید کی تا من
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 ممنون بگم بهش تونم نمی حتی ومن کنه می محبت بهم عاشقانه که شوهرم از

 .....کنارمی که

 

   زندگی گاهداد وتو کردم،گفتم وگالیه کردم،گفتم وگریه شدم،گفتم وسبک گفتم

 ، زدم هق وهق  ماشین فرمان روی گذاشتم رو وسرم کردم،گفتم اعتراف

 میشن، کور دارن که بسوزه چشمام برای دلش خدا تا زدم هق هق

 ،نگو ای خسته من از هم تو که نگو ولی کشم می دادم،کم،بازم تاوان من خدایا

 ......ندارم رو کسی تو جز من که

 

 پارک اینجا بودم،کی رسیده کی کردم،من نگاه اطرافم وبه کردم بلند و سرم

 خیابونم، تو نشدم متوجه که بود بد حالم ،اونقدر بودم کرده

 رفتم ابخوری یه وسمت شدم بودم،پیاده پارکی بود،کنار بعدازظهر0 ساعت

 کنه، باد،خشکش وگذاشتم شستم رو وصورتم

 بکنه،، نوازشم منت بدون باد این حداقل گذاشتم

 شکست، برابر آرومم همه این که من دارم صبری کردم،عجب وفکر زدم قدم

 ها غوره با ها سال...است بزرگی دروغ..صبر ولی شکر رو خدایا،کرمت

 ....نشد حلوا ولی رفتیم کلنجار

 

 ،کنم می ثابت رو زندگیم خورد گره مسئله کنم،کدوم می ثابت رو چی دارم من

 کنم، می چیکار دارم نمیدونم خودمم ام، خسته

 بگیرم، فاصله پویان از کی تا کنم گریه باید کی تا من

 دریا، به میزنم رو کنم،دلم حل تونم نمی رو درونم معمای چرا من

 هم مثل که کنم،همه باور رو پویان عشق کنم،باید خالی رو خودم باید من

 بذاره تنها رو من که نیست فربد مثل من نیستن،پویان
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   نذاشت حتی خدا...که کسی به بزنم زنگ تا برداشتم جیبم از رو گوشی

 کنم، جدی رو تصمیمم

 یا دمب جواب که بودم تشویش گوشیم،تو رو افتاد  شمارش برداشتم که رو گوشی

 نه،

 دیگه گوشم،صداش روی کردم،وگذاشتم لمس رو گوشی  صفحه اراده بی ولی

 نبودبرام، بخش آرام

 عادی برام االن ولی داشتم حس بهش پیش دوماه تا نبود،شاید مهم برام دیگه

 اومدم خودم به صداش صداش،وجودش،کاراش،با شده،حتی

 ....سالم-

 چهبازی و زندگیم که ورفت،کسی پژمرد رو من که کسی بهش،به گفتم می چی

 زور دادن،به جواب برای بود شده سدی گفتم،بغضم می ورفت،چی کرد خودش

 گفتم بود پوشنده رو صورتم پهنای که ای گریه ،با

 شکستن همه زجردادن،این همه این نبود خوای،بسم می چی-

 کنی؟ می ،گریه ترانه-

 رد به بودم زده رو خودم وقته نکنم،خیلی گریه که داشتم نگه رو خودم خیلی-

 بودم،دختری کرده بود،فراموش کرده فراموش رو خودم وقته خیالی،خیلی بی

 می دیگرون به رو زندگی هاش خنده با که دختری ،یه ترانه نام به هستم

 بود وقت درمیاورد،خیلی پا از شهررو کل هاش شیطنت که بخشید،دختری

 گیر گوشه ولجباز،دختر دختر،غد یه بودم بودم،شده کرده فراموش رو ،بودنم

 می کارو این من با نبودن؛چرا برای بودم کرده عادت بود وقت واخمو،خیلی

 کنی؟

 نبودم که روزهایی اون جبران وبه اومدم من ترانه-

 "شد تمام خواستنت حسرت در بودنم..... آمدی دیر" -

 ...ترانه-
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 وجود تمام کردم،روزی می خرج صدا همین برای را هایم عاشقانه شد می چی

 خودمان  های خواسته زندگی که شد می گرفتم،چی می اتش صدا همین عشق از

 سوخت او هوس پای به زندگیم که صدایی گفتم،به می بود،چی

 گفتم

 انـــدازه به کــــدام هـیــچ اما هــســــت راه ،هــــزار خیانت برای -

 ثلم بگو هم تو بگو...بگو... نـیـســـت کــثـیــف داشتن دوست تــــظـــاهـــربه

 شدم مقاوم که شنیدم  اونقدر بگونترس رو  هایت زبان اطرافم،زخم های آدم

  بگو،تمام رو نگفتی که حرفایی بگو،تمام رو دلت ته که هرچیزی ،بگو

 ...شنوم میشنوم،می فربد بگو،بگو رو نفرتهایت

 سردش صدای دوباره...داری صبری عجب پیچید،خدایا هوا تو  صدام هق هق

 پیچید گوشم تو

 همب که عشقی تمام بودی،به وتنها نبودم که روزهایی تموم ،ببخش،به ترانه-

 خودت اشکای حرمت به گرفتم،ببخش نادیده ومن داشتی

 گها بخشید می منو خدا داشت اگه که فربد ،نداره نداره شکست،ببخششی این-

 تیوق کشیدم که روزهایی چه نمیرفت،نمیدونی نابودی فناو به داشت،زندگیم

 یم تجربه رو هرروز اتفاق  ترین رحمانه نبودی،بی وکنارم کردم می باز چشم

 فربد تو ،حتی کنه درک رو من تونه نمی کردم،کسی

 هیچ کشیدنش آه آه،ولی فقط واون گفتم می من سکوت واون کردم می گریه من

 زدم حرف  من بار کرد،این نمی عوض رو چیز کرد،هیچ نمی ثابت رو چیز

 نابودی،این جنس از قلبم،دختری   شکسته های تکه جنس از دختری منم این-

 مرگ آرزوی...وجود تمام حسرت،با وجود تمام بغض،با وجود تمام ،با منم

 اشقانهع تمام جبران نبودش،به سالهای تمام جبران وبه کردم،گفتم وگریه گفتم

 کردم می خرج نبودش حسرت در اتاقم دیوار به که هایی

 وناکس،از کس ،از ودنیا عالم از شده زده پس که ،دختری منم این فربد  آره-

 بسوزم خودم درد به بذار...نابودی جنس از دختری بودن،فربد پاک عشق،از
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 یشهنم درست اینکه بزنم،با بند صدا وبی آروم رو شکستم های قلب تکه ،بذار

 بسوزم وباز بسوزم خودم تنهایی تو بذار ولی

 ... ترانه-

 تا موگفت گفتم دلم این به نبودنت در سالها که حرفایی من بگم،بذار من بذار-

 شکست عشق از ساده نشکستم،من ساده من خورد،فربد وترک شکست اینکه

 تویی از بودی وجودم تمام که تویی از خوردم شکست تو از من نخوردم،فربد

 برم بردار،بذار سرم از کردم،دست خرج تو برای رو وجودم که

 اینجام،اومدم ؟من ترانه بری خوای می کجا-

 خیلی...آمدی دیر! مقصدی بی... ست بدی حس.... دانم کجا؟نمی به...روم می -

 ....دیر

 کشم می حسرت نبودنت در من بار واین میدونم کردم اشتباه میدونم-

 که  روزهای تمام جبران ،به کشیدم فریاد شعار،سرش همه این از شدم خسته

 بودم اشباع بغض از ومن نبود کنارم

لعنتی-  کشم،نمی می حسرت دارم میگی آروم که فهمی نمی فهمی ،نمی د 

 سوخت،ادعا تو حسرت تو وجودم من رفتی،لعنتی نمی فهمیدی می فهمی،اگه

 نمی رو حسرت مفهوم من ی اندازه به کس هیچ که کشی می حسرت هم تو نکن

 .... فهمی فهمه،نمی

 من ی ترانه دوباره کشم،فقط می میگی که تاوانی کنم،هر می بگی کاری هر-

 شو

 ساخت خواهـــم ای آینــــده -

 بزنــــد زانـــــــو جلویــــش ام گذشتــــه که

 بســــوزانم را دیگری هــــم مــــن نیـــســــت قـــرار

 میشــــود زندگیــــم وارد که را کســــی برعـــــکــــس

  کنــــم می خوشبـــخت آنـــقـــدر
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 بفـــرستـی لـــــعــنــــت خودت به نیـستـی او جــای که روزی هـــر به کـــــه

 

 خواستم می گرفتم،چطور می فاصله پویان از رفته رفته من چطور ولی

 رو اسمم برم،دوباه می سر به خوش روزای حسرت در خودم که کنم خوشبختش

 زد صدا

 .... ترانه-

 نیومده یادت االن هم شد،تو من،تموم ی یکطرفه شد،عشق شد،تموم تموم فربد-

 ونیستی،فقط نبودی عاشقم کنی،تو می آروم رو خودت وجدان شدی،داری عاشقم

 ولی سوزم می وسوختم،بازم شکستم من ولی کنی می آروم رو خودت داری

 بردار من سر از دست

 زدم،وآروم هق هق گذاشتم زانوهام روی  رو سرم و کردم قطع رو گوشی

 کردم زمزمه

 گردد می آغاز چنین که است خالی قرآنت در عشق نام به ای سوره جای خدایا -

3 

 یافت نخواهی مرحمی خدایت جز و میشکنند را قلبت که روزی به قسم و

 میزنم،سالهاست زنگ دارم کنی،سالهاست نمی بازش کو،چرا رحمتت خدایا،در

 راخودته،چ حبیب مهمون نگفتی مگه کنی نمی باز دررو چرا ولی نشستم جلوش

 کنی؟ نمی باز

 داشتن مهمون اینکه یا مسافرت بودن رفته عید،همه بود،هوای خلوت پارک

 تموم سال سه که من نکردم مزه رو خوشی سال سه که چی وخوشحال،من

 از تماس من، کردم،خدای نگاه رو گوشی کنم،صفحه می  چیکار دارم نفهمیدم

 هوا نشه،بی نگرانم تا باشه دستم گوشی بود گفته بهم بود رفته پویان،یادم از رفته

 جواب بود نشده تموم بوق واولین  گرفتم رو شمارش ودلهره ترس همه این از

 گفتم ترس داد،با

 سالم-
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 منو بود ،نگرانی بود بود،عشق بود،خشم نبود،عصبانیت همیشه صداش،مثل

 اومدم خودم به فریادش صدای فهمیدم،با نمی اینهارو

 کجایی؟-

 ....حواس ببخشید-

 گه ا مردونگیش، تمام کشید،با نعره بگم بهتره کشید،نه بدم،فریاد ادامه نذاشتم

 یصورت کنم،با تجسم ذهنم تو رو اش قیافه میتونستم نبودم،بازم هم کنارش

 شده وسرخ عصبی

 دنبالت میام خودم هستی  گور نمیشه،کدوم درست هیچی تو ببخشید با-

 فحش به داشت خشونت،حق همه این از داشت گفتن،حق برای نداشتم حرفی

 می رو خودم پویان بخاطر کنم می فراموش رو غرور بار داد،این می که هایی

 می وحساب ترسن می شوهرشون از که زنایی پویان،مثل دست به سپارم

 میمونم هم اخرش وتا روحم بی تندیس بشم،من فراموش باید من برن،اره

 کشید فریاد عصبانی

 توام،کجایی؟ با-

 گفتم گریه با

 ....پارک-

 میام خودم نخور تکون-

 گریه صدا بی وآروم دادم تکیه  صندلی به رو وسرم رفتم ماشین سمت به

 تاکسی اب شد،انگار پیاده ازش وپویان ایستاد کنارم ماشین یه بعد دقیقه کردم،پنج

 نگرانم داشت هم بود،حق عصبی میزدم حدس که بود،همونجور اومده تلفنی

 نم نبودن به کنه می تهدید فربد وقتی بشه غیرتی من برای داشت بشه،حق

 فتموگ کرد نگاه بهم عصبانیت وبا  کرد باز رو ماشین ودر اومد ماشین طرف به

 سالم-

 گفت خشمگین
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 شو پیاده-

 پیاده سردی،آروم همه این از بود زده یخ  وجودم تو کردم،خون نگاهش فقط  من

 گفت که شنیدم و صداش گرفتم،فقط قرار وروبروش شدم

 شو سوار برو-

 سردی بود،این شده سرد چرا پویان ولی داشتم دوست رو  غیرت همه این من

 نداشتم دوست رو

 سرعت وباتمام داد فشار گاز پدال روی رو پاهاش وپویان شدم ماشین سوار

 ولی بزنم حرف تونستم نمی ترسم ودلهره،از ترس وبا موندم ،من کرد حرکت

 گفتم ترس وبا گذاشتم پاهاش روی رو بود،دستم خطرناک سرعت همه این

 داره،خطرناکه نگه خدا تورو پویان-

 زدم فریاد من بار واین نداد گوش حرفام به

 دستی داری رو خودت جهنم به من کنی، می چیکار داری میدونی  لعنتی د  -

 کشی می دستی

 ماشین  اینکه تا کشید طول چقدر ونمیدونم گذاشت ترمز  روی رو پاهاش

 وگفت برگشت سمتم به خشم با ایستاد،پویان

 باشه دستت  گوشیت نگفتم مگه-

 منو کشید کردم،فریاد نگاه بود شده سرخ خشم از که چشمایی وبه نزدم حرفی

 بستم رو چشام ترس از

 ...یانه بودم گفته...نگفتم توام،مگه با-

 وگفت کشید فریاد کردم،دوباره وپایین باال رو سرم

 مه سر دروغ تا هزار نگرانی،نمیگی،باید از کنم چیکار باید خر من گی نمی-

 رفته کجا ترنم که کنم

 ام گونه روی چشمام از واشکی دادم فشار هم روی رو هام پلک آروم

 وگفت کوبید ماشین فرمان روی دستش به عصبانیت با غلتید،پویان
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 یتخال  وجای نیستی تو وقتی میشم،میمیرم وزنده میمیرم نگرانی از نمیگی-

 کنی؟ می دریغ من از رو میشه،لعنتی،چرابودنت حس

 

 بودم خسته گذاشت،ومن روش رو وسرش کوبید  فرمان بارروی چند رو سرش

 خودمون، بین دعوا همه این از

 داره پویان گفت می کردم،راست می دریغ ازش رو خودم من گفت می درست

 نشه، دار خبر  ما سرد ی رابطه از کسی تا کنه می رو اش سعی تمام

 شد، نمی ولی کنم گریه صدا بی که کردم می سعی هرچقدر

 مین ولی بودم عاشقش میدیم،من درمونده رو پویان وقتی شد می بیشتر هقم هق

 بچشم، رو عشق این خواستم

 سرش ،پویان کردم وگریه گذاشتم دهنم روی و کنم،دستم باورش خواستم نمی

 ،سوالی نزد کرد،حرفی حرکت کنه نگاه رو من اینکه وبدون گرفت باال رو

 گفت وآروم ایستاد خونشون جلوی کرد رانندگی نپرسید،فقط

 ببینی رو اینجاست که قدیمت دوستای از یکی رفتی گفته بهشون فاطمه-

 شو اومدن،پیاه ما ،فامیالی

 راه سرش پشت ومنم شد وپیاده گفت کنه نگاه بهم اینکه بدون رو حرفاش

 استقبالمون اومد پویان من،مامان برای بود خوبی تنبیه بودن سرد افتادم،این

 وگفت

 بودی؟ کجا دخترم سالم-

 بودم،لبخند شده ای حرفه خوب سال سه این تو ،حداقل بودم خوبی بازیگر من

 وگفتم زدم

 خدا تورو ببخشید رفت دستم از زمان که بودم دلتنگش مامان،اونقدر ببخشید-

 خوردی؟ ناهار-

 مامان آره-
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 شده؟ سرخ کردی،چشمات گریه-

 بودمش ندیده بود وقت مامان،خیلی آره-

 دلتنگ بود وقت بودم،خیلی ندیده رو خدا بود وقت خیلی گفتم می راست اره

 بودم خودم

 ور ودستش شد سد جلوم پویان که تو برم خواستم می  داخل، رفت پویان مامان

 کرد، دراز

 

 ردک ومرتبش برد روسرم طرف رو عقب،دستش بزنه،رفتم نکنه که  ترسیدم

 کشید، سالن سمت به خودش وبا گرفت و دستام صدا وبی

 کرد،فقط نگاه وبهم اومد بیرون آشپزخونه از وفاطمه زدم تلخی لبخند زور به

 خوبم، اینکه از بشه راحت خیالش که کنم وبسته باز رو چشام تونستم

 ام، نشسته  کنارش مبل وروی شدم آشنا پویان فامیالی با

   کرد نمی رها رو دستم   ولی  بود سرد یادستاش بودم داغ خیلی من نمیدونم

 می اسکار جایزه اون به کرد،باید می بازی نقش من از بهتر اون میدونم

 ......دادن

 همب خندیدم،پویان کنم،می بازی خوب  اینکه برای ومن میزدند حرف داشتن همه

 ندبل تونستم بود،نمی شده زندونی دستاش بین  دستام وفقط کرد نمی نگاه

 گرفته ور دستام سفت نداشتم،اونقدر رو پویان کنار از بلندشدن جرات بشم،یعنی

 وگفت سمتم اومد کرد،فاطمه می درد دستم که بود

 سالم،خوبی؟-

 بشه،سرم بارونی چشام بود ممکن لحظه هر بزنم،چون حرف تونستم نمی من

  بردم وپایین باال رو

 اتاق بریم خوای می-

 داد جواب که بود پویان بار این
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 کرده استراحت امروز کافی اندازه به خواد، نمی-

 همه بود،این شده چش گلوم،پویان به زد چنگ بغض دوباره و گفت رو این

 بود بعید پویان از خشونت

 رو دستم ،پویان شد که شام شد،وقت دور ما واز داد تکون رو سرش فاطمه

 فتمگ بشنوم تونستم نمی خودمم که صدایی با که کنه بلندم خواست ومی گرفت

 ندارم میل-

 شو نخوردی،بلند هیچی صبح از-

 خورم نمی-

 ... ترنم-

 وردنخ کشیدم،غذا وکنار خوردم قاشق وچند نشستم سفره وکنار شدم بلند ناچار

 اومد، آیفون صدای که میزدیم حرف داشتیم شد، تموم که

 کم اینارو خدا شدن،وای وارد ،مهمونا دقیقه چند وبعد کردن باز رو در

 تپش به کنم،قلبم حس تونستم می وضوح به رو شد،این سرد داشتم،بدنم

  کرد زمزمه شد،آروم خیره چشام وبه چرخید سمتم افتاد،پویان

 شد؟ چت-

 نیست چیزی-

 گفتو زد بود،پوزخندی کرد،الناز سالم که نفری دادیم،اخرین وسالم شدیم بلند

 اومدین خوش خانوم عروس سالم-

 ممنون-

 بفهمه وپویان من دعوای از کسی خواستم نمی ومن نشست مبل روی ما کنار

 روی گذاشتم رو وسرم زدم بازیگری،لبخندی به زدم الناز،خودم بخصوص

 بشنوه الناز که گفتم پویان،طوری های شونه

 پویان،عاشقتم-

 وگفت زد سرم به ای ،بوسه فهمید زود  ولی کرد نگاه بهم تعجب با پویان



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  599  

 گلم ای خسته-

 ،خوبم نه-

 ور فامیالش،سرم کنار ورفت شد دیدم،بلند رو الناز پریدگی رنگ وضوح به

 وگفتم کردم بلند

 ببخشید-

 نگفت وچیزی فشارداد رو دستم

 یه    وفاطمه من خونواده بود میزدن،قرار حرف باهم وهمه گذشت ها ساعت

 می وامیر فاطمه عروسی مراسم شدن اماده کنن،برای حرکت دیگه ساعت

 وگفت کنارم اومد میزدیم،مامانم وحرف بودیم ایستاده در رفتن،جلوی

 بیا هم تو خوای می-

 میایم دیگه دوروز ماهم برید مامان نه-

 راحتی طور هر باشه-

 گفت واروم کرد بغلم فاطمه

 کردین؟ دعوا-

 نمی باش،ببخشید خوش نکن،برو ناراحت رو کنیم،خودت نمی دعوا کی ما-

  بیام تونم

 خرم نمی لباس تو بدون منتظرم،من فردا پس کردی غلط تو-

 بیام من تا کن اماده رو ات جهزیه ،برو باشه-

 باش خودت مواظب-

 خواهری چشم-

 کردم، نگاهشون ومن رفتن اونا

 بودم ایستاده در جلوی ومن رفتن همه

 داخل، رفت هم پویان
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 ، نگرفت سخت شدم،زیاد دلتنگ میدونست

 از کنمب دل تونستم نمی بود،ولی سرد کمی وهوا ایستاد کنارم ،میالد دقیقه ده بعد

 میداد، نشون و خونوادم رفتن داشت که خیابونی

 بودم، خونوادم عاشق نبودم،من نشانسی نمک آدم بودم هرچی من

 نیارم، زبون به  راحت شد باعث روزگار رسم ولی بودم چیزا خیلی عاشق من

 وگفت انداخت هام شونه روی رو کتش

 کردی؟ دعوا پویان با-

 وگفت کرد پاک رو صورتم دستش با غلتید،میالد آروم اشکام پویان اسم  با

 االب بری کنم صدات گفت افته،مامان می اتفاق وشوهرا زن همه نکن،بین گریه-

 فهمیده؟ هم کسی -

 باال؟ نه؛بریم-

 بدبختم اینقدر من چرا میالد-

 خواهری نگو اینطوری-

 گفتم وآروم برگشتم سمتش به

 چیده نظم بی اینگونه مرا زندگی...انار های دانه نظم خالق... نمیکنم باور -

 "باشد

 وگفتم دادم دستش وبه برداشتم رو کتش آروم

 باشم بزرگ دعوای یه منتظر باید امشب-

 عقب برگشتم دوباره میالد صدای با

 آبجی؟-

 جانم-

 میریم فردا ماهم-
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 چرا؟-

  میشه تموم مرخصیش فردا از نرفتیم،بابا ناراحتی تو فهمید مامان امشب-

 بمون تو-

 برسم هم دانشگاه درسای به تونم،باید نمی-

 باشه-

 بمونم تونم نمی که ببخشید-

 هک بکنم خواهی معذرت باید ،من بودی کنارم همیشه برادر حرفیه،مثل چه این-

 کنی می تحمل تو رو من دردسرهای

 ...فقط سری،خواهری تاج تو-

 چی؟ فقط-

 میگه خودش بدونه صالح پویان اگه هیچی-

 رو؟ چی-

 بپرس خودش از-

 شده؟ چی میگم میالد-

 کرده؟ دعوا باهات نبود خودش دست امروز بدون،پویان رو این فقط-

 کردیم؟ دعوا ما میدونی ازکجا تو-

 هردوتاتون قیافه از-

 بگو رو راستش میالد-

 نمیشه-

 گفتم عصبانیت با کمی

 نزن حرف باهام دیگه یا میگی میالد-

 ...آبجی-
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 برم یا میگی میالد-

 بود فربد بخاطر پویان امروز عصبانیت که بگم تونم می رو این فقط-

 چرا؟-

 بهت که عاشقته اونقدر میگم،پویان دارم دوست چرا،چون نپرس ازم دیگه-

 کرده دعوات که بود اعتمادیش بی بخاطر امروز نکن فکر کنه،پس اعتماد

 نه؟ یا شده چی میگی میالد-

 نباشی دلگیر پویان از که گفتم فقط بگه،من بذار نه،خودش-

 خونه، داخل رفت که بدم رو جوابش خواستم می

 هباش فهمیده بود،شاید عصبانی فربد بخاطر پویان امروز چی من،یعنی خدای

 خدا نیستم،وای خیانتکاری ادم من میدونه هم خودش زده،ولی زنگ بهم فربد

 بپرسم، ازش چطوری

 فتوگ زد لبخندی پویان بودن،پدر خونه،نشسته داخل ورفتم دریا به زدم رو دل

 گلم بشین بیا-

 وگفتم نشستم کنارشون

 مهمونی بخاطر ازتون ممنون بهتون،واقعا دادم زحمت بابا ببخشید-

 نداره رو عروسم قابل-

 دارین لطف شما-

 هک وبیارمشون اتاق برم تا شدم بهشون،بلند بدم رو ها سوغاتی بود رفته یادم

 ها، پله روی نشسته پویان دیدم

 برای حداقل نداشتم دعوا اتاق،حوصله تو باال ورفتم شدم رد کنارش از آروم

 بدم، رو ها سوغاتی خواستم می که امشب

 خونه رفتم می وقتی باید رو بود،اونا مونده هم خودم خونواده سوغاتی

 اومدم، پایین ها پله واز برداشتم رو ووسایل برداشتم و میدادم،چمدون
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 وعیمصن پدرش،لبخند کنار بود رفتم،نشسته که سالن نبود،داخل اونجا پویان

 وگفتم میز روی گذاشتم رو ووسایل زدم

 شرمنده،ناقابله-

 وگفت کرد نگاه بهم تعجب با پویان مامن

 چیه؟ این-

 ومن پویان طرف از شما سوغاتی-

 کردی شرمنده مارو چرا دختر وای ای-

 نداره شمارو قابل-

 کنارش ورفتم برداشتم رو مدینه وسوغاتی دادم رو پویان خونواده سوغاتی

 وگفتم

 کشیدن زحمت خیلی برام که گلش وخونواده مدینه آبجی مال اینم-

 وگفت کرد بغلم

 نبودیم شما زحمت به دختر،راضی ای دیونه-

 دارین حق من گردن این از بیشتر حرفیه،شما چه این-

 دادم، هم رو وبقیه میالد سوغاتی

 خودشون، خونه رفتن  خودشون خونواده با هم وسجاد رضا دیگه

 توگف کرد بغلم رفت می وقتی مدینه اونا،آبجی ای خونه  رفتن هم مدینه آبجی

 هم پویان گلم،با باش خودت خونه،مواظب میریم اینجا از فردا دیگه ما-

 مترن ،ولی  نکردی صاف مردی هیچ با هنوز رو دلت خوبیه،میدونم بساز،پسر

 چیزا این از تر قوی کنی،تو خالی میدون که نیستی شناسم،ادمی می تورو

 تجربه روزارو این از بدتر تو نبودی،ترنم سست اینقدر بودی،حداقل

 میدی؟ عذاب رو کردی،چراخودت

 ودممیکنم،خ گریه کوچیکی چیز هر شدم،برای رنج زود خیلی ،تازگیا نمیدونم-

 پویان به برسه شدم،چه خسته خودم از
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 داری؟ دوسش-

 رو؟ کی-

 رو پویان-

 نکرده حل رو پویان معمای هم خودم چون کردم، سکوت نزدم حرف

 می خوب خیلی رو خودم بود،ولی اجبار از یا دارم دوسش بودم،نمیدونستم

 بود زندگی تو چیز ترین متفاوت برام شناختم،پویان

 داری؟ ترنم،دوسش توام با-

 نمیدونم-

 چی؟ یعنی-

 نمک پیدا قلبم تو رو پویان اینکه به برسه کردم،چه گم هم رو خودم من یعنی-

 قلبته؟ تو فربد هم هنوز-

 نه-

 میکنی؟ کارارو این خودت با چرا پس-

 میده عذابم داره ها نمیدونم نمیدونم،واین نمیدونم،بخدا-

 ورفتیم کردیم خداحافظی هم اونا برن،از که زد صداش ومیالد نزد حرف دیگه

 وگفتم رفتم پویان مامان سمت سالن،به تو

 بدم انجام داری کاری مامان-

 عزیزم نه-

 دادم زحمت باشم،بهتون حالتون کمک اینجا جای به-

 داریم،من هات،مستخدم جاری نه کردم کار من نه نترس حرفیه، چه این دختر-

 چندتا روز چند ی هفته همین کنم،برای کار تونم نمی وسال سن این با که

 خونه کاری تمیز میاد مستخدم

 است اشپزخونه تو کی که نبود حواسم که بودم درگیر اونقدر دوروز این-



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  605  

 شوهر مادر میشم صبح فردا کنی،از می کار صبح ،فردا بخواب حاالپاشو-

 گفت پویان وبابای خندیدم

 هبگ چیزی تر پایین گل از من عروسای به خونه این تو کسی نمردم هنوز من-

 بابا نکنه خدا-

 تزنم-

 بابا جانم-

 کنه؟ نمی اذیتت چطوره؟پویان زندگیتون-

 که دمبو من این کنه اذیت بلد مگه گفتم،پویان می چی پایین،بهش انداختم سرم

 کردم، زهر هردوتامون کام به رو زندگی

 وگفتم گرفتم باال سرم

 من میگم رودروایسی نداره،بدون کار من با اون نکنم اذیت رو اون نه،بابا،من-

 کنم می اذیتش

 در من از پدرری بگیر،یه منم وانتقام کن ناز،اذیتش پا وسرتا دختری که تو-

 سوخته پدر اون آورده

 گفت پویان ومامان خندیدم

  شوهرت پیش برو پاشو-

 ندارین؟ احتیاج چیزی-

 باید  ناهار کرده،برای دعوتمون پویان ی صبح،خاله فردا جان،برو مامان نه-

 بشی حاضر فردا که بریم،گفتم

 چشم-

 باال، طبقه ورفتم شدم بلند

 تاد،اف جونم به لرزه بیشتر میالد حرفای شدم،با می نگران هم باید بودم نگران

 شدم، اتاق زدم،ووارد در به دستم با اروم



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  606  

 د،بو گرفته دستاش بین رو وسرش بود نشسته اش مطالعه میز پشت پویان

 بود، گرفته نظر در برام سختی تنبیه بود سخت برام نکرد،واین نگاهم

 تخت وروی کردم عوض راحتی لباس یه با رو ولباسم رفتم کمد سمت آروم

 کردم، بغل رو وزانوهام نشستم

 ای، دیگه چیز نه کرد می نگاهم نه پویان

 بود، حقم ولی زد بد حرفای اینکه با زد داد سرم امروز اینکه با

 وگفتم دادم قورت رو دهنم بد،آب کرد،خیلی می درد سرم

 از مانز نبود خوب حالم ولی میدونم کردم اشتباه ببخشید،من امروز پویان،بابت-

 رفت دستم

 کنم صداش شدم مجبور نزد،دوباره حرفی بازم

 ....خواستم نمی من ببخشید،بخدا پویان،گفتم-

 نداشت ربط بحثمون اصالبه که گفت چیزی بزنم،یه حرف  نذاشت

 شدی؟ زنم اجبار هستش،به نه یا اره بپرسم،جوابش ازت خوام می چیزی یه-

 گفتم گفت،باتعجب گر بدنم بود،تمام سوالی چه این شدم شوکه

 حرفیه؟ چه این-

 وگفت چرخید من سمت به عصبانیت با

 نه؟ یا آره-

 تهش،جواب نه معلومه سرش نه که تو مزخرف سوال این به که بینم نمی دلیلی-

 بدم

 ...آره پس-

 نزدم حرفی همچین من-

 نه؟ یا است،اره کلمه نبود،یه سختی سوال-
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 یانه؟ اره داری شک بده،بهم رو من جواب هم تو-

 ترنم نده جواب سوال با رو  سوال-

 یانه؟ داری شک بهم بدونم خوام می نه؛-

 داشت؟ من سوال به ربطی چه-

  زدی داد وسرم شدی عصبانی بهم تو  شک بخاطر امروز چون داشت ربط-

 نبود این وضعت داشتم ندارم،اگه شک بهت من-

 نگم دروغ که دارم شجاعت شم،اونقدر نمی کسی زن اجبار به منم پس-

 بپرم جام از شد باعث صداش که بیرون برم اتاق از که شدم بلند

 مرگته؟ چه پس-

 دادم جواب خودش ومثل چرخیدم سمتش به

 .خیابون تو التای مثل شده ادبیاتش بیان نوع تازگیا شوهرم اینکه مرگم-

 گفت  که برم خواستم می دوباره

 فشر بی میدم،اونقدر دست از دارم رو زنم وببینم داری،بشینم انتظار...ترنم-

 بی رمنفک به حداقل نیستی خودت فکر بگیرن،به ازم رو ناموسم ببینم که نشدم

 مبد دستت از لحظه هر که اینم نگران هرروز باید که باش شرف بی غیرت،من

 کنم، می خیانت بهش من کرد می گفت،فکر می داشت چی پویان من خدای

 لیو نکنم توجه بهش شاید بگیرم بهانه زندگیمه،شاید تمام اون که نمیدونه ولی

 میمیرم، اون بدون

 گها ناراحتم اگه من بفهمه خواد نمی کسی چرا هیچه  برام کشیدن نفس اون بدون

 میره دست از داره که زندگیمه بخاطر کنم می گریه

 اکتکنه،س شک من عشق به کسی وقتی نداشتم هم کردن گریه نداشتم،حال بغض

 نمیشم،
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 پای سال سه که دختر دخترم،همون همون نبودم،من میدون کردن خالی ادم من

 توهین پاکش عشق به که نداد اجازه کسی وبه وساخت ،سوخت موند عشقش

 کنه،

 وگفتم کشیدم فریاد سرش

 روی از بخوام که نشدم هرزه داری،اونقدر شک بهم که متاسفم  برات واقعا-

 که منبود عاشقت اگه لعنتی فهمی؛د می دارم دوستت بشم؛پویان کسی زن اجبار

 نبودم اینجا االن

 

 داشتم دوسش من اره دارم نگه نتونستم رو خودم دیگه زدم رو حرف این وقتی

 بگم؛ نمیداد اجازه لعنتیم غرور ولی

 ؛کرد می نگاه بهم تعجب با شدن؛وپویان جاری اشکام بزنم پلک اینکه بدون

 اتاق از سریع  بمونم نتونستم بود؛دیگه سخت هردومون برای حرف این هضم

 روی اروم واشکام دادم تکیه دیوار روبه سرم و نشستم در  وکنار شدم خارج

 ؛ شد می سرازیر ام گونه

 هب وبعد اومدم می کنار خودم با اگه لعنتی میدونستم؛من خودمم منه تقصیر همش

 من؛ ونه کشید می زجر اون نه االن میدادم جواب پویان درخواست

 میمردی لجباز اخه بگه من به نیست کردم،کسی می میدونم،چیکار شده خسته

 شدی، می گذشته خیال وبی کردی می زندگیتو ادم بچه مثل اول همون

 ییروشو طرف ورفتم شدم زندگیم،بلند به زده آتیش لعنتی گذشته همین ولی

 رو وصدامون بودن اول طبقه باباومامان که شکر خدارو شستم رو وصورتم

 نشنیدن،

 تخوشبخ جای به که باشن داشته من مثل عروسی باید که داشتن گناهی چه اونا

 میدادم، عذابش هرروز باید خونشون تغاری ته کردن

 رازد کاناپه روی سالن ،تو بشه عصبی پویان داشتم انگار،دوست داشتم کرم من

 .وخوابیدم  بستم رو چشام  داشتم نیاز خواب  به خیلی کشیدم
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 پویان

 نبود، برام نفس یعنی نبود صبح از وقتی نمیدونست

 ،قلبم به میزدن اتیش نمیداد،یعنی وجواب میزدم زنگ بهش وقتی نمیدونست

 گفتم، می کو،چی زنت کردن می سوال ازم همه وقتی

 کنه، می فرار ازم داره وهی نداره دوسم زنم گفتم می

 نجاای که قدیمشیش دوست پیش رفته ترنم بگم همه به که گفت فاطمه وقتی

 شد، کم هام دغدغه از یکی کنه می زندگی

 کنم، فرار اطرافیانم به دادن جواب به تونستم می حداقل

 آدم لعنتی،اون زنگ داد،اون می عذابم که نبود نبودش فقط  که نمیدونست

 ، انداخت جونم به رو ترس بازم همیشگی

 تونستم باشم،نمی اروم نمیتونستم گیره،من می من از و ترنم که تهدیداش

 ترسیدم، می باشم خونسرد

 من از داره اون خاطر به ترنم که بود این از ترسم چون ترسیدم می من اره

 گیره، می فاصله

 می فاصله من از داره که زندگیش به اون ی دوباره بازگشت بخاطر شاید آره

 گیره

 باشم، خونسرد تونستم نمی ومن

 ، گذشتم می چیزم همه از ترنم بخاطر من

 کنترل خودمو نتونستم نشم،ولی عصبی خواستم می زد زنگ بهم وقتی

 زدم، داد سرش چرا که ناراحتم کنم،خودمم

 کرده،رفتارش تغییر حالتش که دیدم اومد الناز زدم،وقتی حرف بد باهاش چرا

 بده دست از رو من اینکه از ترسید می اونم یعنی بود عجیب برام

 گرفت، می فاصله ازم چرا پس

 بود، آور تعجب  برام واقعا داره دوست رو من اینکه به کردن اعتراف
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 اقات از ساعته کردم،نیم نگاه ساعتم کن،به کمکم خودت داره،خدایا دوسم یعنی

 ، بیرون رفته

 ور اتاق در که وهمین شدم بلند کشید طول خیلی  بزنه،ولی مسواک رفته شاید

 ،خورد چشمم به داشت تن به که لباسی تو که وسفیدش ظریف بدن کردم باز

 ، بود دیونگی  فروردین سرد نسبتا هوای این تو وشلوارک تاب با خوابیدن

 دلخوره ازم داشت،میدونستم صورتش به اخم بود،ولی رفتم،خواب سمتش به

 کنم، تحمل رو نبودنش چطوره من ولی

 صورتش روی که رو دارش موج وموهای زدم پیشونیش به ی وبوسه شدم خم

 زدم، کنار رو بود ریخت

 زیر ات وپتورو گذاشتمش تخت کردم،روی وبلندش فرستادم پاش زیر رو دستم

 خوابه، می وقتی میشه داشتنی دوست چقدر کشیدم پایین اش چونه

 نمی کشیدم دراز وروش انداختم زمین روی رختخواب دست ویه  شدم بلند

 ازمو بشه بیدار صبح فردا اینکه امید به بستم رو ،چشمام بشه بیدار خواستم

 نباشه دلخور

 ترنم 

 تختم، روی من که بود این بر گواهی پتو کردم،گرمی باز آروم رو چشام

 ویر شب که بودم،من پویان اتاق کردم،تو نگاه اطرافم وبه دادم تکونی خودم به

 بودم، خوابیده مبل

 آشتی، یا بود قهر من با نیست معلوم پسر آورده،این رو من پویان حتما

 موج موهای این دست از من کی دادم،خدایا موهام به وحالتی نشستم تخت روی

 میشم، خالص دارم

 کردم مرتب که رو کشیدم،موهام سرم وبه برداشتم پویان پتختی کنار از و برسم

 خوندم رو متنش بود اومده س ا ام برداشتم،اس رو ،گوشیم

 ...تو برای روشن اما خیابان چراغ آخرین همچون بخواهی اگر ایستم می دور-
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 رونوی تو دست به هنوزه که هنوز زندگیم که تو به کردم،لعنت نگاه شمارش به

 ،شد باز اتاق در که بشم بلند خواستم انداختم،می تخت روی رو میشه،گوشی

 وگفت گذاشت کنارم و داشت،سینی شد،اخم اتاق وارد سینی یه با پویان

 خاله ی خونه بریم باید شو حاضر گفت مامان-

 گفتم که بیرون بره اتاق از خواست می

 دهش سو کم چشمات احیانا خورده،یا موش زبونتو بود،یا یادت کردن سالم قدیما-

 وگفتم کردم اخم کرد،منم نگاه بهم عصبانیت وبا سمتم برگشت

 مخور نمی من بردار رو سینی کن آشنایتون،لطف از شناختی،خوشبختم چیه-

 فرستاده مامان نکردم آماده من-

 کنی می رو رفتار این هام با چرا نگفتی زمانیکه تا ،ولی ممنون فرستاده هرکی-

 خورم نمی چیزی من

 وگفت در سمت برگشت

 منتظرتن بدم،پایین توضیح نداره هم نیست،دلیلی لجبازی به لزومی-

 زدم فریاد بلند که بیرون بره اتاق از خواست می

 بهم دیروز از که کردم وخطایی خبط چه کنی،من می کارو این لعنتی،چرا د-

 کاررو کدوم بگو فقط نزن، هم حرف نکن،اصال نگاهم کنی،بدرک نمی نگاه

 کنی می قصاصم داری که کردم

 شو اماده منتظرتن،زودتر-

 بری اتاق این از نداری حق ندی توضیح هم تو که زمانی نمیرم،تا جایی من-

 بیرون

 وگفت من سمت برگشت

 داری اطالع چی همه از که بدونی،خودت رو چی خوای می-



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  612  

 به که نبود بیرون،حواسم زدم خونه از بود بد حالم دیروز فقط ندارم،من نه-

 نبودی لد بد بودی،تو نبودی،پویان اینطوری قبال که ندادم،تو جواب تو تلفنایی

 نیستم-

 عجیب سواالی ازم که چته زهرماری،پس برج مثل دیروز از که چته پس-

 پرسی می وغریب

 نیست چیزی-

 نظر در خوبی تنبیه فهمیدی خوب شدی،اره اینطوری تو که هست،هست-

 دمکر چیکار بدونم باید کنی،ولی نمی نمیزنی،نگاهم حرف باهام که گرفتی

 نکردی کاری تو-

 کنی؟ می طوری این چرا پس-

 بفهم اینو ترنم سخته برام نبودنت-

 وگفتم رفتم سمتش وبه شدم بلند

 رو من دادگاه بدون داری که شده چی میری،بگو حاشیه داری چرا پویان-

 کنی می قصاص

 گفت کالفگی وبا فرستاد موهاش الی رو دستش پویان

 نیست مهمی چیز-

 اعتماد بی بهم که نکردی،هست نگاهم حاال تا دیروز از که هست،هست چرا-

 شدی

 دادوگفت تکیه دیوار به و سرش پویان

 ...استغرهللا...همه بی مرتکیه اون بعدش ساعت نیم رفتی تو که دیروز-

 ودب واضح گفت،منظورش می رو کی میدونستم داد بیرون حرص با رو نفسش

 گفت دوباره...بوده فربد که

 داد تحویلم وپرت چرت همیشه مثل زد زنگ-
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 داغونی اینقدرر تو که گفته چی...خب-

 طفق که چیزایی وزندگیمون،از من به توجهیات بی بهم،از تو سرد ی عالقه از-

 داشت خبر بوده وتو ومن بین

 یزندگ میتونست بود خوبی شناس ادم شد،اون سرد بدنم تمام پویان حرفای با

 وسری سر بااون من که بفهمونم پویان به چطور بزنه،ولی حدس منو

 گفت حالت همون با ندارم،پویان

 ... میدونه کجا از اینارو ترنم-

 کنم، اش خفه تونستم می ونه کنم رهاش تونستم می داشتم،نه بغض

 می باید خودش کرد شک بهم هروقت که میدونستم خوب رو چیزی یه فقط

 است، موقع همون واالن ررفت

 سرگردون ارواح عین کنم می چیکار دارم نمیدونستم رفتم کمد سمت به

 ،توش ریختم توجه بدون رو لباسام کمد،تمام کنار چمدونم به بردم بودم،دست

 وگفت نشست کنام تعجب با پویان

 کنی؟ می داری چیکار-

 وگفتم زدم پس و اشکم شد،بادستم وسرازیر شکست بغضم پویان حرف با

 بشیم جدا هم از کردی شک هروقت بود قرارمون-

 وگفت گرفت و دستم چمدون تو میذاشتم که رو مانتوم آخرین

 دارم؟ شک بهت من مگه-

 وگفتم کردم آزاد دستاش بین از رو دستم

 میدونه اینارو کجا از اون که پرسیدی نداشتی،نمی اگه-

 اوب کشید خودش وسمت گرفت رو هام شونه که ببندم رو چمدون در خواستم می

 گفت حرص
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 ات دیروز از چون پرسیدم رو دارم،این شک بفهمونم بهت که نپرسیدم رو این-

 یه حتی داره اطالعات همه این کجا از اون که هستش ذهنم تو سوال این حاال

 ... تو نکردم فکر درصدم

 بگم که شوهرم برای حرف دنیا یه داشتم، حرف من نزد،ولی رو حرفش

 عاشقشم

 نگس یه ر انگا کنم،ولی فراموش رو ام گذشته که بده فرصت بهم فقط بگم که

 بود، شده صدام اومدن بیرون مانع بزرگ

 گفتم گریه شد،با می جاری اشکام صدا بی آروم

 بگیری تصمیم تر راحت که میرم منم-

 یانه؟ کنی می بس ترنم-

 که اطرافم ادمای ی همه از شدم خسته فهمی می پویان شدم خسته...نه..نه...نه-

 دارم که خودم از داری شک بهم که تو از بینن می فاحشه یه چشم به رو من

 چیز همه کنم،از می نابود رو زندگیم

 اینطوری خدا،که بود رحمی بی کردم،این وگریه پوشندم رو صورتم دستم با

 فهمی می ام خسته میدادم،خدایا رو وفاداری تقاص داشتم

 وگفت کشید موهام به دستی پویان

 نگفتم چیزی که ،گلم،خانومم،من ترنم-

 وگفتم برداشتم صورتم روی از رو دستام

نـــس از َمن...ام ل ـــــیلی نَســــل از َمن-  تمام با...دُخــــــترم َمن...شــــیرینَم ج 

 رام ای ُجـــــمله با...میشوم بارانـــی تَلنگری با...ام دُخترانه های حساســـیت

 ویــــــران کردنی پُــــــشت با...میشوم عــــــاشق ای َکلـــمه با...میشوم

 ...میرسم اُوج به پیــــــروزی با...میشوم وابَــــــسته راَحتی به...میشوم

 لـــالـــایی برای شان َهم هنوزم...میزنَم َحرف عروَســـــــکهایم با هم هنوز

 ...دُخـــــترم من...میخوانَم
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ـــست نَخواهی مرا هرگز...راز از پُر شــمه هرگز...دانـ   را اَشکــــــهایم َسرچ 

نــــسم از َمگر...باشی نَـــــــسلم از َمگر...ن میفَــــهمی مرا هرگز...یابی نمی  ج 

 ....باشی

 یلیخ میدونستی چی،اگه یعنی دختر یه شکستن که نمیفهمی هیچوقت تو پویان

 کردی نمی شک بهم تفاوت وبی آروم

 خانومی نکردم شک بهت من ترنم-

 کنی نمی نگاه بهم حاال تا دیشب از که کردی شک-

 ندارم،بفهم شک بهت-

 من کردن تحمل گفتم بهت پویان که بیاری خاطر به باید تو بفهمی باید تو-

 یا اخم،گفتم هرروز گریه هرروز یعنی من با زندگی که گفتم سخته،بهت

 بهت دارم،گفتین شک بهت میمونم،گفتی پات به کنم،گفتی می تحملت نگفتم،گفتی

 ...دارم اعتماد

 نیستم حرفام سر مگه-

 خیانت ،آدم بودم چی هر من ،پویان کنی می شک داری که نیستی...نه...نه-

 خیلی.ام دیررفتن آدم اصال یا ماندن دوست ام،آدم نرفتن آدم من نیستم، کردن

 ،پویان!رکنباو.نیستم شدن قبل مثل آدم.نیستم برگشتن آدم دیگه.برم وقتی اما..دیر

 متنفرم،می ازش اندازه همون بودم،االن فربد عاشق که هرچقدرم من

 مو رتا یه ضخامت به من دید از بودن ومتنفر داشتن دوست بین ی فهمی،فاصله

 بشه هپار وتو من بین نخ این نذار میشه،پویان پاره اعتمادی بی با فقط هست،که

 .... بهت،فقط ندارم شک گفتم که من خانومی-

 بین سرد ی رابطه این تو نظر وبرم،از بدم جواب رو ذهنت تو سوال این بذار-

 به میشناسن بهتر رو من که من اطراف آدمای نظر از رازه،ولی یه فقط وتو من

 تونم نیام،نمی کنار خودم با من که زمانی تا من میدونن خوردنه،همه آب آسونی

 فهمیده هم مدینه دیشب میدونن،حتی همه رو کنم،این شروع جدیدی زندگی

 پنج واون من نیست عجیبی چیز شنیدن فربد دهن از رو اطالعات اون بود،پس

 پویان نیست کمی چیز سال بودیم،پنج هم با سال



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  616  

 وگفت انداخت پایین ررو سرش پویان

 ...قسم علی موال به ببخشید،ولی-

 وگفتم کردم پاک رو اشکم بدهٰ  ادامه رو حرفش نذاشتم

 ولی، بشناسی رو من که زوده خیلی هنوز تونی،پویان نمی که بودم گفته بهت-

 ودتخ چیزرو همه ازدواج این به بگیرم تصمیم من که نذاشتی نذاشتی،اصال تو

 بیام شوک این از که داری من از انتظاری چه االن کردی ریزی برنامه

 ...بیرون

 کنار از رو ،شالم پوشیدم رو شلوارم شدم،مانتو وبلند بستم رو چمدونم زیپ

 ور چمدون ای بود،دسته پایین سرش چنان هم وپویان کردم وسرم برداشتم تخت

 گفت پویان که بیرون برم در از خواستم می گرفتم دست به

 اتاق این از پاتو هستی،اگه زندگیم تو هرچیزی از عزیزتر که تو جون به ترنم-

 باش مطمئن رو بینی،این نمی رو من بیرون،دیگه بذاری

 زندگی مرد یه اعتمادی بی با عمر یه من نبود نکردم،قرار اعتنایی حرفش به

 کنم،

 رو ونوچمد گرفتم شتاب سمتم به پایین،پویان دادم فشار رو دستگیره که همین

 توگف کشید وفریاد کرد پرت دیوار سمت به عصبانیت وبا گرفت دستم از

 به نفسم که بودم گفته بهت بزنم،منم حرف من بذار ،االن زدی حرف تو االن تا-

 منم باشین که بودم وجودمی،گفته تمام تو بودم نه،گفته یا بودم بنده،گفته نفست

 از که ودمب بیارم،گفته لبات به رو خنده که کنم می کار همه که بودم نیستم،گفته

 بشی خوشبخت تو ولی گذرم می زندگیم

 گفت صورتم تو فریاد وبا کرد بلند قبل از بیشتر رو صداش

 یانه؟ بودم گفته-

 رو مدستا غلتید،پویان می هام گونه روی آروم واشکام گرفتم رو گوشام دستم با

 وگفت گرفت
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 تر ونهدی من از بودم کنی،گفته می دلم به خونه هات گریه با که بودم گفته بهت-

 ها؟...کنی می بازی دل این با چرا نیست،پس تو عشق تو

 کشیدم فریاد گریه با

 برم خوام می ،من کن ولم-

 میمیرم تو بدون اینجا من وقتی بری خوای می کجا-

 ایخو می کنی،فقط می تظاهر فقط نیستی،تو عاشقم تو دروغه،پویان اش همه-

 خوره،بفهم نمی من درد به اعتماد بی داشتن دوست تونم،ولی می منم که بگی

 وگفت کشید فریاد

 دارم دوست من که بفهمی خوای نمی چرا-

 در بودن همیشه که آموزی می تو و ، میکند معجزه دوست یک سکوت گاه -

 نیست فریاد

 بفهمونم بهت چطور دارم دوست فهمی نمی مروت،وقتی ال آخه-

 خوام برم،می خوام می بفهمم،فقط خوام نمی هیچی بفهمم،من خوام نمی من-

 کن بشم،ولم جدا ازت

 کشیدم شدوفریاد شدیدتر ام پویان،گریه پدرومادر قامت دیدن با

 پویان کن ولم-

 وگفت داد فشار بازوهام به قبل از تر محکم پویان

 نمیری جایی تو-

 گفتم گریه با

 بدین نجات این دست از رو من توروخدا بابا-

 وگفت اومد جلو پویان پدر

 پویان؟ کنی می داری چیکار-

 گفت عصبانیت با پویان
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 نکنید دخالت بشه،لطفا باز روتون به روم واجبه،نذارید احترامتون بابا-

 وگفت گفت پویان دست از رو من عصبانیت با پویان پدر

 هستش ما است،مهمونه خونه این عروس اینکه از پسر،قبل بکش خجالت-

 کنم می خواهش بابا-

 مموها روی دستش شد،با بیشتر ام هق وهق انداختم پویان پدر بغل تو رو خودم

 کردوگفت نوازش رو

 نکن دخترم،گریه نکن گریه-

 وگفت جداکرد رو ومن اومد سمتم به پویان مادر

 دخترم؟ شد چی-

 هستش زیادی چیز برم،این خوام می فقط من مامان-

 کشید فریاد دوباره پویان

 کن فرو گوشت تو رو ،این ترنم نمیری جایی تو-

 گفت پویان پدر

 شده؟ چی بگید ماهم به میشه-

 وگفتم کشیدم پس رو اشکام دستم با

 بشید جدا ازهم خوایم می وپویان من-

 وگفت کرد نگاه بهم تعجب با پدرپویان

 چی؟ یعنی-

 سرتونپ االن نذاره،ولی پیش پا اعتماده بی بهم اگه بودم گفته پویان به من یعنی-

 داره شک بهم که کنم زندگی مردی یه با عمر یه تونم نمی داره،من شک بهم

 وگفت رفت پویان سمت به پویان پدر

 میگه؟ راست-
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 سختی چقدر میدونی منه،خودت عمر تمام ترنم میدونی بابا،خودت بخدا نه-

 به موافتاد شدم نفهمیدم،خار که کنم،خودش راضی رو پدررش اینکه برای کشیدم

 ما ازدواج برای بشه راضی که پدرش پای

 ؟ خب-

 والس یه دارم،فقط اعتماد بهش خودم از بیشتر بخدا اعتمادی،بابا بی بهم میگه-

 همین پرسیدم ازش

 گفتم عصبانیت با

 اعتماد،ازم ی همه ای ریشه به میزد آتیش که پرسید سوال یه فقط بابا آره-

 لج سر از اگه من شدم،بابا زنش پسره اون با ولجبازی لج بخاطر پرسید

 کردم می ازدواج اینا از زودتر بود ولجبازی

 وگفت اومد سمتم پویان پدر

 تهخواس می بگه،اون بهت رو منظورش نتونسته حتما دخترم،پویان نکن گریه-

 داری دوسش که بشه مطمئن

 بگیر ماشین خونمون،برام برم خوام می من بابا-

 وگفت اومد سمتم عصبانیت با پویان

 نمیری جایی تو-

 بگیره رو راهم جلوی تونه می کی ببینم میرم،میرم-

 وگفت گرفت رو هام شونه پویان

 بری؟ خوای می چرا پس داری دوسم اگه-

 کنم زندگی تو های شک با باید بعد به این از اعتمادی،چون بی بهم چون-

 وگفت فشرد اغوشش تو رو ،من پدومادرش حضور به توجه بدون پویان

 میمیرم بری اگه گفتم بری؟بهت کجا خوای می اینجاست تو جای-

 وگفتم کردم جدا زور به و خودم
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 تونم نمی پویان تونم نمی من-

 وگفت گرفت رو دستم پویان پدر

 یامب من تا کن استراحت پیشت،برو بیاد پویان نمیذارم من اتاق تو برو تو-

 خوام نمی من بابا-

 ات کن استراحت کمی افته،برو می وشهر زن بین ها دعوا دختر،این من بخاطر-

 جدایی از ،حرف کوچیکی حرف هر با نیست بشید،قرار آرروم هردوتون

 یادم در هم برای هردوتاتون جون میدونم که من کنید خر رو خودتون بزنید،برید

 وگفت خندید

 هک تو،من مثل عاقلی دختر اونم نمیشه کسی زن عشق بدون دختری هیچ چون-

 داری دوست رو پویان چقدر میدونم

 صدای شد،با می من عشق متوجه پدرش مثل هم پویان که شد می چی من خدای

 چرخیدم سمتش به مادرپویان

 این میان،با هات وجاری آرزو االن بشور رو صورتت جان،بریم مامان بریم-

 تورو نبینن قیافه

 اتاق پایین،وارد رفتن وپدرش شستم،پویان رو وصورتم رفتم روشویی سمت به

 گفت پویان کمد،مامان تو گذاشتم رو وچمدون آوردم در و شدم،لباسم

 ترنم-

 مامان جانم-

 داری؟ دوسش-

 رو؟ کی-

 رو؟ پویان-

 وگفت انداختم پایین رو سرم

 مادرت مثل منم نکش خجالت-
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 بمونه خودمون بین بگم چیزی یه مامان-

 دخترم بگو-

 نمی ینمیاد،ول باال نفسم انگار نیست کنارم میره،وقتی در پویان برای جونم من-

 کنه نمی درک ،پویان فهمه

 ،اونا خوان نمی غرور با عشق کنی،مردا کم غرورت از کمی باید دخترم-

 بیاره زبون به راحتی به دارن،زن دوست

 تونم نمی من مامان ولی-

 چشمای رو،از عشقت میدونم پویان،من دل به انداخته نتونستنت،شک همین-

 نمی ماهارو زبون مردا فهمم،ولی می ریختی می پویان برای که گریونت

 کن فهممن،سعی

 وگفتم انداختم پایین رو سرم

 خودمه تقصیره میدونم-

 وش حاضر شو راهید،بلند اول هنوز کردین،شما کوتاهی که هردوتونه تقصیر-

 دعوتیم که

 ...من مامان-

 برای دیده تدارک کلی بریم،خواهرم که میرسن ها بچه االن که نمیام که نگو-

 رو دروازه دهن میدونی باش،خودت خوب پویان با هم امروز نازم،یه عروس

 نه رو مردم دهن ولی بست میشه

 یرونوب زد پیشونیم به ای بوسه پویان ومادر دادم تکون تایید عالمت به رو سرم

 رفت،

 کشیدم، نفس رو عطرش وجودم تمام وبا کشیدم دراز پویان تخت روی

 رو موچشا کردم فرو بالشش تو رو بفهمی،صورتم خوای نمی عاشقتم،چرا پویان

 بستم،
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 وبا زدم تخت رو بودم،غلتی کشیده دراز تخت روی که کشید طول چقدر نمیدونم

 گفتم گریه

 لعنتی بفهمی خوای نمی چرا پویان عاشقتم،عاشقتم-

 نگاه بهم بغض پراز چشمای وبا بود نشسته کنارم پویان کردم باز که رو چشام 

 کرد، می

 بمل روی رو ولبش بسمتم برداشت بدزدم،خیز ازش رو صورتم خواستم که همین

 بودم، عاشقانه های لب این ای تشنه چقدر ،ومن گذاشت

 حال پویانم عاشق که این آوردن زبون به بودم،انگار آغوش این ای تشنه چقدر

 ، بودم کرده پیدا عجیبی وحس

 عشق این طعم دیگه شدم،بار عاشق دیگه بار و شکستم رو عشقم غرور من اره

 فربد، عشق با داشت فرق عشق واین چشید رو

 فربد عشق طعم با بود متفاوت عشق طعم این

 سوختم، فربد باز هوس عشق پای به بود عمری من بود واقعی عشق این

 من، جون به رو عشق این کنه هدیه پویان که دادم واجازه بستم رو چشام

 یلیخ که فهمیدم پویان زدنای نفس نفس دیدن با ولی کشید طول چقدر نمیدونم

 شدیم، گم هم وجود تو که وقته

 صورتم به ی عشق،بوسه این دست از وشکایت گله از بودم پر هم باز من ولی

 ردک هدیه بهم رو ،دنیا اش عاشقانه صدای وبا فرستاد گوشم کنار رو ولبش زد

 .......عاشقتم-

 تدس از وعصبانی بودم بغض از پر وباز داشتم غم داشتم،باز گله باز من ولی

 پویان،

 خستگی، کردن در برای بود خوبی پناه آغوش این ولی

 وگریه کردم حلقه گردنش دورر رو زدم،دستم هق وهق بردم پناه آغوشش به

 وگفت کرد بغلم تر محکم کردم،پویان
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 پویان،بخدا عشق نکن پویان،گریه عمر نکن بشم،گریه مرواریدات اون فدای-

 که نیست خودم دست بشم جدا خوام می میگی بهم ،وقتی نبود خودم دست

 منی نفس نشم،تو عصبی

 کرده هدیه من به رو زندگی که مردی آغوش میان کردم می گریه باز ومن

 می خودش آغوش در رو خودش ای گله که بودم دیوانه چقدر بود،ومن

 کرد زمزمه گوشم کردم،کنار

 یم مهمونی،کنسلش نمیریم میگم من کن استراحت بخواب خانومم،تو ببخشید-

 کن استراحت فقط کنم،تو

 وگفت زد صورتم به ای بوسه وپویان کشیدم دراز تخت روی

 بخشیدی؟-

 کردم زمزمه آروم

 برم خوام می-

 وگفت داد بیرون رو نفسش حرص با پویان

 کردم،ببخشید غلط پایین،گفتم بیای شیطون خر از که کنم چیکار-

 وگفتم کردم پاک رو صورتم دستام با

 مهمونی برم خوام می-

 نیست خوب حالت-

 برم خوام می من-

 کنی استراحت باید نمیشه-

 وگفتم گرفتم رو بیرون،دستاش بره وکه شد بلند

 برم خوام می من-

 عشق همه این صاحب داشتم دوست من،چقدر چشمای به زد وزل نشست دوباره

 وگفت زد کمرنگی رو،لبخند
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 مطمئنی؟-

 وگفت زد چشمام به ای بوسه ،پویان دادم تکون رو سرم

 کرده پف چشمات که بگیر دوش یه برو پس-

 کردنم، آشتی برای بود زود هنوز

 رفتم، حمام سمت وبه برداشتم رو ام رفتم،حوله کمد سمت وبه کردم اخم

 لبم روی رو داشت،دستانم رو آرامش حکم آب کردم،گرمای باز که رو ٱب شیر

 کشیم،

 کرد می خرج برایم غرور بدون را هایش عاشقانه پویان وقتی بود زیبا چقدر

 رنجاندم، می را خاطرش که بودم رحم بی چه ومن

 رفتم اقات سمت وبه گرفتم رو موهایم کرد،آب تنم به رو ولباسم بستم رو آب شیر

 بود، نپوشیده رو لباسش وهنوز بود کشیده دراز تخت روی پویان

 وگفت چرخید سمتم به دادم،پویان تکیه مبل به رو وسرم نشستم مبل روی

 باشه عافیت-

 شد، می تنبیه باید کردم،اونم شونه رو وموهام بستم رو چشام

 دنخوابی کنارم شب نکرد،حتی ،نگاهم نزد حرف وپوچ،باهام هیچ بخاطر دیشب

 فهمید می رو من دیشب حال که کردم می تالفی باید منم

 ،پررنگ سبز رنگ به مجلسی وشلوار کت برداشتم،یه رو ولباسم شدم بلند

 ووسایل کردم گردنم رو بود خریده عروسیمون بعد پویان که رو طالم سرویس

 برداشتم، رو آرایش

 شعشق تنها بخاطر االن بود متنفر آرایش از که بودم،کسی کرده فرق چقدر من

 کرد، می آرایش

 لبم وروی برداشتم رو بود،رژصورتیم رژ زدن آرایشم ی مرحله آخرین

 کیفم، توی وگذاشتم بستم رو کشیدم،درش
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 م،انداخت سرم وروی برداشتم رو کیفم،شالم تو گذاشتم رو وگوشیم شدم بلند

 ویانپ برای سختی تنبیه عجب بودم،و شده دلبارانه عجب نباشه تعریف خودم از

 گرفتم، نظر در رو بشه نزدیک بهم تونست نمی که

 گفت گرفتم،پویان که رو در دستگیره

 نرفته؟ یادت چیزی-

 دادم،می رو خوشگلیم تاوان باید شدن آماده بعد گفت،همیشه می رو چی میدونستم

 انداختم، بیرون رو وخودم کردم روباز ودر دادم فشار رو دستگیره

 جدایی، این نبود من نبود،کار من کار

 ن ویانپ بودن،پدر نشسته مبل روی همه رفتم پایین طبقه سمتم وبه بستم رو در

 وگفت زد وچشمکی کرد نگاه رو

 کجاست؟ پویان-

 وگفتم زدم اجبار سر از لبخندی

 میشه حاضره داره-

 خوشی حال نشستم،عجب پویان پدر وکنار کردم پرسی واحوال سالم باهمه

 کرد،آروم می نثارم منت بدون رو هایش پدرانه که مرد این کنار وقتی داشتم

 کرد زمزمه

 کردین؟ آشتی-

 وگفتم انداختم پایین رو سرم

 کرد من نثار چیز هیچ برای دیشب که سکوتی تاوان به کردم سکوت-

 وگفت خندید

 گرفتی نظر در سختی تبیه ،پس عجب-

 وگفت زدم روحی بی لبخند
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 خودت برای بزنن حرف سرتون پشت مردم باش،نذار کنارش رو امروز-

 شده هوایی وبرگشته خارج رفته اینکه بخاطر دختره که بگن میگم،نذار

 کردم نگاه بهش تعجب با

 یبرو مردم های نگاه از که کشید زجری چه دیروز پسرم نفهمم اگه نیستم پدر-

 طفق آدما از میگم،خیلی بهت دارم االن که شنیدم دیروز کرد،حرفایی می خودش

 که هباش زندگیت به شما،حواست فامیل وچه ما فامیل کنن،چه درست شایعه بلدن

 پاشه می هم از باد یه نباشه،با اگه

 وگفتم دادم تکون و سرم

 چشم-

 وگفت گرفت رو دستم

 دخترم آفرین-

 پایین تن به لباس پویان ربع یه بعد که میزدم حرف پویان خواهر آرزو با

 وگفت شد بلند اومد،سجاد

 بدتره زن صدتا از من برادر میشن،این حاضر دیر زنا میگه کی-

 وگفت کرد نگاه بهش اخم با من،پویان جز خندیدن همه

 ندارم رو ات حوصله سجاد-

 بشه چی که اینجا کاشتی مارو ساعته بزن،یه بیا چیه-

 گفت پویان پدر

 کردیم دیر بریم بشید بلند دیگه خب-

 گفت پویان مادر

 میاد داداشم خان دار،االن نگه دست دکتر-

 نشست، مبل روی پویان

 بود، شده خوشتیپ داشت،عجیب من با جنگ سر امشب هم او پس
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 رنگی، سبز بلوز با سیاه وشلوار کت

 بود، کرده ست من با ،بازهم آراسته موهای با

 ، دوخت من به را زدم،نگاهش پوزخند افکارم به خیالم در

 هایش،عجب وبچه همسرهایش کنار هایم جاری شدیم بلند در،همه صدای با

 بودن، خوشبخت

 شوهرم، پدر کنار هم شوهرم ومادر شوهرش کنار آرزو

 بدونبگیرم، تا کرد بلند رو آمد،دستش وسمتم شد بلند رفتن،پویان بیرون همه

 برداشتم، قدم خروجی سمت وبه شدم بهش،بلند توجه

 کردم، می حس رو داد می بیرون عصبانیت از که رو هایش نفس صدای

 احوالو سالم هم پویان دایی رسیدیم،با که برداشت،بیرون قدم سرم پشت پویان

 بودن، شده خودشان ماشین سوار کردم،همه پرسی

 وجهت بدون کرد،بازهم باز برام رو در برداشتم،پویان قدم پویان ماشین سمت به

 شدم ،سوار بهش

 تمام عطرش درآورد؛بوی حرکت به رو وماشین گرفت جای کنارم هم پویان

 را چرخاندم،دستانش پنجره سمت به رو بود،صورتم کرده پر رو نفسم حجم

 از شد پر هام گوش صداش ندادم،با نشان العملی کردم،عکس حس پایم روی

 گرما

 ،قهری؟ ترنم-

 کردم سکوت بازهم

 عزیزم-

 ی جمله چند در زن های حس تمام که است رحمی بی این سکوت،خدایا وبازهم

 شد می خالصه مرد شوم فدایت

 پاسخ، ندادن در بودیم درمانده عجب زنان وما
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 هکنم،دوبار اشتی باهاش تونستم نمی هم طرف یه ندم،از رو جوابش نمیتونستم

 شد وجودم مهمان صدایش

 میشه تیکه تیکه قلبم این بکن،داره پویان به نگاهی خانومم،یه-

 ندادم پاسخ بازهم

 کن نگاهم کردم،فقط کردم،اشتباه غلط-

 گفتم برگردونم رو سرم اینکه بدون

 دادی عذابم وپوچ هیچ بخاطر که شب بفهم پس-

 کنم می بگی کردم،هرکاری کاری یه بودم عصبی کردم،دیشب غلط من-

 کاری؟ هر-

 نکن قهر فقط آره،هرکاری-

 باش نداشته کاری باهام هفته یه-

 می گور به زنده رو من دارن انگار کنی نمی نگاه میگم تونم،من نمی-

 باش نداشته کاری باهام هفته یه میگی تو کنن،انوقت

 وگفتم چرخوندم سمتش به رو صوررتم

 می مبل روی باید شب تو آغوش گرمی جای به که بود چی من گناه پس-

 یسنگین من روی سردت نگاه ،که کردم می باز چشم تنهایی صبح خوابیدم،که

 ها؟.... بود چی من نکردی،گناه مهمون،نگاهم همه اون جلوی کرد،که می

 نکن دلم به خون بیشتر دیگه کردم،تو کردم،میدونم،غلط اشتباه میدونم-

 جلوی دقیقه ده بیرون،بعد سمت به چرخوندم رو سرم ودوباره ندادم رو جوابش

 وگفت چرخید سمتم به ایستادیم،پویان پویان خاله ی خونه

 هستش،حرف ما عروس به چشمشون االن وپدریم مادری خونواده ترنم،تموم-

 کنم می نذار،خواهش دهنشون تو

 سر رو شوهرم که نبودم رحم بی ومن شدم وپیاده کردم باز و در بهش توجه بی

 وکنارش برداشتم قدم سمتش به بست رو ودر شد پیاده کنم،پویان شکسته
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 کرد بغل رو ومن اومد من سمت وبه اومد استقبالمون به پویان ایستادم،خاله

 وگفت

 قربونت به خاله اومدی خوش-

 جون خاله ممنون-

 خونه وارد هستن،همه شما منتظر همه که بریم خاله،بیا گفتنت خاله فدای-

 ومن مهمون از بود پر داشت،سالنشون برمی قدم کنارم شدیم،پویان

 گفت پویان شناختم،خاله نمی رو هیچکدومشون

 هستن وشوهرم خودمون نکن،خونواده غریبی عزیزم بیا-

 میام االن من بفرمایید شما وگفتم زدم لبخند

 دمق بود،یه گذاشته شلوارش جیب توی رو ودستش بود ایستاده کنارم پویان

 منو داشت غم پویان برگشتم،چهره عقب سمت به ایستادم،دوباره ولی برداشتم

 تموگف انداختم بازوش دور رو ودستم برداشتم قدم سمتش فهمیدم،دوباره رو این

 تو بریم خوای نمی-

 وگفت داد تکون رو سرش

 چرا-

 رو دستش شدم،پویان آشنا همشون با یکی رفتیم،یکی مهمونا سمت به هم با

 بودن،پویان زدن حرف گرم نشستیم،مهمونا مبل بود،روی گذاشته دستام روی

 وگفت شد بلند

 باشی راحت تا آقایون پیش میرم من-

 کنی، ناز نیستی بلد که ترنم تو به لعنت

 دبو مهمونی تو که تازه های زوج بقیه مثل داشتم بره،دوست نداشتم دوست من

 بود، کنارم

 لعنت، غرورم به لعنت
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 وباهاش گرفت رو جلوش اش خاله دختر برداشت،ولی قدم مردها سمت به پویان

 زد، حرف

 شده حسود خوردم،چقدر می حرص فقط ومن خندید ومی گفت می باهش پویان

 عشق، این برای بودم

 دمنبودم،آ رفتن آدم برداشتم،من قدم پویان سمت وبه گذاشتم میز روی رو چایی

 جنگید خواهم عشق این برای عاشقانه نبودم،من هم عشق دادن دست از

 جبتع وبا چرخید سمتم به پویان زدم ولبخندی کردم حلقه بازوش دور رو دستم

 وگفت دزدید اش خاله دختر از رو نگاهش زود خیلی کردولی نگاه بهم

 عشقم؟ رفت سر ات حوصله تنهایی-

 بله-

 گفت پویان ی خاله دختر

 زوده هنوز ما فامیالی به کنی می عادت کم کم عزیزم-

 وگفتم زدم لبخندی

 فرمایید می درست بله-

 گفت پویان ی خاله دختر

 زدی دختررو این مخ چطور خان،نگفتی پویان خب-

 داشتیم خاله دختر-

 اکبیری تو زن خوشگلی،شد این به داشتیم،دختر بله-

 !!!!!!خاله دختر-

 دادم رو جوابش من بار این

 نشو کنن،ناراحت می جان،مزاح پویان-

 وگفت خندید پویان خاله دختر

 زده شمارو مخ چطور ما پسر این نگفتی-
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 کرد نثارم رو عشقش عاشقانه-

 وگفت خندید

 کرده جادوت پویان واقعا نه-

 نیست ای دیگه جادوی به نیاز هستش جادو خودش پویان نه،عشق-

 پویان حال به خوش پس-

 وگفت خندید پویان

 کردی فکر چی پس-

 هب دختری هیچ که هستی بچگیت دوران وغد لجباز پسر همون کردم می فکر-

 نمیاد سمتت

 بزنم حرف جماعت دختر با نداشتم دوست فقط نبود غدولجباز من-

 وگفت زد بهش ای وبوسه گرفت رو دستم بعد

 جواهره تیکه یه نیست دختر این ولی-

 زدوگفت من صورت به ای وبوسه خندید پویان ای خاله دختر

 بشین خوشبخت-

 وگفت برگشت سمتم به ،پویان شد دور ما واز

 ممنون-

 بابت؟-

 داریت آبرو-

 نبود حرف-

 چی؟-

 داشت حقیقت-

 وگفت آورد گوشم کنار رو وسرش خندید پایین،پویان انداختم رو سرم
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 دختر کردم هواتو جا بد-

 وگفت همه به کرد پویاترو خاله

 است آماده ناهار بفرمایید-

 برنج  از پر رو کشید،بشقاب می برایم غذا عاشقانه نشستیم،پویان سفره کنار

 وگفتم کرد

 بخورم تونم نمی رو همه این من نریز-

 نخوردی چیزی دیروز تونی،از نمی چرا-

 داره ظرفیتی من روز،معده یه چه نخورم چیزی هفته یه ،یا کنی نمی فرقی-

 وگفت آورد گوشم کنار رو سرش

 خوریم می بشم،بانو،باهم گنجیشکت معده اون فدای-

 ومی خوردم شدیم،کمی غذا خوردن به شروع وباهم گذاشت جلوم رو بشقاب

 گفت آروم پویان که بگیرم فاصله خواستم

 بخورم تورو بیام شب بشی،بعد بشی،تپل چاق بخور،تا-

 وگفتم خندیدم

 لوس-

 نزد وحرفی خندید

 گفتم خستیگی حالت با

 پویان-

 پویان جان-

 اینجا بمونیم شب قرار-

 نه-

 خونه میریم پس-
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 نه-

 میریم کجا پس-

 دعوتیم عموم  ی خونه-

 ...آها-

 گفت پویان خاله که بشم بلند خواستم می کردن،منم جمع رو سفره

 مهمونید ،شما میشم دلخور بشی پا-

 خونواده شدیم،چقدر رفتن آماده دیگرون با حرف کمی وبعد نشستم اجبار به

 دیدم،چه نمی هام وجاری خودم بین حسادتی بودن،اصال مهربون من با پویان

 وگفت داد بهم ای هدیه پویان میزدن،خاله حرف  من با عاشقانه

 نداره رو خانوم عروس قابل-

 نبودم زحممتون به راضی خاله-

 دختر حرفیه چه این-

 بود دخترونه ظریف دستبند یه

 انپوی که بودیم نشسته ماشین وتو کردیم حرکت پویان عمو ای خونه سمت به

 گفت

 چطوره؟ خانومم-

 خوبم-

 بشم فدات-

 خدانکنه-

 دارم عشق چندتا من مگه نکنه چرا-

 وگفت خندیدم-

 بانو بشم هات خنده اون فدای-
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 میرسیم کی پویان نشو لوس-

 عموهام وعروس عموهام بگم،دختر االن از راحتن همه اونجا میرسیم،فقط االن-

 فتیر اگه گفتم...و باز هستن،لباسای راحتی  آدمای عموهام زن ی وخونواده

 نکن تعجب

 میذارم احترام بهشون ومنم دارن وعقایدی افکار افراد ی همه نیست مشکلی نه-

 قیقهد چند از وبعد زد بهش ای وبوسه  گرفت دستاش بین رو ودستام زد لبخندی

 رسیدیم،

 و بودم آشنا که پویان عموی ی خونواده با پرسی واحوال وسالم استقبال بازهم

  بودن نشسته روسری بدون راحت خیلی اکثرا که اونا مهمونای از چندتا

 بودیم، میوه خوردن مشغول و نشستیم مبل ،روی

 شراب خوردن حال ودر بودن نشسته مبل روی که افتادن ومردایی زن به چشمم

 حرمتی، بی همه این از گرفت ،حرصم بودن

  از کسی ممکن که  توجهیاتشون بی از نداشتم کار  بیشترشون آزادی از من

 بود، گرفته حرصم نیاد خوششون کاراشون

 وگفت کرد نگاه بهش اخم گرفت،با وسمتم گرفت پوست پرتقالی پویان

 خانومی؟ شده چی-

 وگفت گرفت رو نگاهم رد پویان کردم نگاه ادما اون به دوباره

 آزادن خیلی گفتم که بهت-

 هستش اینجا  میاد بدم من که چیزی نگفتی ولی-

 شرمنده-

 از ی کردم،تکه خالی پویان سر رو حرصم من چرا ،پس نداشت تقصیری پویان

 مویبشم،ع آروم اون دادن فشار با حداقل تا گذاشتم دهنم وتو برداشتم رو پرتقال

 وگفت اومد سمتم وبه انداخت بهم نگاهی  پویان
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 فرق وما شما خونواده وعقاید خونواده فرهنگ شرمنده،میدونم خانوم عروس-

 کنه حرمتی بی مهمون به تونه نمی نیستم،آدم اینطوری خودمم من ولی کنه می

 کنه؟ حرمتی بی خودش مهمون اگه حتی-

 وگفت  انداخت پایین رو سرش

 شرمنده-

 نبینمشون که اونطرف میرم ترجیحا عموجون شرمنده دشمنتون-

 ببخشید-

 بفرمایید ،شما جان عمو نشده چیزی-

 فتوگ اومد ما سمت به جوان مرد یه  بریم که شدیم وبلند گرفتم رو پویان دست

 پویان دکتر عموی زن ی زاده هستم،برادر فراهانی مهندس سالم،بنده-

 منمید دست غریبه ادمایی با من میدونست کرد،پویان دراز سمتم به رو دستش

 پیش صمیمون،خودش دوستای از وچندتا میالد امیرو نادر،مثل افراد تعداد جز

 وگفت گرفت رو پسره اون ودست شد قدم

 فراهانی مهندس خوشبختم-

 وگفت کرد گستاخی بازهم ولی فهمید که پسره

 رانسهف تو رو شما مصاحبه شنیدم،والبته زیاد خیلی شمارو تعریف دکتر خانوم-

 میگم تبریک دیدم،بهتون

 لفظ صدازدن  برای هنوز ولی دارید لطف مهندس،شما جناب ممنون خیلی-

 زوده برام دکتر

 میشم حال خوش بدید رقص افتخار نفرمایید،اگه نفسی شکسته-

 گفتم که بده جواب خواست پویان

 نیستم شما حد در ومهمونی رقص اهل من نشید ناراحت ،اگه ممنون خیلی-

 وگفت کرد نگاه بهم تعجب با
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 کنید فکر محدود اینقدر کردم نمی فکر-

 از من نیست،اعتقاد محدودیت هم حرکات نیست،گاهی محدودیت حرفا گاهی-

 ...عاقالنه ومن دارید اعتقاد آزادانه هستش،شما زندگی

 

 گفت فراهانی ومهندس زد لبخندی پویان

 تمدن وبی ماندگی عقب ای نشانه مردم حضور در عاقالنه حرکات بعضی ولی-

 هستش بودن

 تمدن ای نه هستش،نشا  برهنه که هایی لباس پوشیدن با هستش قرار اگه-

 هستن تر متمدن ما از ها باشه،حیوان

 وگفت کرد نگاه بهم اخم وبا شد سرخ رنگش پسره ثانیه یک عرض در

 دارید جوابی حاضر خانوم خان، پویان-

 داره احترامی قابل عقاید زنم که هستش من خوشحالی مایه بسی-

 میگم  تبریک بله-

 ممنون خیلی-

 وگفت خندید وپویان شد دور ما از

 کردی وپهنش شستی خانومم،عجب داری فدایی-

 آقا تخصصمم-

 کرده خودت شیفته رو من  که بشم گفتنت اقا این فدای-

 وگفت کرد دراز رو دستش دید مارو تا پویان رفتیم،پدر پویان پدرومادر به

 بشم فدات دخترم،بیا بیا-

 کرد رو مرد چند سمت وبه کرد حلقه ام شونه دوری رو ودتش رفتم سمتش به

 وگفت

 ما خاندان کوچیک ترنم،عروس-
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 گفت بود متشخص خیلی که مردا از یکی

 افتخاراتتون بابت خانوم میگم خوشبختم،تبریک-

 جناب متشکرم-

 کماالت این با عروسی داشتن بابت امینی دکتر میگم تبریک-

 وگفت خندید پویان پدر

 فراهانی مهندس ممنون-

 رس پشت از صدایی که کنم تشکر هم من بود،خواستم مهندسه اون پدر این پس

 شد زدنم حرف مانع

 جواب وحاضر کماالت با عروسی-

 من به بود داده گیر بود،عجب مهندسه همون کردم نگاه بهش تعجب با

 وگفتم زدم ،پوزخندی

 هم من خوام،ولی می پوزش شدم خاطرتون رنجش باعث اگه مهندس جناب-

 داشتم شما مثل رو عقایدم بیان حق

 وگفتم پویان پدر به کردم رو بعد

 پویان پیش میرم من بدید اجازه بابا-

 وگفت زد پیشونیم به ای بوسه

 بشم عروسم فدای برو-

 نکنه خدا-

 فرمایید می مرخصی اجازه اقایون خوام می عذر-

 وگفت زد لبخندی بزرگ فراهانی مهندس-

 البته،بفرمایید-

 واسشح  میزد حرف تلفن با وداشت بود ایستاده تنهایی که رفتم پویان سمت به

 زد صدام سرم پشت از پسره همون که برداشتم قدم سمتش ،به نبود بهم
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 صولت دکتر خانوم-

 وگفتم برگشتم

 ؟ داشتین امری-

 دارید رو امینی دکتر بهتراز لیاقت شما-

 می درز الی درد به که شناختم نمی مردارو اگه بود،من درست حدسم پس

 گفتم بهش اخم خوردم،با

 کنید نمی تعیین شما رو ها انسان لیاقت-

 دکتر خانوم بدم بهتون رو بودن باهم پیشنهاد تونم می ولی-

 می هوس مثل کثافت چیز یه تو چیزرو همه که بودم متنفر مردا ی همه از

 وگفتم زدم صورتش وبه کردم بلند رو دستم عصبانیت دیدن،با

 متاسفم براتون واقعا-

 لهعج وبا برگشت سمتمون به پویان مرد اون صورت به دستم ضربه صدای با

 وگفت اومد سمتم به

 ؟ شده چی-

 اومدن هم جوان مرد اون وپدر پویان وپدر پویان عموی 

 کنم بلند اون روی دست من شده باعث چی که داشتن سوال یه فقط وهمشون

 مداشت شوهر که من به مرد یه شده باعث چی که خودم برای بار این داشتم بغض

 بده، دوستی پیشنهاد

 ماشکا زدن پلک بودم،بدون خاری این مستحق که داشتم حرکتی چه من خدا مگه

 تشک ویقه برداشت خیز پسره سمت به عصبانیت با پویان بار واین شد جاری

 وگفت گرفت رو

 انداختی؟ گریه به رو زنم که کردی چیکار-

 وگفت رفت سمتش به پویان پدر
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 پسر باش آروم-

 وگفت اومد سمتم پویان

 بگی؟ خوای نمی بشم شده،فدات چی خانومی-

 گفتم گریه با

 داد؟ من به رو دوستی پیشنهاد جرات چطور مرد این پویان-

 همه شد پسر،باعث اون  صورت تو مشتی وبا شد سرخ پویان رنگ آن یک در

 کنن، نگاه بهش

 وگفت اومد سمتم به  بزرگ فراهانی ومهندس کرد جداشون پویان عموی

 زندگی ایران از خارج در کنم،چون می خواهی عذر ازتون پسرم جای به من-

 نمیدونه هم رو ها ایرانی عقاید از بعضی کرده

 گفت خشم با پویان

 محترم آقای بدید یادش-

 دکتر،شرمنده کنم می خواهی عذر شما از-

 عموی زن زدن، بیرون خونه واز گرفت رو پسرش دست  فراهانی مهندس

 وگفت اومد سمتمون پویان

 کرده،دستم رو گستاخی این چرا پسره این نمیدونم جون،بخدا ترنم شرمنده-

 باشه ام برادرزاده خواستم برگشته آمریکا از تازه کردم دعوتش که بشکنه

 حرفیه چه این عمو زن خدانکنه-

 گفت عصبی پویان

 این اهل زنم نه میاد خوشم مهمونیا جور این از من نه  گفتم بهت عمو زن-

 حرفاست

 هبگیر باال رو سرش نتونست خجالت از ندیدی رو بخدا،داداشم شرمنده پویان-

 گفت پویان پدر
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 نکن ناراحت خودتو شد چیزی یه حاال داداش زن-

 اینا اب باید هم بدبخت من راحتن خیلی کنم،اینا چیکار نمیدونم بخدا شرمنده وای-

 نشم رسوا تا بشم یکرنگ

 گفت حرص با پویان

 نمیاد خوشش نذار،زنم شراب گفتم رسواییه،بهت اونا با شدن همرنگ عمو زن-

 می رو تازتون مهمون  مراعات حداقل ولی داریم عادت دیگه که درک به ما

 کردین

 گفتم من بار این

 کنه چیکار عمو دیگه،زن بسه پویان-

 وگفت زد صورتم به ای بوسه پویان عموی زن

 شرمنده بازم-

 مهمونا پیش بفرمایید شما شد چیزی یه عمو زن-

 به و گرفت رو دستم شد،پویان خلوت ،کنارمون وبقیه پویان ی عمو زن رفتن با

 یانوپو نشستیم هم وکنار برد بود حیاط ی گوشه که تای وروی برد حیاط سمت

 گفت

 وهستی بودی من سربلندی باعث همیشه-

 کنم قبول رو کنم،پیشنهادش چیکار خواستی می-

 ونچ خوای نمی داری،ولی چیزارو خیلی اختیار کنی،تو قبول تونستی می تو-

 می راحت خیلی تو کردم نمی انتخاب تورو من که نبود پاک ،اگه پاکه ذاتت

 النمبگیری،ا نادیده رو من تونستی ،می بدی جواب فربد به موقع همون  تونستی

 من...ولی کنی قبول پسره اون راحت تونستی می وتو من بین دعوا همه اون با

 نزدی ودم داشتی من با ماه سه این تو که ی های سختی تمام خاطر ام،به شرمنده

 همه نشوندم،بخاطر چشمات به که هایی گریه تمام صبح،بخاطر امروز ،بخاطر

 چیز

 وگفتم گذاشتم هاش شونه روی رو سرم



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  641  

 اشعصبانیت تمام میدونستم زندگیمه،که تمام که بود گرم مردی به پشتم چون-

 که  هست مردی پناهم دیگه،چون چیز نه برام بوده غیرت سر از وفریاداش

 کرده تموم حقم در رو مردونگی

 گرفت نشونه رو لبام آروم و  گفت دستاش بین رو وصوررتم چرخید بسمتم

 رو وسرم گرفت فاصله کردم،ازم می تجربه داشتم رو عشق این ومن وبوسید

 کرد زمزمه گوشم کنار وپویان گذاشتم اش سینه روی

 دارم دوست عاشقانه-

 که پویان داد،پسرعموی می حرکت تاب به پاهاش با وپویان گرفتم فاصله ازش

 وگفت اومد بود امید اسمش

 کنن می صداتون شام برای شدم مزاحمتون شرمنده-

 کردیم حرکت خونه سمت به وباهم شدیم بلند

 وگفت ایستاد لحظه یه امید

 عمو عروس شرمنده-

 بابت؟-

 داییم پسر گستاخی-

 نیست مهم-

 ببخشید بازم-

 کنم می خواهش-

 گفت پویان

 کشمش می ببینم پسررو اون بازم اگه بخدا امید-

 شده داییمون پسر که کنیم چیکار نمیاد،ولی خوشم ازش پویان،شرمنده،منم-

 وکمی رفتیم غذاها بودن،سمت گذاشته میزی روی شدیم،غذارو سالن وارد باهم

 وگفت گذاشت میز روی غذارو ظرف کردم،پویان بازی وباهاش برداشتم مرغ
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 نمیاد؟ خوشت-

 ناراحتم دستش از نکنه فکر تا برداشتم عمو ندارم،بخاطر میل نه-

 بعدا دارم کار عموم با که من-

 ...پویان-

 جانم-

 نده کشش زیاد-

 ...فکر روشن شده من ،برای نده کشش چی یعنی-

 وگفت اومد سمتون نزدم،آرزو حرفی دیگه

 داداش زن-

 جانم-

 خوبی؟-

 شم فدات آره-

 شدیم شرمنده هممون بخدا-

 کردم فراموشش دختر،من حرفیه چه این-

 شدیم ناراحتیت بگذره،باعث خوش بهت اوردیم بار یه بخدا-

 وگفتم خندیدم

 میاری در دلم از خونت کنی می دعوت-

 داداش زن چشم بروی ای-

 پویان شام،عموی بودن،بعد ناراحت من از بیشتر ورفت،اونا وبلندشد خندید

 وگفت داد دستم به ای جعبه

 نداره مارو خاندان تغاری ته عروس قابل-

 چیه؟ این عمو-
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 نداره شمارو قابل شما،شرمنده گشای پا-

 عمو کردین شرمنده-

 رز گل شکل به  وخوشگل ظرف گردنبند کردم،یه باز رو جعبه

 عمو ممنون-

 کنم می خواهش-

 جان خاله وهم شما هم کردین شرمنده رو من امروز-

 گفت پویان مادر

 گلی بس از-

 ازخودتونه خوبی دارین اختیار-

 خریم،قبل می هدیه وارد تازه عروس برای ماهستش نشو،ررسم ناراحت دختر-

 هستی ما خاندان عروس آخرین دادیم،وتو هدیه عروسامون بقیه به تو از

 وگفت خندید پویان

 بنده سر تاج والبته-

 گفت پویان وپدر انداختم پایین رو سرم

 کرده خودش شیفته ماررو هم متانتش  این-

 ، خونشون رفتن وارزو ورضا برگشتیم،سجاد خونه سمت وبه شدیم اماده کم کم

 گفت پویان پدر که بودیم نشسته سالن تو ماهم

 هستید هم کنار دوباره خوشحالم-

 وگفتم انداختم پایین رو سرم

 کردم اذیت هم شمارو امروز شرمنده-

   هکن می اذیتت پویان کن اشاره بهم فقط دخترم،تو مثل هم تو حرفیه چه این-

 میارم باشم،در بنده که پدرش
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 وگفتم خنید بلند بعد

 نکنید شرمنده رو من بیشترازاین خدا بابا،تورو حرفیه چه این-

 گفت پویان مادر

 ...گویند می -

 !پرند می داد، پر و بال نباید زنان به

 ...پرند نمی دلیل بی دارند، دوست را عاشقانه پروازهای فقط زنان اما

 ...گویند می

 !گیرد می را خودش دارم، دوستت نگویید زن به

 ...دارند ،دوستشان گویند می و گیرند می را عشقشان دستان(  فقط)  زنان اما

 ...گویند می

 !کنند می گم را خودشان کرد، زیاد توجه زنان به نباید

 ...کند توجهی بی عشقشان که شوند می گم وقتی زنان اما

 !است عجیبی جنس زن

 ...شود می بیشتر دلش دید بندی، می که را هایش چشم

 ...سرازیر هایش چشم از لطافت باران شکنی می که را دلش

 !!!کند کم را عشق روی تا شده آفریده انگار زن

 "پرستویی پرویز"

 گفت پویان پدر

 نکرد کم برای شده آفریده زن که مریزاد،واقعا خانوم،دست حرفی ،عجب به به-

 عشق روی

 وگفت زد لبخند پویان

 ترنم از وهم شما از شرمنده،هم من-
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 وگفتم گرفتم باال رو سرم

 باال برم من ببخشید-

 گفت پویان پدر

 شدی اذیت باباجان،امروز برو-

 رفتم باال ی طبقه سمت وبه گفتم بخیر شب

 

 پویان

 میداد نشان رو کشیدنش خجالت ی نشانه هاش گونه سرخی نگاه

 متانته با دختر این عجب

 انهدیو برای شده آفریده دختر  گفتم،این کم بازهم بگم هم بار هزار بار ،برای

 من، دل این کردن

 وگفت خندید دارم،پدرم دوستش عاشقانه من عشقم جارزدن از ندارم شرم من

 پویان کنی اذیت رو خوبی این به دختر میاد دلت-

 بابا میزنه جدایی از حرف وقتی نیست خودم دست ها موقع بعض-

 مبخری،االن نازشو چطورباید یادبگیری نازوعشوه،باید جان،دختریعنی بابا-

 بخری ناز باید درآوردی،هنوز دلش از نکن پیشش،فکر برو پاشو

 وگفت خندید بلند بعد

 دیگه پاشو-

 بابا ببخشید-

 سرشو بود نشسته تخت وروی بود کرده عوض رو باال،لباسش ورفتم شدم بلند

 وگفتم کردم وآویزونش درآوردم رو بود،کتم داده تکیه دیوار به رو

 میاد خوابت-
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 وگفت کرد باز رو چشماش

 بودم منتظرت-

 کنم عوض رو لباسم بانو،بذار بشم فدات-

 رهاشا لباسش وبه نشستم تخت وروی رفتم سمتش وبه کردم عوض رو لباسم

 گفتم بود قرمز شلوارک و تاب یه که کردم

 نخوری سرما بپوش چیزی هوا،یه سرده امشب-

 وگفت داد باال رو تابش بند

 روم کشم می میدونم،پتو-

 لیو کنم بغلش خواست بکنه،می دیونه رو من تونست می خوب خندیدم،شیطون

 مگفت پتو زیر ورفتم کردم بغلش سرعت وبا زد کنار شد،پتورو نمی روش

 خانومم نیست احتیاج داری،پتو منو تا-

 وگفتم خندید آروم

 ترنم-

 بله-

 خانومم-

 پویان بله-

 نفسم-

 جانم-

 گفتم و زدم لبش به ای بوسه

 شد االن-

 دیونه-

 بودم شده زیبا بانوی گفتن،این دیونه این دلتنگ چقدر خدا آخ-
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 دیونه-

 جان-

 بخواب بگیر-

 ...خاله ی نشد،خونه دیگه نه-

 وره؟ کدوم-

 وگفتم کشیدم شیطنتاش،دماغشو از گرفت ام خنده کرد،منم ریزی خنده بعد

 ....خاله ی خانوم،خونه شیطون نخیر-

 وره؟ کدوم-

 نه؟ یا بگم رو حرفم میذاری ترنم-

 وره؟ کدوم خالت ی خونه بدونی خوای می دیگه نه-

 ... ترنم-

 وگفت خندید بلند

 وره اون از ور این از-

 وگفتم کردم رونگاه بود شده اشک خنده از که چشماش وبه شدم بلند

 ..خاله ی خونه-

 بزنم رو حرفم نذاشت بازم

 گفت خنده با دوباره

 وره اون از وره این از-

 وگفتم دادم وقلقلکش رسوندم شکمش به رو دستم

 بود چی قرارمون خاله ی خونه-

 وگفت زد پس رو دستم خنده با
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 بچه دوتا مثل بگیریم اومدیم  شب بود دیگه،قرار بگو اول از رو وای،اون ای-

 هستیم مهمونی تو شب تا بازم فردا که بخوابیم خوب

 گفتم اعتراض با

 ... تذنم-

 وگفت شد بلند

 ترنم جان-

 وگفت گذاشت صورتم روی رو ودستش کردم اخم

 من ی ،آقا نکن اخم-

 و بست رو چشماش وآروم انداخت گردنم دور رو ودستاش نشست بغلم تو بعد

 ، بود زندگیم اتفاق بهترین گذاشت،این لبم روی رو لبش

 و کردم همراهیش میزد،منم بوسه عاشقانه عشقم وقتی داشت خوبی حسی چه

 خوابوندمش، تخت روی آروم

 

 نه،ک دوری ازم شاید نبود ممکن که فردایی از ترسیدم جدایی،می از ترسیدم می

 یدونستمم کرد فرو قلبم تو خنجری  انگار بشیم جدا که گفت می بهم صبح وقتی

 ترسیدم، می باز ولی عصبانیته از

 اینقدر همیشه که شد می میشه،چی سیخ تنم موبه افتم می که هاش گریه یاد

 میموند، مهربون

 

 گوشش فشردم،وزیر آغوشم وتو کشیدم دراز وکنارش کشیدم کنار رو خودم

 کردم زمزمه

 ترنمم-

 گفت آروم اونم
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 جانم-

 بزنی؟ حرف خوای نمی-

 چی؟ از-

 زا گالیه بشی،حتی راحت  بشه باعث که چیزی بخواد،از دلت که هرچیزی از-

 دوروز این از شکایت من،حتی

 ندارم-

 چی؟-

 شکایت-

 شکنه می دلت هم ساده فریاد یه با دختری داری،تو میدونم-

 رو داشتنت دوست فریاد دارم دوست من ولی-

 کنم؟ باور-

 اره-

 نیستی؟ ناراحت دستم از-

 ،نه نشی پررو وتو نه بگم اگه-

 وگفتم فشردم خودم تو وبیشتر خندیدم-

 بشم،بانو فدات-

 بیشتر ما-

 بشیم بلند زود باید بشم،فردا ت فدا بخواب-

 چرا؟-

 خرید بریم باید چون-

 چی؟ برای-

 فاطمه امیرو عروسی رفته یادت بعد هفته مگه-
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 پوشم ومی کنم می پیدا چیزی آها،یه-

 بدرخشه بکنه،باید فرق همه با باید من نمیشه،زن-

 دارم لباس ،خودم نیست ولخرجی به الزم-

 خرید میریم فردا خانومم،بخواب نمیشه-

 پویان-

 جانم-

 وگفتم وبوسیدمش گذاشتم لبش روی رو لبم که بکنه اعتراض خواست می

 خانوم نباشه حرف آقاتون حرف روی-

 وگفت خندید-

 آقامون چشم-

 خانومی بشم گفتنت آقا قربون آخ-

 کردی خوابم بد بخواب دیونه،بگیر نکنه خدا-

 بانو چشم-

 خرمایی دار موج موهای نوازش وبا گذاشت ام سینه روی رو سرش

 بست رو رنگش،چشماش

 چقدر کشیدم نفس وجودم عمق وبا بوسیدم رو برد،موهاش خودش با رو من ودل

 گذاشت، تنها عاشقانه همه این میان و ومن خوابید زود که امروز بود خسته

 قتوصدا پاکی همه این عاشق گرفت،من نمی دل به کینه کسی ،از بود پاک دلش

 بود ما با عمر اخر تا خوشبختی این کاش بودم،خدایا

 صورتش ،به عشق روی کردن کم برای شده آفریده گفت،زن می راست مادرم 

 .بود خواب غرق که کردم نگاه

 ترنم 

 کردم باز رو سردردچشمام با صبح
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 دادم خودم به وکششی دادم ماساژ رو بودم،چشمام ،گنگ

 رو پویان دستم،صورت بود،با صبح8 کردم نگاه ساعت بود،به پویان،خواب

 کردم صداش وآروم کردم نوازش

 پویان-

 هااا-

 پویانم-

 وگفت کرد باز رو چشماش

 خانومم جانم-

 بشی؟ بیدار خوای نمی-

 چنده؟ ساعت مگه-

 هشت-

 نخوابیدم شب بخوابم بذار-

 کردی؟ می چیکار مگه-

 کردم می تماشا شمارو داشتم-

 وگفتم زدم لبخند

 بود مفتی سینما-

 داری؟ کردم،شکایتی می نگاهش داشتم بود چه،زنم تو به-

 ...پویان-

 جان-

 نکن لوس خودتو پاش-

 میام منم برو پاشو تو-

 بود، کرده فراموش رو زندگی های برنامه تمام بود،انگار گرفته حرصم
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 صبح بهم که کسی اولین همیشه کرد،مگه نمی بیدار رو من خودش همیشه مگه

 نبود، پویان گفت می بخیر

 قهر باهاش بازم میگه کرد،شیطونه می بیدار رو من بوسه با که نبود اون مگه

 گفتم اخم پویان،وبا صورت روی افتاد که زدم پس رو اخم،پتو کنم،با

 ...نداری که کردن آشتی لیاقت تو-

 وگفت برداشت  صورتش از رو پتو خنده با پویان

 ...چته-

 رو صورتم ورفتم مبل روی وانداختم بداشتم کمد از رو لباسم نزدم حرفی

 بل شدم،زیر می دیونه داشتم نبود،واقعا اتاق ت پویان شدم که اتاق شستم،داخل

 گفتم

 رفته کجا نیست میاد،معلوم خوابم پاشو،میگه میگم بهش-

 نفسم آن یک نشست،در کمرم روی دستی که رفتم می لباسا سمت به

 حس گردنم روی رو پویان ولبای بستم رو ترسیدم،چشام چرا گرفت،نمیدونم

 وگفتم برگشتم سمتش وبه دادم بیرون و نفسم اسوده خیال کردم،با

 کنم می سکته گی نمی-

 نکنه خدا-

 دیونه خوای،ترسیدم می شما که فعال-

 ببخشید-

 بشورر رو وصورتت دست برو-

 بانو چشم-

 بانو نگو بهم-

 چرا؟-

 افتم می قاجار زنای یاد-



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  653  

 وگفت خندید بلند صدای با

 شونی شبیه هم چقدرر-

 تمگف فریاد با کرد می نگاهم داشت خنده با شد،پویان گرد چشام عصبانیت از

 گفتی؟ بگو،چی دیگه بار یه-

 بانو هیچی-

 داد خالی جا وپویان طرفش به وانداختم برداشتم رو ماشین سویچ میز روی از

 وگفت

 خشونت صبحی اول بانو-

 گفتم اعتراض با

 کن بس پویان-

 وگفت کرد وبغلم سمتم اومد و کرد ای خنده

 گلم چشم-

 سمت وبه  کرد تنم رو رفت،لباسم بیرون اتاق واز زد پیشونیم به ای بوسه

 وگفتم رفتم روشویی

 پویان-

 جانم-

 کنم کمک مامان به پایین میرم-

 برو باش-

 بزن مسواکتو خوب ای بچه مثل-

 گفت خنده با 

 دکتر خانوم چشم-
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 به لبخند بودن،با آشپزخونه تو پویان وبابای ومامان دوم ی طبقه رفتم خنده با

 وگفت رفتم سمتشون

 بخیر سالم،صبح-

 وگفت چرخید سمتم به پویان پدر

 بخیر شماهم ماهت،صبح روی به سالم-

 گفت ریخت می رو چایی داشت که پویان مامان

 شدی؟ بیدار زود خانوم،چه سالم-

 کمکتون بیام گفتم-

 ندارم خاصی دردنکنه،کار دستت-

 وگفتم زدم بود،لبخند آماده صبحونه که کردم نگاه میز به

 دادم زحمت بهتون خدا به شرمنده-

 شده بیدار حرفیه،پویان چه این-

 میاد االن مامان بله-

 چرخیدیم سمتش به همه پویان صدای با

 من عشق ای... ترنم-

 گفت خنده با پویان پدر

 ....صبحی اول حیا،چته بی-

 وگفت خندید قهقه با پویان

 هیچی-

 گفت خنده با ولی کردنخنده می سعی پویان پدر

 شده سرخ خجالت از ببین کشی،زنتو نمی خجالت سوخته،خودت پدر-

 وگفت کرد حوالی کرد،چشمکی نگاه من وبه برد باال رو سرش پویان
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 کنه می عوض سالم،رنگ میگه بهش اومده،هرکی دنیا وقتی از خانوم این بابا-

 گفت پویان ومادر خندید وپویان کردم پویان به ای غره چشم

 نیستن حیا بی تو مثل که همه-

 فتگ خنده خندید،با می فقط که بود شده چش امروز خندید،نمیدونم دوباره پویان

 نبودی حسود که شما کنید،بابا می حسودی-

 وگفت خندید پویان پدرر

 نزدمت تا برو پاشو-

 گفت ها بچه مثل پویان

 بزنی؟ منو میاد دلت-

 وگفت زد پویان شونه تو شوخی به پویان پدر

 ها بچه مثل من پیش نشستم ،االن دارن بچه تو وساالی سن بکش،هم خجالت-

 میاره در ادعا

 ....رو ترنم این بیارم،اصال کجا از بابا، -

 بکنم،چشم رو فکرش که بود اونی از تر حیا بگه،بی چی خواد می میدونستم

 گفت خنده وبا رفتم ای غره

 ...بینید می رو ترنم  این-

 وگفت خندید دوباه بزنه،اونم حرف دوباره نذاشتم

 ....بینی می رو ترنم این-

 گفت پدرش خندید،که وبازم  کردم نگاه بهش اخم با بار این

 کرده گیر سوزنت چیه-

 وگفت زد ای قهقه پویان

 بدجور-
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 وگفت من به کرد رو بعد

 بزنم حرفمو بذار خب-

 وگفت کردم نگاه بهش وفقط نزدم حرفی

 خوشگله بینی،چقدر می رو ترنم این-

 انداختم،وحرفی پایین رو خندیدن،سرم پویان وپدرومادر خندید دوباره بعد

 وگفتم شدم بلند اخم وبا کشیدم سر رو نزدم،چایی

 مامان ممنون-

 جونت نوش-

 گفت پویان که سالن،شنیدم تو رفتم بعد

 مامان،قهرکرد شدم بیچاره-

 وگفت خندید پویان پدر

 وت بازی مسخره به کردیم عادت همه نبین خجالتیه،مارو دخترم بینی نمی تو-

 خوره می حرص وقتی دارم دوس خب-

 خندم می تو به منم نکرد آشتی حاال-

 نشستم مبل وروی اومدم خودم به میز شدن کشیده صدای وبا خندید پویان

 امپ روی رو ودستش نشست کنارم  کردم،پویان وروشنش برداشتم رو وکنترل

 وگفت گذاشت

 بانو حال-

 وگفت وخندید کردم نگاه بهش چپ چپ

 قاجار-

 کردم می زیررو رو نکردم،کانال نگاه شد،بهش می کالفه داشتم

 وگفت صورتم جلوی شد خم پویان که



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  657  

 قهری؟ االن-

 زا لبم،بعد رو گذاشت رو ولبش نکرد نامردی بستم،پویان حرص با رو چشام

 وگفت زد وچشمکی کشید کنار خودشو ثانیه چند

 بود مونده دلم ته صبح از-

 وگفتم اش سینه به زدم مشت با

 میاد ومامان بابا االن گی نمی-

 بخرم نازتو که نکنی قهر خواستی می-

 وگفتم کردم اخم

 بگی؟ چی  خواستی می-

 نهک می دریغ من از هم بوسه بینید،یه می رو ترنم این بگم خواستم می هیچی-

 ...اینکه به برسه چه

 ور سوم،خودم ی طبقه رفتم سرعت وبا کردم پرت سمتش به و کنترل اخم با

 ازش خیلی گفت،م ی راست کردم،پویان وگریه انداختم پویان تخت روی

 هاینک از بمالم،غافل شیره رو سرش خواستم می بوسه چندتا با دورم،هرازگاهی

 نشست کنارم وپویان اومد در شدن باز ،صدای....مغرور ومن بود مرد یه اون

 وگفت

 نداشتم منظوری...خانومی-

 گفت ودوباره نزدم حرفی

 ...بشه عوض وهوات حال کنم شوخی خواستم می-

 گفت گریه با

  مکن کنم،چیکار می دوری ازت من بیاری،اره یادم به ضعفمو نقطه بلدی خوب-

 نیست خودم دست

 گفتم چی من مگه-
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 مین عمل قولت به اینکه کردی،با قبول بده،توهم فرصت بهم گفتم بهت شب-

 مونرابط تنها به باشه خوش دلم حداقل بذار کنم،فقط نمی مخالفت منم کنی،ولی

 باشه وپررده حیا یه حداقل تو ومن بین که عروسی تا

 وگفت انداخت پایین رو سرش

 تو با خوام،حق می معذررت-

 تونم نمی کن،من درک منم ولی میکنم درکت مردی هم نیست،تو من با حق نه-

 میده دست بهم جنون کن،حالت بشم،درک نزدیک مرد یه به راحتی به

 وگفت داد تکون و سرش

 راحتی باشه،هرطو-

 گفتم که بره شد بلند

 زندگی لذت بهتین از رو خودم کشم،دارم می زجر دارم نیستم،خودمم راحت نه-

  میزنی بوسه وقتی بخدا،نمیدونم نیست راحت من پویان،برای کنم می  محروم

 ...متنفرم آدما همه،ازهمه از متنفرم مردا نمیاد،از باال نفسم

 وگفتم انداختم پویان آغوش تو رو وخودم شدم بلند

 میدی،بهم آرامش کردی،بهم می فرق اول همون کنی،از می فرق برام تو ولی-

 متون بشکنم،نمی تونم نمی رو غرورم که مرگمه چه نمیدونم ولی میدی انگیزه

 گفت کدو نوازش رو موهام پویان

 کردم،ببخشید اشتباه نکن،من گریه...هیس-

 پویان ببخش منو تو-

 وگفت زد سرم به ای بوسه

 کشه می کردم،منو اذیتت بازم میکنه فکر بابا االن نکن گریه-

 وگفتم  کرد پاک رو اشکام

 پویان همتونم شرمنده-
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 خانومم شرمنده دشمنت-

 وگفت کشید صورتم به دستی

 بیرون کن،بریم خوشگل-

 االن؟-

 دایی ی خونه دعوتیم ناهار دیگه آره-

 چشم-

 وتنم رداشتمب سفید وشلوار شال با رو گلبهیم گلی گل ومانتو رفتم لباسم سمت به

 کردم نگاه وبهش کردم سر رو ،شالم کرد می نگاهم داشت همچنان کردم،پویان

 وگفتم

 میکنی؟ نگاه اینطوری چرا-

 کنم می نگاهت خب،دارم داره دردسر خوشگلی-

 ...لوس-

 کنی؟ آرایش خوای نمی-

 ...بکنم آرایش  بخوام روزی یه کردم نمی فکر اصال پویان،من وای-

 اونوقت؟ چرا-

 میاد بدم  نمیدونم-

 چرا؟-

 مردا ندارم کنن،دوس می نگاه بهم آرایش خاطر به دارن همه کنم می احساس-

 بدن قورتم درسته هیزشون چشمای با

 کنن می غلط-

 که  زیبایی وجود با ندارم،زن دوست کنن،ومن می رو غلط اون که حال هر به-

 ...باشه شیطان پناهگاه دیگرون برای آفریده شوهرش برای خدا

 وگفت داد باال رو ابروش پویان
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 ...دیگه-

 زیبا قداه،عش زیبا باشه،سیرت داشته زیبا صورت اینکه از قبل اینکه،زن دیگه-

 بشه هیز مردان تمرکز مرکز آرایش با زن نیست قرار داره،پس

 وگفت خندید پویان

 داری؟ فدایی میدونستی-

 نه-

 کردم هنگ استدالت  تو بدون،یعنی االن-

 اعتراض؟ یا کنی می تعریف داری یعنی االن-

 مخالفی؟ آرایش با کال یعنی تو االن-

 ایشآرر پشت زشتیمو دارم کنن فکر باشه،مردم غلیط ندارم دوس پویان،ولی نه-

 کنم می مخفی

 کنن می غلط مردم-

 هک رفتی آرایشگاه گفت،کدوم بهم خواستگای شما،شب عمه دختر همین یکی-

 بزنی؟ رو من دایی پسر مخ که کرده گریمت اینطوی

 بودی نکرده آرایش که تو-

 کردی؟ رنگ کجا موهاتو میگه-

 طبیعیه موهات که تو-

 پندارم خود کیش به را همه میدونم،کافر چه من-

 وگفت زد ای قهقه پویان

 ...دقیقا-

 بهش؟ گفتی چی تو حاال-

 02خدا گفتم هیچی-
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 چی؟ یعنی-

 داده ساله بیست خدا گفتم دیگه هیچی-

 وگفت دادم تکیه کمد به...شدت با بار واین خندید دوباره پویان

 دکتر بود،جناب دار خنده کجاش االن-

 کنی؟ می پیدا کجا از جوابارو این تو موندم من اصال-

 ...دیگه اینیم ما-

 مالیم ولی کنی آرایش دارم دوست نکن،من عوض بحثو سری،ولی تاج شما-

 وگفتم چرخیدم اینه سمت به حرص با

 خوندم می روضه منبر باالی داشتم انگار-

 شده تموم محرم-

 وگفتم انداختم سمتش به رو اسپری وقوطی داشتم نگه رو ام خنده زور به

 ...ببند-

 وگفت گرفت دستش با

 چشم-

 هم وکمی زدم رژگونه وکمی کردم سیاه رو چشام کنار مداد با زور،کمی به-

 وگفتم گشتم بر سمتش رژبه

 شدی؟ راضی-

 ...بله-

 شو حاضر پاشو پس-

 لز بهش کرد،وپوشید،منم انتخاب رو من لباس رنگ هم لباس همیشه مثل پویان

 گفت بهم لبخند با زدم

 چیه،پسندیدی؟-
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 ....ها-

 دارم صاحب کن دریوش رو میگم،چشمات-

 وگفتم خندیدم

 صاحبش مبارک-

 کردی؟ می نگاه اینطوری داری چرا حاال-

 نکنی؟ ست من با با یه تو نمیشه هیچی-

 ....نه-

 وگفتم در سمت ورفتم شدم بلند

 منتظرم پایین باش،من زود-

 گفت کردو پرت سمتم رو سویچ

 بیام منم کن بگیرش،روشن-

 می آماده داشتن پویان پایین،پدرومادر ی طبقه ورفتم گرفتم رو سویچ

 گفت پویان شدن،مامان

 گلم؟ میری جایی-

 بازار بریم مامان،قرار بله-

 داداشم خونه بیان0ساعت تا ،فقط عزیزم  باشه-

 چشم-

 برم قربونت برو-

 خداحافظ-

 گفت تعجب وبا اومد بیون اتاق از پویان پدر

 کجا؟-

 بازار-
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 تنهایی؟-

 کنم روشن رو ماشین میاد،میرم پویان بابا نه-

 میای؟ که مهمونی-

 بابا بله-

 سالمت به برو-

 خداحافظ ممنون،فعال-

 خدانگهدارت-

 بیاد  پویان تا کردم وروشنش شدم ماشین سوار

 دادم تکیه صندلی به رو وس کردم روشن رو آهنگ

 جنونهِ   خود بهونه هر به چشماتِ   خواستن -

 نمیگم چیزی ندارم کاریش

 نمیدونه خودش

 کی اونِ   پای به بمونه بزار دیوونهِ   دل میدونه خودش

 میگرده همش

 بهونهِ   پی

 نبودن واسه شکشتن واسه گذشتن واسه

 ترسه می همش که اونِ   کنار

 رفتنِ   حرف از

 غرورش واسه بجنگه باهات خواد نمی که اون

 ش شکستهِ   دل

 شَِ  گرفتهِ   دل

 صبورشِ   دل
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 نگات منو گریه یه منو چشمامِ   دل دل

 گریهِ   هوای

 قصهِ   آخر میشه چی بگو

 !غصه؟ و غم یا میمونم باتو

 کن دعا برام خرابه حالم کن نگاه منو واکن چشماتو

 روزم و حال از نداری خبر

 دوروزم یکی قلبتِ   مهمون

 کن دعا برام خرابه حالم کن نگاه منو واکن چشماتو

 روزم و حال از نداری خبر

 دوروزم یکی قلبتِ   مهمون

 رفتن یادت از احساسم منو من از شدی رد آرومِ   آروم

 تو عزیزی بازم تو.کردی هرکاری

 تو نریزی بهم که کردم هرکاری

 رفتن یادت از احساسم منو من از شدی رد آرومِ   آروم

 تو عزیزی بازم تو کردی هرکاری

 تو نریزی بهم که کردم هرکاری

 کن دعا برام خرابه حالم کن نگاه منو واکن چشماتو

 روزم و حال از نداری خبر

 دوروزم یکی قلبتِ   مهمون

 کن دعا برام خرابه حالم کن نگاه منو واکن چشماتو

 روزم و حال از نداری خبر

 دوروزم یکی قلبتِ   مهمون
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 جهابنخش بابک کن نگاه منو

 وگفت نشست فرمان وپشت کرد باز رو ماشین در پویان

 خانومی،خوابی؟-

 وگفتم کردم نگاه وبهش کردم باز و چشام

 نه-

 رو دستش که کنه خاموش رو آهنگ خواست می دقیقه چند از کردوبعد حرکت

 وگفتم گرفتم

 دارم بدم،دوسش گوش خوام می-

 رو کی-

 ...رو آهنگاش-

 کنما می حسودی درصدم یه من نکنی فکر وقتم یه-

 وگفتم خندیدم-

 کنی می حسودی همه به که تو-

 ...بگیره ازم رو زنم که هرکی-

 ...خدا حتی-

 بهش بدم هم ساده که نگرفتم خدا از رو تو ساده خدا،من حتی-

 خداست دست چیز همه ولی-

 باهاش منم بگیره،دیگه ازم تورو روزی یه بخواد اگه ولی لعنت منکرش بر-

 ندارم حرفی

 وگفتم کردم اخم

 نگو کفر پویان-

 کنم می حجت اتمام خدا با نمیگم،دارم کفر-
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 ...لطفا کن بس پویان-

 وگفت خندید پویان

 کنی؟ می دخالت وخدا من ی رابطه تو چرا  اصال  کنم، می شوخی دارم دیونه-

 دیونه-

 شمام،بانو دیونه-

 وگفت خندید خودش بعد

 ببخشید،قاجار-

 وگفت گرفت رو ودستم ،خندید کردم بازوش حوالی مشتی

 من بشم فدات-

 خدانکنه-

 دقیقه هد ،هر میزدم قدم پویان ،کنار بود خوبی بازار،شهر رفتیم دقیقه چند از بعد

 وگفتم میداد،ایستادم سالم پویان وبه شد می سبز جلومون یکی بار یه

 پویان؟-

 ایستادی؟ چرا پویان جان-

 نبودی؟ نمایندگی مجلس  نامزدای از تو احیانا-

 وگفت خندید

 چی؟ یعنی-

 میدن سالم بهت همه شدم یعنی،کالفه-

 نم همه دیگه بودم بابام شرکت تو که وقتا شناسن،اون می همه کنم چیکار خب-

 شناختن می رو

 بازار برم مرد یه با ندارم دوست دیگه همینه-

 چرا؟-
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 بود برنامه همین بازار رفتم می باهاش تو،هروقت مثل هم بابام-

 ...اینه کارمون مردا ما کنیم چیکار خب-

 گفت سر پشت از یکی که بیافتیم راه دوباره خواستیم می

 خان پویان سالم-

 وگفت سمتش برگشت پویان

 داداش؟ چطوری جواد مهندس به،آقای به-

 پویان بردی یاد از ،مارو شما مرحمت به-

 شلوغه سرم جواد جان به-

 وگفت خندید وپویان کرد من به نگاهی جواد

 هستش همسرم جون جواد ببخشید-

 خانوم خوشبختم-

 مهندس جناب ممنون-

 وگفت پویان به کرد رو بعد

 شدی؟ مرغا قاطعی پس-

 دیگه بله-

 عروسیت؟ نکردی دعوت هم مارو-

 کنم می جبران عروسی بود،ایشاهلل عقد نگرفتیم،یه عروسی هنوز تو جان-

 جان پویان باشیم خدمت در خونه ایشاهلل،بریم-

 بازار میریم لطفت از ممنون-

 بگذره خوش-

 ممنون-

 وگفت خندید هم کردم،خودش نگاه پویان به تعجب ورفت،با کرد خداحافظی
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 دیگه اینیم خانوم،ما کنم چیکار-

 بخرم، چیزی نداشتم رفتیم،اصالدوست بازار سمت به

 کلتهد وسفید سیاه لباس دست یه پویان زور کرد،به می اصرار که بود پویان این

 خریدم ست وکیف وکفش کت با

 دادم وجواب خورد زنگ بود،گوشیم ست من با همیشه مثل همینطور هم پویان

 جان بابا جانم-

 شماها؟ کجایین سالم-

 میایم داریم االن شد تموم-

 بیاید زود پس-

 بابا چشم-

 گفت ،پویان کردم قطع رو گوشی

 بود؟ بابا-

 هستن منتظر گفت می آره-

 بریم خریدیم چی همه دیگه خب-

 در ندمک عوض و لباسم تامن رفتیم خونه سمت وبه گذاشتیم ماشین تو رو وسایل-

 ی خونه سمت پوشیدم،به طوسی رنگ به کت یه شدم حاضر دقیقه 02 عرض

 رفتیم، پویان دایی

 هم پویان بودیم،زندایی اونجا جدید،ناهار آدمای بود،بازهم شلوغ خونه بازهم

 داشت، برام ای هدیه

 خوشم طال از من اینکه ازاون تر بودن،وجالب خریده طال اینا همه که بود جالب

 نمیومد،

 فتگ پویان شدم که ماشین سوار  کردیم خداحافظی ازشون که بود شام نزدیکای

 ترنم
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 جانم-

 گرفتن کادو همه این برات نمیشی خوشحال تو میگم-

 کنه نمی فرقی ناراحت،برام ونه خوشحالم نه-

 نمیاد خوشت طالست چون-

 ...آره-

 بدن؟ هدیه بهت چی داری دوست پس-

 کتاب-

 کنی؟ می شوخی-

 نمیشم سیر بخونم کتاب چقدرهم  هر میگم،من جدی هم کامال نه-

 ودانش کتاب اهل خانومم آفرین-

 کرد اهنگ بهم پویان میزد تند تند ،قلبم ایستادیم که پویان عمه ی خونه در جلوی

 وگفت

 ترسی؟ می الناز پریده،از رنگت باز که تو-

 نه-

 شدی؟ اینطوری چرا پس-

 هیچی-

 ترسیدی بگو ترنم-

 هست گوشم تو هنوز زده بهم که نگرانم،حرفایی کمی یه فقط پویان نه-

 کدوم؟-

 ... منه سهم پویان که-

 وگفت خندید پویان

 بکنه تونه نمی غلطی اون شو پیاده-
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 گفتو گرفت رو دستام لرزید،پویان می بدنم شدنی،تمام پیاده چه ولی شدم پیاده

 کنه می پیدا وجرات دل بیشتر اون ترسی می تو که اینجوری-

 میزنه شور دلم  ترسم،فقط نمی-

 بیافته اتفاقی نمیذارم نترس نرو جایی من کنار از تو-

 وچهره جدید آدمای هم  باز من شدیم،خدای خونه وارد  و کشیدم عمیقی نفس

 نشستن وآرزو ومریم نرگس دیدم که  گشتم می آشنا چهره غریبه،دنبال های

 کردم وسالم رفتم هم،سمتشون کنار

 شوهر فامیالی سالم،بر-

 وگفت خندید مریم

 گیری؟ نمی جون،ماروتحویل جاری سالم علیک-

 بمونم تنها دقیقه یه نمیذارم تونم،پویان همه شرمنده بخدا حرفیه چه این-

 وگفت خندید آرزو

 بدزدنت ترسه می خب-

 کردی؟ مسخره یعنی االن-

 بودی؟ کجا صبح ببینم بشین داداش،بیا زن جان به نه-

 بازار بودیم رفته-

 خریدی؟ چی-

 کنه خرج پول بلده خرید،فقط پویان این نخریدم من وهللا-

 ور لباس گرونتین هم بود،همیشه پوش تک همیشه بود اینطوری بچگی از این-

 خرید می

 شنوا گوش کو ولی دارم زیاد لباس من پویان میگم نمیاد خوشم که من-

 خرید؟ بودین رفته فاطمه عروسی برای-
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 بله-

 سالمتی به ایشاهلل-

 ممنون-

 وگفت خندید نرگس

 میشه؟ شما عروسی کی خب-

 درسامون شدن تموم بعد شاید نکردیم،نمیدونم فکر بهش-

 نیست دیر-

 ...نمیدونم-

 ردام کنار هم بود،پویان پذیرایی یا میزدیم حرف یا بود بساط همین شب اخر تا

 وگفت اومد سمتم وبه زد ای بود،خنده

 شدی؟ خسته-

 میاد خوابم کمی فقط نه،پویان-

 بشه تموم االناست-

 گفت گذشت می داشت که دخترا از یکی به

 سارا-

 بله-

 بیاری؟ برام چیزی آبی لیوان یه میشه-

 االن؟ همین چشم-

 بود؟ کی سارا-

 الناز عموی دختر-

 ...آها-

 نداره ما کار به کاری عجب چه الناز این-
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 بگه چیزی زنم به کنه می کردم،غلط کوتاه رو دمش-

 ور لیوان وقفه بدون داد،پویان پویان دست وبه اومد میوه آب لیوان یه با سارا

 گفت کشید،بعد سر

 سارا ممنون بود ام تشنه اونقدر-

 جون نوش-

 بود تلخ کمی ولی-

 وگفت داد تکیه مبل به رو سرش وپویان شد دور سارا

 ..ترنم-

 جانم-

 جایی؟ ببرمت فردا خوام می-

 کجا؟-

 بمونی؟ خماریش تو تا گم نمی دیگه نه-

 ...نگو-

 هستش؟ تو خبری بی همین تو شیرینش-

 وگفت کشید  چشماش به دستی

 نمیمونی؟ بیام،تنهاکه بزنم چرتی یه باال برم من-

 خونه میریم که االن نه،ولی-

 گیرم می سردرد نخوابم-

 کنم می صدات برو،رفتیم باشه-

 ممنون-

 کردم می نگاه رفتنش بود،به شده قرمز رنگش چرا نمیدونم ولی رفت و شد بلند

 بغلم تو پرید ملیسا که
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 عمو؟ زن-

 عمو زن جان-

 شلوغه؟ سرت همیشه شما میگم-

 دلم عزیز چطور-

 نیومدین؟ ما ی خونه اخه-

 ...دلم عزیز میام-

 کی؟-

 نمیدونم؟-

 وگفت اومد سمتم به مریم

 ناهار واسه فردا-

 نمیشیم مزاحمتون جان مریم نه-

 ببینی؟ مارو ی خونه خوای نمی دختر،تو حرفیه چه این-

 ...ولی چرا-

 ...نداره ولی-

 بغل ادمد خونه،ملیسارو بریم که شدن بلند همگی که بودیم نشسته ومریم ملیسا با

 وگفتم سجاد

 بیاد کنم صداش رو پویان برم من-

 کجاست؟-

 کنه؟ استراحت باال رفته-

 وقته؟ خیلی-

 میشه ای دقیقه ده یه نه-

 بریم کن صداش برو باشو-
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 ازب اتاقا از یکی در دیدم که کنم باز رو اول در خواستم می  رفتم باال رو ها پله

 میاد وصدا

 روبه ای صحنه دیدن بشه،با باز تا دادم هل رو در  وکمی رفتم سمتش ،آروم

 شدم، روم،مات

 بردم، یاد از رو کشیدن نفس

 میومد، باال گلوم از صدایی ونه زدم پلکی نه

 ، نبود کردنی صحنه،باور به بود خیره فقط

 شد، نمی داشتم،باورم مرگ به نیاز االن چقدر من

 بودم، شده پیش،شوکه راه نه داشتم پس راه نه

 ضار دیدم که کشید طول چقدرر نمیدونم بود شده خشک در دستگیره روی دستم

 کنه می صدام داره

 وگفت اومد سمتم به رضا برگردم که نداشتم نای ولی

 هستن شما منتظر کردی؟همه صدا رو ایستادی،پویان اینجا چرا داداش زن-

 ردو اومد نزدیکتر دید رو من حال که بزنم،رضا پلک حتی تونستم نمی من ولی

 گرفت، رو نگاهم

 لنازا سمت به فریاد وبا شد ووارد زد در به لگدی پاش بود،با شده غافلگیر  اونم

 برداشت خیز

 کنی؟ می چیکار داری-

 یانپو به رو بیاد،خودش خودش به که بود پویان از تر سرخوش الناز انگار ولی

 کشید فریاد دوباره رضا نداشت شدن جدا وقصد بود چسبونده

 کنید؟ می چیکار دارین عوضی باتوام-

 زد  نمی حرفی پویان ولی

 بود، مطلق خماری تو جور یه بود بسته چشماش انگار
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 چشماش، بازکردن برای نداشت جون حتی

 سیدبو وعطشانه پویان لب روی گذاشت رو ولبش پیچید دورش به و الناز،مالفه

 نفره،مت دختره این از بود نگفته پویان بکنم،مگه کاری تونستم نمی چرا ،ومن

 کرد، می نوازش رو الناز داشت بود،اونم خمار ولی بود تنش لباس پویان

 به پویان خوردن کرد،با پرت دیوار وسمت گرفت رو پویان یقیه  رضا

 بودم، صحنه اون مات هم هنوز من ولی شد جاری دیوار،خون

 کنه، می نگفت،صبر بهم پویان مگه

 میومد در دهنش از وهرچی میزد الناز به پی در وپی بازکرد رو کمرش رضا

 گفت، می بهش

 هب الناز زدن از بعد رضا ای گریه نه پلکی بودم،نه ایستاده جا بازهمون من ولی

 وگفت اومد سمتم

 خوبه حالت داداش زن-

 نشست پام جلوی زمین،رضا وافتادم خوردم سر بدم،فقط نداشتم جوابی من

 میزد صورتم به وسیلی

 ...رو،ترنم من ترسونی می داری بزن حرفی کن،زنداداش نگاه داداش،بهم زن-

 گفت وفقط برداشت رو گوشیش

 باال بیا بردار رو نرگس،بابا-

 انتخی بهم کردم،پویان می نگاه بود افتاده هوش بی که پویان به داشتم هنوز من

 اومدم خودم به پویان پدر صدای بود،با کرده

 رضا؟ خبر چه اینجا-

 کرد، تعریف رو وماجرا کشید موهاش به دستی کالفه رضا

 نداشتم، زدن حرف نای من ولی کرد می وصدام بود نشسته کنارم  نرگس

 .... رفت سیاهی چشمام  که فهمیدم فقط
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 پویان

 داشتم، سردرد

 کرد، می اذیتم نور که کنم باز رو چشمام خواستم می

 بود، مطلق کردم،سفیدی باز که رو چشمام زور به

 سوخت، می ام معده

 نبودیم، عمه ای خونه شب وترنم من مگه بود افتاده اتفاقی چه بودم کجا من

  وخوابیدم کشیدم دراز تخت روی که بود صحنه آخرین نمیومد،فقط یادم هیچی

 شد بسته چشام فقط کیه تخته نفهمیدم

 گفتم زور به

 کجام؟-

 گفتن لبخند بودن،با سرم باالی پرستار چندتا

 بیمارستانی-

 چی؟ برای-

 ...بود خورده ضربه سرتون-

 چرا؟-

 آقا نمیدونم-

 کردم، نگاه اطرافم به رفتنش با

 ... بود کجا ترنم

 اومد سمتم به گریه با مامانم دم،ولیکر باز رو چشمام دوباره  مامانم ورود با

 وگفت

 اومدی؟ هوش به دلم بشم،عزیز فدات-

 اینجام؟ چرا من مامان-
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 میدم توضیح چیزرو ،همه نباش نگران-

 کجاست؟ ،ترنم مامان-

 گفتم کالفگی با دوباره نداد وجوابی انداخت پایین رو سرش مامانم

 شده؟ طوریش کنم،ترنم می چیکار اینجا من کجاست ترنم مامان-

 داخل اومد رضا که بده جواب خواست مامان

 نکنی اضافی غلط دیگه که زدم من هم رو اینجاست،شما هم ترنم بله-

 گفتم گنگی با

 رضا؟ چی یعنی-

 سر تو خاک یعنی کشی می یدک مرد اسم که بکنم سرت تو ک خا یعنی-

 بدیم جامعه تحویل خوایم می دکتر کردیم،مثال بزرگ پسر که کنم خودمون

 شده؟ چی بگی میشه رضا-

 نمیدونی؟ یعنی-

  ترنم جون به نه-

 وگفت گرفت رو ام ویقیه برداشت خیز سمتم به رضا

 نجس...نیار نجست زبون به رو بیچاره دختر اون اسم-

 چه؟ تو به زنمه اون-

 باشه کنارت بشه راضی دوباره نکنم فکر بود،ولی زنت-

 وگفتم چرخیدم مامان سمت به

 نکرد؟ آشتی بامن مگه نبودیم باهم شب ترنم و من میگه،مگه چی رضا مامان-

 گفت عصبانیت با رضا

 پیش شب نه،سه دیشب-

 بزنی؟ حرف آدم مثل میشه رضا-
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 بزنم حرف آدم مثل باهات که آدمی تو مگه-

 وگفت شد اتاق وارد دکتر که بدم رو جوابش خواستم می

 بود؟ راحت روزخوابیدی سه به به-

 کنم؟ می چیکار اینجا بگید میشه دکتر-

 شدی هوش بی-

 چرا؟ ولی  میدونم-

 بپرس خونوادت از نمیدونم  من رو چراش-

 وپرسید کردن معاینه کرد شروع بعد

 نداری؟ که درد معده-

 سوزه می ام معده سر  کمی چرا-

 الکل مصرف بخاطر طبیعیه-

 مگفت بهت گفت،با می داشت چی دکتر شنیدم اشتباهی کردم فکر لحظه یه

 چی؟ چی،مصرف-

 ...خالص شراب با مصرف،الکی-

 دکتر؟ کنی می شوخی-

 جوان پسر داره عواقبی چه وندونه بکنه مست آدم نیست خوب-

 نخورده؟ جایی سرشما من سر بجای مطمئنی شما دکتر آقای-

 وگفت داد باال رو ابروش تای یه دکتر

 گذرونی،دارین خوش ساعت یه برای که هستید جونا شما ،این مطمئنم من نخیر-

 سینه االن که بودن فهمیده دیر خونوادت میدید،اگر کشتن به رو خودتون

 بودی قبرستون

 گفتن، می  چی داشتن نشنیدم،اینا صدایی دیگه
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 خدا،من ی وا... ترنم گفت می همین نجسم،برای گفت می همین برای رضا پس

 نداره خبر چیزا این از هم روح

 ...داخل اومد رضا ودوباره رفت ،دکتر

 گفتم التماس با

 شده؟ چی بگی میشه کنم می خواهش رضا-

 ترنم سر بالیی حالت به وای کنم،پویان قبول رو خواهشت که آدمی مگه تو-

 تورو سوزنه می زنده زنده بیاد،بابا

 گفتم فریاد با

 کردین؟ قصاصم نداده تشکیل دادگاه که شده چی بگی میشه رضا-

 اینجوری که فهمیدی می اگه نجس،تو بفهمونم،آخه چطور نفهم زبون تو به من-

 کردی نمی مست خودتو

  هم بار یه میدونی خونم،خودت می نماز میگی؟من چی داری معلومه رضا-

 نرفتم چیزا همچین طرف

 از که تو نفهم  کشیدی؟آخه می آب سجاده زنت وبیچاره ما دیگه،جلوی همینه-

 نمی که انداختی راه رو دعوا اون پیش چندسال چرا خواستی می رو الناز اول

 نمی خجالت....هللا اله ال...فهمیدی گرفتی زن که همین شده خوامش،چی

 کثافت این شدی نمی شد،مجبور می عروسیت کردی می صبر ماه کشی،چند

 ....بیاری بار رو کاری

 ....شدن مست... ترنم...عروسی...گفت،الناز می چی داشت رضا خدایا

 کشیدم داد وجودم تمام با

 رضا میشی خفه-

 یب شکم،اونقدر می فریاد کرده،من زنت روز سه که سکوتی به  نمیشم ،خفه نه-

 کنه نمی هم گریه حتی زنت که لیاقتی

 شده چی بگو حسین امام به میدم قسمت رضا-
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 وگفت گرفت رو لباسم ویقیه سمتم اومد خشمگین رضا

 نیار نجست زبون به  رو حسین امام ،اسم شو خفه-

 گفتم التماس وبا گرفتم رو دستش

 ...بگو ندارم،پس خبر چیزا این از که ،من شده چی بگو رضا-

 سینه باید االن خورد می رو زهرماری اون نداری،هرکی خبر معلومه-

 کنه ردیف وپیغمبر امام اسم من برای که اینجا نه بود قبرستون

 وگفتم ام نشسته تخت وروی شدم بلند

 حرف که شده کجاست،چی ،ترنم گی می داری چی نمیدونم خدا به رضا-

 کردم چیکار نمیزنه،من

 یادته؟ عمه ی خونه رفتیم پیش شب سه-

 ...آره-

 کجاش؟ تا-

 رازد باال میرم گفتم ترنم ،به اومد خوابم بودم،یهو ترنم کنار که اونجایی تا-

 بزنن صدا هم رو من ،رفتن بکشم

 الواتی دنبال ،رفتی بخوابم میرم گفتی دیگه همین-

 ....کردم خواهش رضا-

 ...و الناز اتاق تو رفتی کردنت مست بعد-

 ؟....چی و-

 تاقا در جلوی ترنم دنبالتون،دیددم ،اومدم نیومد هم ترنم دیدم وقتی نمیدونم من-

 کردم باز که رو میزد،در پلکی نه میداد جواب زده،نه وخشکش ایستاده الناز

 ...پیچیده رو مالفه الناز دیدم

 ...چیزا چه گفتن به کنی می وادار رو آدم استغفرهللا،ببین



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  681  

 کاررو این چطوری خدا،من گفت،یا می کردم،چی نگاه رضا به تعجب با

 گفتم زور بود،به دیده وضعیتی چه تو رو من کردم،ترنم

 بودم؟ وضعیتی چه تو من رضا-

 ما نه،ولی یا کردی یکسره رو کارت ،نمیدونم رسیدیم زود که خداروشکر-

 بود تنت لباست رسیدیم

 وگفتم دادم قورت رو دهنم آب...خبری بی خبر همه این از رفت گیج سرم

 ببینم؟ رو ترنم خوام می-

 ماجرا شاهد نبودم،خودش من بگی بوده دروغ بگی...بشه،ها چی که ببینی-

 ...بوده

 ببینم بابارو خوام رضا،می میشی خفه-

 کنه می ،هرکاری نشسته ترنم سره باال روز نمیذاره،سه زنده تورو بیاد که بابا-

 منمیذار ات زنده پویان بیاد سرش خوره،بالیی می غذا نه میزنه حرفی نه ترنم

 ببینم رو زنم خوام رضا،می-

 ...شو خفه فقط پویان شو خفه-

 شیدمک نعره بگم بهتر نه فریاد و خودم تو کردم بغض رو ترنم ندید حسرت تمام

 ...ندارم خبر هیچی از من بفهم..رضا ببینم رو زنم خوام می-

 گفت تعجب با  داخل، اومدن  پرستار من فریاد با

 ...بیمارستانه اینجا محترم آقای خبرته چه-

 ببینم رو زنم خوام بیمارستانه،می که درک به-

 محترم؟  ،آقای کیه زنتون-

 ...صولت ،ترنم ترنم-

 ...لحظه یه-

 اومد دقیقه چند بعد بیرون رفت
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 کنید مالقاتش تونید نمی بستریه،االن باال زنتون-

 ببینمش خوام می االن همین من-

 نمیشه-

 میگم من میشه،چون-

 دادم تکون رو خودم زور کشیدم،به بیرون دستم از رو سرم

 کنید استراحت باید شما محترم آقای-

 سمت باال،به طبقه به رسوندم رو خودم ورضا اونا حرفای به توجه بدون

 وگفتم رفتم پرستاری ایستگاه

 اتاقه؟ کدوم صولت ترنم-

 برید تونید نمی ،ولی002اتاق-

 نخواست رو شما نظر کسی-

 ستهنش کنارش دیدم،بابا کردم باز که رو رفتم،در اتاق سمت توجهشون،به بدون

 ومیگه

 دممی قول بزن حرف هستیم،تو نگرانت روز سه بزن،بخدا ،دخترم،حرف ترنم-

 خونتون بفرستم

 وگفتم کردم پرت رو در

 بابا نمیره جایی ترنم-

 وگفت اومد سمتم وبه شد بلند بابام

  شونخون بود رفته ترنم االن بودم نداده گوش  تو حرفای به پویان،اگه شو خفه-

 افتاد نمی اتفاق واین

 ندارم خبر ازش که اتفاق،من کدوم-

 پسر بردی رو من باشی،آبروی نداشته خبر بایدم-

 رفتم، تخت بابا،سمت به توجه بدون
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 هب که بگیرم رو دستش خواستم ومی رفتم پنجره،سمتش به بود زده زل ترنم

 زد، زل چشام وتو چرخید من سمت

 کشید، فریاد که بگیرم رو دستش خواستم دوباره

 اومد، سمتمون وپرستارها بابا همزمان میزد جیغ پی در پی

 متس به رو من میزد،بابا جیغ چنان هم ترنم برد،ولی وبیرون گرفت رو من بابا

 وگفت زد صورتم به وسیلی کرد پرت دیوار

 ببینیش  نداری حق-

 ...توروخدا بابا-

 بیاد پدرش فردا میزنم پویان،زنگ شو خفه-

 وگفت کشید موهاش تو دستی بابا

 بود،چیکار ما،زنت دست بود امانت دختر،این این با کردی پویان،چیکار-

 بود چی کاریا کثافت این... گفتی می خواستی می رو الناز کردی،تو

 گفتم فریاد بشم،با خفه  نتونستم دیگه

 ترنم برای جونم من،من به زنید می تهمت چا نداره،شماها خبر روحمم من بابا-

 ول رو زنم من ات، هرزه خواهر دختر اون بخاطر کنی می  فکر میره،چرا در

 کنم می

 یانمن،پو پیشونی تو زدی رو شرفی بی انگ و هرزه شدید هردوتاتون که فعال-

 ات سینه رو میذارم رو سرت...بیافته اتفاقی   حالت به وای

 نداشتم خبر خودمم که بودم کرده چیکار فکر،من تو ورفتم بستم رو چشام

 

 ترنم 

 دم،بب تکون تونستم نمی رو دستم بودم، سفیدی اتاق کردم،تو باز که رو چشام

 تمدس پویان پدر که بشم بلند خواستم کردن،می وصل سرم دیدم اومدم که خودم ه

 وگفت گرفت رو
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 دخترم؟ خوبه حالت-

 ازشب ودوباره بستم رو ،چشام بود خستگی از بدم،شاید جواب تونستم نمی من و

 وگفت زد پیشونیم به ای بوسه پویان کردم،پدر

 نگرانتم بگو چیزی خوبه،یه ،حالت ترنم-

 تمتونس دیشب،فقط یادآوری کنم،به می چیکار اینجا بفهمم کردم می سعی  ومن

 وگفت گرفت رو دستم پویان بکشم،پدر جیغ

 ؟ ترنم شد چی-

 بین زمر انگار خوابیدم دوباره آمپول کردن اتاق،وتزریق تو پرستارها ریختن با

 خوابیدنم، ودوباره بودنم بیدار

 توگف گرفت رو بود،دستم سرم باال کردم،رضا باز که و چشام بود ثانیه چند

 آبجی؟ خوبی-

 نشسته تخت رو کرد کمک رضا که بشم بلند نزدم،خواستم حرفی بازم ومن

 با بود،نرگس الناز اتاق وتو شب همون تو حواسم ومن میزدن حرف ام،اونا

 وگفت زد لبخند و شد وارد غذا ظرف

 دلم؟ عزیز خانومی،خوبی سالم-

 دیوار به بودم شده خیره فقط ومن

 نکنی ضعف برات اوردم غذا خوابیدیا،بیا خانوم،خوب ترنم-

 نمی چرا نداشتم،نمیدونستم خوردن میل اصال ومن اورد دهنم سمت رو قاشق

 گفت ورضا چرخوندم رو سرم...بدم رو جوابشون تونسم

 کنی می سر سرم با روز بخور،چند داداش زن-

 نرگس گوش وتو اومد داخل پرستاری...نقطه یه به بودم شده خیره دوباره من

  بیرون رفتن باهم که گفت چی

 وگفت نشست کنارم پویان پدر
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 زنب حرف هستیم،تو نگرانت روز سه بزن،بخدا ،دخترم،حرف گلم؟ترنم خوبی-

 خونتون بفرستم میدم قول

 دختره اون به رو من واقعا  پویان کردم،یعنی بغض پویان پدر حرف این با

 بود، فروخته

 ریهگ ونه بزنم حرف تونستم می نه...عروسیمون تا کنه صبر نمیتونست یعنی

  نمیدونستم

 خودم یا کرده لج دلم

 بهم که شنیدم رو کسی صدای فقط نگشتم بر ولی ترسیدم در شدن پرت صدای با

 بود کرده خیانت

 بابا نمیره جایی ترنم-

 گفت عصبانیت با پویان پدر

  شونخون بود رفته ترنم االن بودم نداده گوش  تو حرفای به پویان،اگه شو خفه-

 افتاد نمی اتفاق واین

 ندارم خبر ازش که اتفاق،من کدوم-

 پسر بردی رو من باشی،آبروی نداشته خبر بایدم-

 بگیره، و دستم خواست پویان اینکه تا نشنیدم صدایی دیگه

 ی،چ برای زدم،نمیدونستم جیغ که بگیره خواست کشیدم،دوباره پس رو دستم

 خواستن می  اومدم خودم به اتاق تو پرستارا ریختن کشیدم،با جیغ فقط ولی

 گفت گرفتم،پرستار رو دستشون که بزنن بخش آرام دوباره

 داری نیاز این به بزنم،االن  بذار-

 دیدن م،بابش کارشون انجام مانع سر با تونستم فقط بدم رو جوابشون تونستم نمی

 وگفت کرد من به چشمام،نگاهی تو التماس

 نمیزنی؟ حرف چرا-

 گفت بدم،دوباره رو جوابش تونستم نمی بازهم من
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 نیست خونوادت از  بگو،اینجا قهری کسی با اگه-

 وگفت گرفت سمتم دستش،به تو موبایل به کردم اشاره

 بزنی؟ زنگ جایی خوای می-

 ونوشتم ها پیام تو ورفتم گرفتم رو گوشی

 نه میاد در صدام نه کنم می هرکاری ؛ولی چرا بزنم،نمیدونم حرف تونم نمی-

 کنم گریه تونم می

 گفت تعجب با پرستار

 چی؟ یعنی-

 نوشتم ودوباره انداختم باال رو هام شونه

 نمیدونم-

 وگفت کرد نگاه بهم هراس با

 میام االن وایسا-

 وگفت سمتم اومد زود اومد،دکتر باپزشک  دقیقه ده وبعد رفت

 بزنی؟ حرف تونی نمی مطمئنی-

 وگفت پرستار به کرد رو ودکتر دادم تکون رو سرم

 بیار وخودکار کاغذ یه-

 گفت ودکتر داد  وخودکار کاغذ یه پرستار

 هستی؟ اینجوری کی از بگو بهم-

 ونوشتم گرفتم دستم تو رو خودکار

 بدم رو جوابشون تونستم ونمی پرسیدن سوال ازم که وقتی از-

 شدی؟ اینطوری چرا-

 نوشتم
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 نمیدونم-

 گفت پرستار به دکتر

 دارن؟ همراه-

 بیرونه شوهرش پدر بله-

 داخل بیاد بگو-

 گفت دکتر,تو اومد پویان بابا با پرستار

 شده؟ اینطوری  چرا عروستون-

 چیه؟ منظورتون-

 بیمارستان اوردین رو عروستون که افتاده اتفاقی چه میگم-

 گفت تعجب با گفت،دکتر ماجرارو وتمام انداخت پایین رو سرش پویان پدر

 میزدم حدس باید-

 دکتر؟ آقای رو چی-

 داده دست از رو تکلمش قدرت شوک این با واردشده؛عروستون شوک که-

 فهمیدین؟ کجا از نمیزنه بهمون حرفی که نداره،خودش امکان-

 گفتن خودشون-

 وگفت اومد سمتم به پویان پدر

 میگه راست دکتر ترنم-

 دز پیشونیش به دست با محکم پویان دادم،پدر تکون تایید عالمت به رو سرم

 وگفت

 کن سعی بابا ترنم...خدا یا-

 نوشتم کاغذ وروی دادم تکون وراست چپ به رو سرم

 تونم نمی بگم رو خودم اسم کنم می رو ام سعی تمام دیروز تونم،از نمی-
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 وگفت داد تکون رو سرش تاسف با دکتر

 داره دقیق معاینه به نیاز-

 گفت پویان پدر

 بزنه حرف کنید کاری کنم،فقط می تقدیم من بگید پول دکتر،هرچقدر-

 شده وارد بهش بدی شوک نمیاد بر کاری من دست از محترم آقای-

 وگفت نشست کنارم پویان پدر شد، خارج اتاق از و گفت رو این

 تدرس کار این کنی تنبیهش خوای می اگه ولی کرده خطا پویان ،میدونم ترنم-

 کنم می سکته بابا،دارم نیست

 نوشتم کاغذ روی

 تونم نمی بخدا بابا-

 وگفت گرفت رو سرش دست با

 پویان کنه لعنتت خدا-

 نوشتم کاغذ روی و گرفتم رو دستش

 میشم خفه دارم بابا-

 بشی خالی تا کن بشم،گریه قربونت چرا-

 میشم خفه دارم همینه بابا،برای تونم نمی-

 وگفت نشست صندلی روی گنگی با

 ما دست بودی امانت تو بدم چی رو ومادرت پدر کنم،جواب چیکار-

 نوشتم کاغذ روی

 شد؟ چی فاطمه بابا،عروسی-

 امتحانات بعد برای موند-

 چرا؟-
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 بعد برای داشتن نگه همین برای کرده فوت  امیر مادری فامیالی از انگار-

 یم چکار باید وضع این با که کردم وخداروشکر کشیدم آسودگی سر از نفسی

 کردم

 وگفت زد پیشونیم به ای بوسه پویان پدر

 بیام تا کن استراحت-

 گذاشت، تنها سوال دنیا یه با رو ومن ورفت شد بلند

 افتاده اتفاقی چه بپرسم خواستم نمی حتی

 وخوابیدم گذاشتم هم روی رو چشام

 

  

 پویان

  

 وگفتم رفتم ستمش اومد بیرون اتاق از دکتر کردم باز رو چشام

 شد؟ چی دکتر-

 شما؟-

 همسرشم-

 بده دست از رو تکلمش قدرت همسرتون شدین باعث شما پس-

 ریعس من دیدن با رفتم،دکتر گیج شد،سرم سرد بدنم حرف،تمام این شنیدن با

 وگفت گرفت رو دستم

 ؟ شد چی-

 گفتین؟ چی شما دکتر-
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 بده،حتی دست از رو تکلمش قدرت شده شده،باعث  شوک دچار شما خانوم-

 کنه گریه تونه نمی

 ....تونه نمی ترنم-

 بله-

 ...الل یعنی-

 طفق بزنه،ایشون جیغ تونست نمی بود آسیب دچار حنجره محترم،اگه آقای نه-

 داده دست از رو بیانش قدرت

 کنم؟ چیکار-

 کردین می فکر کاراتون عاقبت به باید-

 گفتم عصبانیت با

 ومن هست توطئه یه این هیچی فهمید،از می ندارم خبر هیچی از دکتر،من-

 کنم می پیدا کاررو این مسبب

 وگفت گرفت رو دستم دکتر که ترنم اتاق برم تا شدم جدا ازش

 نداری مالقات اجازه-

 چی؟ یعنی-

 با ،بایدنکنید اذیتش این از میده،بیشتر دست بهش جنون حالت شما دیدن با یعنی-

 درمانش برای  کنم مشورت همکارام

  نکنم کای تونستم جدید،نمی  مصیبت یه با موندم ومن رفت دکتر

 خودمه، خواست به همش کرد می فک االن دیدم نمی رو ترنم االن اگه من

 خواست روبستم،می ودر داخل رفتم سریع بازکردم ودو رفتم اتاقش سمت به

 گفتم که بکشه جیغ

 برم بعد بزنم و حرفم بذار وایسا لحظه یه ترنم-

 گفتم ودوباره داد تکون منفی عالمت به و سرش
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 لحظه یه خدا،ترنم به میدم قسمت-

 وگفتم رفتم سمتش به نزد حرفی

 نمی خیانت بهت بمیرمم کن،من خبرنداره،باورم چیزا این از روحمم من ترنم-

 کنم ثابت بهت تا کن اعتماد نمیرم،بهم ها زهرماری اون سمت بمیرمم کنم،من

 خوندم گرفت،بلند وسمتم نوشت کاغذ روی

 بیرون گمشو االن زدی رو حرفت-

 کنم می خواهش ترنم-

 نوشت دوباره

 بیرون گفتم-

 پدرم، کشیدناش جیغ صدای ،با کشید جیغ دوباره که بگیرم رو دستش خواستم

 وگفت داخل اومد

 ببینیش نداری حق نگفتم مگه پویان-

 کنم ثابت بهتون بذار کنم می خواهش بابا-

 خوند بلند گرفت،بابا بابا سمت وبه نوشت کاغذ روی چیزی ترنم

 بزن زنگ بابام خونمون،به  برم خوام می-

 گفت بابا

 بیان زدم زنگ خودم کن استراحت تو باشه-

 وگفتم افتادم بابام پای به

 ببینمش من نمیذارن دیگه ببرن رو ترنم بابا-

 اینکه از ممنون ومیگه کنه می تقدیمت دستی دو باباش کردی فکر پس نه-

 کردی الل رو دخترم

 کنم ثابت بهتون بذار کنم، می تمنا بابا-
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 کن ثابت گمشو پاشو باشه-

 گفتم ترنم وبه شدم بلند بادرماندگی

 کن باورم-

  چرخوند پنجره سمت به رو سرش

 بزنه، حرف باهام خواد نمی فهمیدم

  صندلی سمت برداشتم قدم منگی وبا رفتم در  سمت کردم،به می چیکار خدایا

 کردم، می ثابت چطور دادم،بهشون تکیه دیوار به و وسرم نشستم روش

 اومدم خودم به پرستار بستم،باصدای رو چشام

 اتاقتون   برگردین باید گرفتن تماس بخشتون از آقا-

 نمیرم جایی من-

 برید چی؟شماباید یعنی-

 شینم  می بازم بشینم اینجا عمرهم اخر تا نمیرم یعنی نمیرم گفتم-

 یشهنم خوب  خانومتون اینجا، شما نشستن با-

 گفتم بلند صدای با

 خوام می من میشه،چون-

 وگفت اومد بیرون اتاق از عصبانیت با پدرم

 اتاقت برو گمشو هستم،پاشو پدرت که من با کردی غلط تو-

 نمیشم بلند جام از هم بکشی رو بابامن-

 کنم ثابت خوام می نگفتی مگه-

 آره-

 کن ثابت گمشو پس-

 بستم، رو چشام
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 خدایا، کنم چیکار

 ندادم، انجامش خودم که میزنن بهم رو تهمتی دارن اینا

 رفتم، خودم اتاق سمت وبه شدم بلند

 کرد، وصل سرم ودوباره اومد ازپرستارها یکی اتاق به من ورود با

 داد جواب امیر نرسیده بوق اولین برداشتم،به تخت کنار از رو گوشی

 که؟ نداره حقیقت شنیدم که چیزی خوبه پویان،حالت سالم-

 ریهگ عشقش برای کنه می گریه کنه می گریه مرد گفت می شکست،کی بغضم

 گفتم گریه با کنه می

 نکردی؟ باور که تو امیر-

 شکستم می رو گردنت که بودم کرده باور داداش نه-

 ندارم خبر هیچی از من امیر-

 نداری؟ خبر کردی مست چی یعنی-

 ونمیرم نرفتم ها کاری کثافت اون سمت من میدونی هم خودت امیر-

 خوردی؟ رو زهرماری همه اون چطور کنی می فکر پویان پس-

 نمیدونم-

 بزنه؟ حرف تونه نمی کجاست،واقعا ترنم-

 امیر آره-

 اونجا میایم داریم-

 میای؟ کی با-

  ومدینه ترنم وو فاطمه خونواده-

 کنه؟ می چیکار فاطمه امیر-
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 کنزدی که ومادرش نیومده،پدر بند اش گریه هم دقیقه یه شنیده ازوقتی هیچی-

 نباشی وپا دست تو اومدیم ما کنن،خوبه  سکته بودن

 امیر؟ چی یعنی-

 بگی؟ چی پدرش به خوای می-

 بشم قایم که نکردم کاری حقیقترو،امیر-

 عصبیه خیلی که نمیدونم،پدرش-

 کجایین؟ امیر-

 میرسیم دیگه ساعت نیم-

 خدانگهدار باشه-

 خداحافظ-

 زدم صدا رو وپرستار کردم قطع رو گوشی

 داشتین؟ کاری آقا بله-

 بشم مرخص خوام می-

 بگه دکترتون نمیشه،باید-

 نکرده،بگید خراب وخودتون خودم سر روی رو بیمارستان این تا محترم خانوم-

 بیان

 وگفت داخل اومد رفت،رضا بیرون که پرستار

 کشی؟ می نعره چیه-

 برم باید رضا-

 نمیره جایی ،عشقت نترس عمه ی خونه کجا-

 کنم می ثابت همتون دار،به نگه رو احترامت بزرگی رضا-
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 هم است،االن بیان به حاجت چه است عیان که نداره،چیزی کردن ثابت-

 طالقتون برای میشه شاهد خودش گفته میاد،بابا خونوادش

 بشه رد من جنازه روی از اینکه نمیره،مگه جایی شو،ترنم خفه رضا-

 بشه رد کنم می کمکش میشه،خودم رد هم میشه،خوب-

 کردم رفتم،تنم لباسام سمت و کشیدم بیرون دستم از رو سرم رضا به توجه بدون

 وگفت اومد سمتم اومدم،پرستار بیرون اتاق واز برداشت رو وگوشی

 بیاد دکتر باید محترم آقای-

 موگفت پیشخوان روی وگذاشتم کشیدم بیرون تومنی12 تراول جیبم،چهارتا از

 ترخیص پول اینم-

 موگفت رفتم سمتش ،به در دم نشسته مامان رفتم،دیدم که ترنم اتاق سمت به

 کنی؟ نمی باور که تو مامان-

  ترنم نه کردم قبول من نه پسرم نه-

 بیرون؟ برو گمشو گفت بهم چرا نمیزنه،مامان حرفی چرا پس مامان-

 وگفت کرد نوازش رو صورتم مامان

 شده دیده،شوکه رو صحنه تموم ،اون کن درک رو بشم،ترنم فدات-

 وگفتم گذاشتم مادرم زانوهای روی رو وسرم کردم گریه

 پیش کال من دیدید که خودتون ندارم،مامان خبر  من که قسم ترنم جان به مامان-

 ...میوه آب خوردن بعد نمیدونم  بودم نشسته بقیه

 گفت کردم،مامان مکث هم خودم کلمه این گفتن با

 پویان؟...چی میوه آب خوردن بعد-

 فهمیدم مامان-

 ؟ رو چی-
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 داد جواب زدن بوق بار چند از گرفتم،بعد امیدرو شماره مامان به توجه بدون

 شده؟ خوب حالت پویان سالم-

 تخت روی افتاده زنم وقتی نشم خوب سیاه صدساله خوام امید،می سالم-

 بزنه حرف تونه ونمی بیمارستان

 پویان؟ میگی داری چی-

 میزنی؟ حرف سارا با هم هنوز تو بگو بهم فقط امید مفصله-

 کنارمه االن آره-

 بیمارستان بیار بردار پس-

 میام االن باشه-

 وگفتم کردم قطع رو گوشی

 ... کنم می ثابت بهتون مامان-

 ؟ چطور-

 کن صبر یکم مامان-

 گفت تعجب با اومد،سارا سمتمون به وسارا امید ربع یه بعد

 خوبی؟ پویان-

 داغونم...سارا نه-

 خوبه؟ ترنم-

 اومده بند شده،زبونش شوکه ترنم سارا نه-

 پویان میگی دروغ-

 نیستم کارا اون  اهل من میدونید که کن،شماها کمکم سارا-

 کمکی؟ چه-

 تشنمه گفتم شب اون یادته سارا-
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 آره-

 برام؟ آوردی چی-

 میوه آب خب-

 کجا؟ از-

 یخچال از-

 برداشتی؟ خودت-

 یمدار یخچال تو آماده گفت،نریزم الناز که بریزم برات پارچ از خواستم من نه-

 وگفتم برگشتم مامان سمت

 باشه کثافت اون کار میزدم ،حدس شنیدی مامان-

 وگفت رسید که رضا

 خبره؟ چه اینجا-

 بگو خودت نیست،سارا من کار که کنم می بینی،ثابت می رضا-

 گفت بود کرده تعجب خودش سارا

 نذاشت الناز که ببرم آب براش خواستم منم خواست آب من از رضا،پویان-

 پویان برای ببرم وگفت دستم به داد لیوان وخودش

 گفت تعجب با رضا

 بوده؟ الناز سر زیر اش همه یعنی-

 گفتم عصبانیت با

 نمیذارم اش آره،زنده-

 وگفت اومد  سرم پشت ورضا شدم دورر اونا از سرعت با

 پویان؟ کجا-

 کنم ثابت همتون به میرم-
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 میام منم وایسا-

 تگف خجالت با شدیم،رضا ماشین وسوار اومدیم بیرون بیمارستان از رضا با

 ...ام شرمنده پویان-

 کرد می باور بود کی رضا،هر نیست مهم-

 عمه خونه رسیدیم نرسیده دقیقه پنج رفت،به می رضا که سرعتی با

  

 وگفت اومد سمتم به لبخند با شد،الناز باز در زدم که رو در

 ...خوب عزیزم سالم-

 پرت دیوار سمت به زدم صورتش به که سیلی بشه،با تموم حرفش نذاشتم

 وگفت اومد سمتمون به شد،عمه

 پویان؟ کنی می داری چیکار-

 وگفتم رفتم سمتش عصبانیت با

 بکشی خجالت کردنت،باید بزرگ دختر این با شو خفه عمه کن لطف-

 هست؟ من دختر دنبال چشمت داری زن اینکه با که تو یا بکشم خجالت من-

 کردم،سمت وبلندش پیچیدم دستم دور رو وموهاش برداشتم خیز الناز سمتم به

 وگفتم کوبندمش دیوار

 کردی؟ وزندگیم من با کاررو این که کردم چیکارت من لعنتی بگو-

 وگفت گرفت رو دستش رضا که بیاد سمتمون خواست می عمه

 بکنه رو کارش پویان بذار عمه-

 کشت رو دخترم میگی داری چی رضا-

 گفتم فریاد با

 بیمارستان ی گوشه وافتاده شده الل االن من زن که بمیره بمیره،بذار بذار-



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  699  

 وگفتم زدم الناز به سیلی دوباره

 چرا؟ بگو-

 گفت گریه با الناز

 چرا؟ چی-

 راپس با رو کاریات کثافت یکی  یکی تا الناز مردگی موش به نزن رو خودت-

 من لیوان تو ریختی چرا رو ها زهرماری بگو،اون خودت نکرده رو

 نمیدونم چیزی من-

 زندانی رضا دستای بین وعمه میزدم بهش پی در وپی کشیدم بیرون رو کمرم

 گفت الناز دقیقه ده بود،بعد شده

 میگم رو چی ،همه میگیم پویان نزن-

 وگفتم گرفتم رو وموهاش شدم خم

 بگو-

 ...وفاحشه غربتیه،مغرور دختره اون ببینم بودم،نمیتونستم عاشقت من-

 وگفتم زدم بهش سیلی ،دوباره ترنم برای صفت این شنیدن با

 ببینم بگو شدی،بنال بستر هم پسری باهر  که تویی فاحشه-

 اونا من ریختم،اره ،من شد می کور باید شد،اصال می هم کر ،باید بود حقش-

 رو اونا هرکی بیارن،چون برات که دادم میوه آب تو وریختم خریدم رو

 کنه می مست نرسیده ثانیه بخوره،به

 خواستم کرد،دوباره نگاه بهمون گردشده چشمای با برگشتم،عمه رضا سمت

 وگفت رسید راه از بابا که بزنمش

 خبرته؟ چه پویان-

 گفتم و دیوار سمت کردم وپرتش کردم بلند رو الناز

 ریخته بهم رو من زندگی است،این دختره این کار-
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 وگفت برگشت رضا سمت بابا

 رضا؟ میگه چی-

 وهآبمی تو ریخته که کرد اعتراف شاهده،االن هم میگه،عمه راست پویان بابا آره-

 پویان

 وگفت رفت  الناز  سمت بابا

 دختر؟ تو کردی چیکار-

 کرد نمی نگاه هم رو من اون دایی،ولی بودم پویان عاشق من-

 وگفتم رفتم سمتش عصبانیت با

 هم رو من خواستی می  که بود نکرده راضیت دیگه پسرای با خوابی هم-

 بکنی  خودت های کاری کثافت درگیر

 گفت زد الناز به که سیلی بابا

 کرد؟ کاری مستی تو ببینم،پویان بگو-

 بودم کرده تموم چیزرو بود،همه نیومده لعنتی دختره اون نه،اگه-

 وگفتم زدم وسیلی گرفتم رو اش یقیه

 بیاد ترنم سر بالیی اگه نمیذارم ات نیار،زنده خودت اسم مثل رو من زن اسم-

 فتوگ اومد سمتم رفتیم،بابا بیرون رضا و بابا وبا دیوار  سمت کردم پرتش

 شرمنده بابا پویان-

 وگفتم کردم بغلش

 بشی ترنم پدر شرمنده مجبوری شمام،که شرمنده من بابا-

 وگفت کرد بغلم محکم

 کنم می درست رو چی همه نمیذارم،خودم-

 میمیرم اون بدون من ببینه،بابا رو من  نیست حاضر ترنم بابا-
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 کرد جدا خودش از رو من شد،بابا سرازیر هام گونه روی اختیار بی اشکام

 وگفت

 اومدن خونوادش زده اس ام اس االن پویان،مادرت باش قوی-

 من یا یقیه ،پدرش نرسیده اتاقش بیمارستان،به به ورسیدیم شدیم ماشین سوار

 وگفت گرفت رو

 کنم،سر می خوشبخت رو ترنم گفتی می بود داری،این امانت رسم بود این-

 آوردی؟ بالیی چه من دختر

 وگفت اومد جلو بابا زد من به که سیلی

 فهمیدیم تازه چیز یه من کنم می خواهش مهندس-

 وگفت برگشت بابام سمت عصبانیت با

 نگه ندخترتو مثل شما،گفتم دست امانت ترنم گفتم رفتم وقتی دکتر،من آقای-

 بیارید خودم وتحویل کنید اللش که کنید،نگفتم داری

 وگفت اومد سمتمون امیر

 باش آروم توروخدا عمو-

 وگفت رفت سمتش وبابا نشوندیم صندلی روی رو ترنم بابای

 الکل بوده،اون من خواهر دختر ای نقشه کارا این فهمیدیم االن مهندس،ما آقای-

 کنه،وگرنه مست پویان شده باعث پویان،همین میوه آب تو بود ریخته وشراب

 نیست کارا این اهل من پسر

 وگفت اومد سمتم ترنم پدر

 جدیدته؟ نقشه اینم-

 اتفاق اون نیست یادم اصال من بخدا ،بابا ترنم جان به نه-

 وگفت داد تکیه دیوار به درمانده

 دخترم اومده بند زبون با کنم چیکار-
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 وگفت اومد بیرون اتاق از گریه با مادرش

 خوام می تو از رو ترنمم من کنه،پویان گریه تونه نمی شده چش ترنم پویان-

 ونفس ایستادن سرش باال دارن دکترا رفتم،دیدم که ترنم اتاق به سراسیمه

 میدن مصنوعی

 وگفت اومد سمتم کردم،پرستار وگریه افتادم زانو روی

 بیرون لطفا آقا-

 برم کجا اینجاست عشقم-

 بیرون لطفا-

 وگفت اومد سمتم گریه با برد،فاطمه وبیرون گرفت رو دستم بابا

 بود؟ چش ترنم پویان-

 دادن می مصنوعی نفس  داشتن دکترا نمیدونم فاطمه نمیدونم-

 وگفت کرد گریه بلند صدای وبا زد هق هق فاطمه

 ...بشه ،چیزیش ترنم یانپو-

 وگفتم گذاشتم دهنش روی رو دستم

 نمیذارم من  فاطمه،نمیشه نمیشه طوریش-

 هکردیم،ک می وگریه بودیم نشسته اتاقش در جلوی که بود ساعت چند نمیدونم

 وگفتم رفتم وسمتش اومد بیرون دکتر

 خوبه؟ حالش شده؟ چی دکتر-

 باشه  بارش اولین کنم نمی بود،فکر شده تنفسی اختالل دچار-

 شده اینطور ،چندبار دکتر آره-

 هک کنه وگریه بزنه حرف کرده می شدن،سعی سنگینی شوکه دچار  متاسفم-

 شده اینطوری
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 .رفت  سیاهی شد،چشام شدیدتر ام وگریه افتادم زمین روی دکتر حرف این با

  

  ترنم

  میومد بیرون از ورضا پویان پی در پی کردم،فریاد باز که رو  چشامم

 یم رو فکرش که بودم ازاونی تر بدبخت من نبود نبود،مهم مهم اصال برام ولی

 کردم،

 خورم، می هم این از خوردم فربد از

 وت اول از  آوا اسم به چیزی انگار تونستم نمی ولی بزنم حرف کردم می سعی

 ،  نداشته وجود من

 کنم، رهاش تونستم نمی ولی داشتم بغض

 اموتم بودم شده خیره دیوار از ای نقطه یه به برام بود شده سخت کشیدن نفس

 کردم، مرور رو پیشم ماه سه خاطرات

 بودم، اومده اشتباه رو کجا

 اومدم، اشتباه رو راه تمام

 رو، راه تمام

 بکنه، خیانت بهم نداشت امکان پویان

 ازش، بود شکسته دلم چرا نمیدونم  ولی  میدونستم خودم

 نیست، درک قابل برام صحنه اون تو پویان دیدن

  نبود هیشکی مال من جز پویان

 زهرش اول همون که دیدم دختر یه با رو پویان شدن بستر هم شب اون من ولی

 اونه، ماله پویان وگفت زد بهم رو

 بکنم، خودم مال نکردم سعی چرا من پس

 کنم، قبول رو پویان عشق نکردم سعی چرا من
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 بوده، خودم تقصیر پس

 بکنه، کارو اون نداشت حق پویان بازم ولی

  میومد بدش دختره اون از که پویان اصال

 کنن، درست توطئه براش نکنه

 کنه، امتحانم خواسته پویان نکنه

 بزنم حرف تونم نمی من که بوده امتحانی چه این ولی

 بودن، ایستاده روبروم  خونوادم که کشید طول چقدر نمیدونم

  کردن می گریه داشتن فاطمه ومادر وفاطمه مامانم

  بدم رو جوابشون تونستم نمی من ولی میزدن صدا رو من

 نداشتم، و سرزنشی هیچ حوصله

 توجهی، ونه کردم نگاهشون نه

 بودم، شده خیره زندگیم تو تاریک ی نقطه به

 مامانم، جز رفتن بیرون همه

  چی همه از زد حرف

 شدم، اونا خاطر رنجش باعث که گذشته از

 میدم، عذابشون  دارم دوباره که االن واز

 گذشته، همه اون از بودم  خسته

 گذشته، از زدن حرف 

 گذشته، یادآوری از

 کشیدم، کشیدم،فریاد وجیغ گذاشتم گوشم روی رو دستم

 کنم، گریه کردم سعی

 کنید، بگم،بس وبهشون بزنم داد کردم سعی
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 کشیدم، سختی زندگی این تو شماها اندازه به منم بگم

 سخت کشیدن ونفس رفت سیاهی چشام اتاق تو پزشکا ریختن اومد،با بند نفسم

 .شد

 

 

 بود شده سرخ دیدم،چشماش سرم باالی رو فاطمه کردم باز که رو چشام

 وگفت کرد شدم،بغلم بیدارش من دید زیادیه،تا گریه از میدونستم

 اومدی هوش به که بشم فدات-

 وخواهر دوست بهترین که دوستم برای دلم چقدر کردم نگاه بهش خیره ومن

 ونوشتم داد دستم کردم،به اشاه میز روی کاغذ شده،به تنگ برام بود وهمدم

 دیونه بود شده تنگ برات دلم-

 وگفت کرد پاک رو اشکاش

 نیاری کم ولی خورده موش رو زبونت-

 کجاست؟ نترس،امیر نمیارم-

 بیرونه-

 بقیه؟-

 هستن تو اومدن هوش به ومنتظر نشستن بیرون-

 شدم؟ عزیز چه-

 خواهرم بودی عزیز-

 شدم نمی بدبخت که بودم ،اگه فاطمه نبودم-

 فتادها بیاد،االن بدم خبر بهش برم بذار  هستش تو از بدتر حالش  پویان ترنم-

 بیمارستان تخت روی

 ونوشتم کردم اخم



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  706  

 بشنوم چیزی خوام نمی-

 کردی؟ باور مگه ،تو ترنم کنم می خواهش-

 کردی؟ نمی باور ی میدید جا یه اش عمه دختر با رو بودی،شوهرت تو-

 چی؟ کردن مجبور رو پویان اینکه ولی چرا رو صحنه اون-

 کنه نگاه بهم نداد زحمت خودش به نیست،حتی کار در مجبوریتی-

 بوده مست چون-

 نوشتم اخم با

 میرم بره   هرزهرماری  سمت اگه بودم گفته بهش اول همون من بدتر دیگه-

 گردم نمی بر ودیگه

 نمیدونسته ریخته،پویان اش آبمیوه تو ،الناز ترنم-

 یه باال هطبق به رفتن از قبل ،پویان فاطمه گفت می رفتم،راست فکر تو لحظه یه

 خورد آبمیوه لیوان

 وگفتم کردم نگاه اخم با

 بخشمش نمی هرچی،من-

 هستن تو منتظر که باش آدم همه اون فکر لطفا،به ترنم-

 ندارم کار هیچکدومشون با نباشن،من منتظر بگو-

 پایین بیا شیطون خر از ترنم-

 نتیلع  میومدی پایین شیطون خر از بزنی حرف تونستی نمی بودی تو فاطمه-

 شده اضافی چیزی برام کشیدن نفس کنم،انگار گریه تونم نمی

 بیاد پویان دقیقه چند ترنم-

 نوشتم کاغذ وروی گرفتم رو ودستش شدم عصبی

 بیرون برو توهم بزنی اونارو حرف خوای می اگه-
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 بوسیدوگفت رو صورتم

 بخواب کردم،بگیر غلط-

 اومد داخل،سمتم اومد بابام که ببندم رو چشام کشیدم،خواستم دراز تخت روی

 وگفت زد پیشونیم به ای وبوسه

 شدی شو،مرخص حاضر پاشو-

 پوشیدم، رو لباسم فاطمه کمک وبه دادم تکون و سرم

 اومد دوباره بابام که کنم جمع سرم باالی  رو موهام تا بودم ایستاده آینه جلوی

 وگفت داخل

 خودمون ی خونه ،میریم بیاره رو وسایلت بره بگو فاطمه به-

 نوشتم کاغذ وروی دادم تکون تایید عالمت به رو سرم

 برید همراهش هم خودتون-

 سرت پشت برو،ماهم اونا با رسیدن،تو وشوهرش مدینه بابا،االن میرم باشه-

 میایم

 رفتیم، بیرون فاطمه وبا کردم مرتب رو شالم

 صندلی، روی بودن نشسته همه

 ، بیاد سمتم وخواست شد بلند پویان من دیدن با

 بقیهو فاطمه به توجه وبدون گرفتم دستش از رو وکلید رفتم مدینه شوهر سمت

 بشم، دور محوطه اون از تا گرفتم شتاب

 گفت می که شنیدم رو پویان صدای

 بزنم حرف منم نکن،بذار انصافی ترنم،بی-

 گفت بهش که شنیدم رو بابا ،صدای ندادم گوش حرفاش به

 طالق  کارای برای  بیا دیگه هفته یه-
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 نطوریای چرا ولی نداره گناهی پویان میدونستم که نداشتم،من رفتن ایستادم،پای

 کردم می

 کردم، حس هام شونه روی رو پویان ودست فشردم دستم تو رو کیفم بند

 ه،کن باور تونست می بود من جای اونم اگه برگشتن،ولی برای داشتم تردید

 نبودم، مقصر من کنه قبول تونست می

 گفت لرزون صدای کردم،با نگاه بهش اخم وبا چرخیدم سمتش

 میمیرم تو بی میگه،من داره چی ترنمم،بابات-

 جدا ازش عصبانیت وبا زد پس رو دستش که کنه نوازش رو صورتم خواست

 شدم

 گفت التماس وبا اومد  دنبالم

 لحظه یه کنم؛فقط می خواهش ترنم-

 نوشتم گوشی پیام چرخیدم،توی ایستادم،سمتش

 جونم؟ از خوای می چی-

 وگفت سمتش،خوند گرفتم رو گوشی

 کنم دفاع خودم از حداقل میری،بذار کجا منی کس همه ؛تو ترنم-

 نوشتم

 کردی؟ می قبول شد می عوض باهم ما جای اگه-

 دارم اعتماد بهت چشمام اندازه به ،من ترنم معلومه-

 نوشتم

 بودی شده اعتماد بی بهم فربد مسخره حدس یه ،سر هیچی سر شب اون معلومه-

 وگفت کشید موهاش به دستی

 نکن انصافی بی ترنم-



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  709  

 ،نوشتمکنم گریه تونستم نمی االن نبود،من سراغم،انصاف اومد بازم لعنتی بغض

 باید االن من ات عمه دختر مسخره انتقام یه تو،سر یا  هستم  من انصاف بی-

 ... دختر یه خواب هم رو عشقم کنم،که گریه نتونم االن بشم،که الل

 

 دویدم نبیرو وسمت کردم پرتاب سمتش رو بنویسم،گوشی چیزی نتونستم دیگه

 کردم، پرت پشتی صندلی به رو وخودم رسوندم ماشین به رو خودم

 شدم، می کنم،خفه گریه تونستم نمی

 بخورم،شال هوا تا کردم باز رو مانتوم های ودکمه دادم تکیه صندلی به رو سرم

 بکشم، عمیق  نفس کردم وسعی انداختم هام شونه روی

 نشست کنارم شد،پویان باز ماشین بشم،در آروم تا کردم کاررو این چندبار

 وگفت دستم به داد رو وگوشی

  ترنم-

 وگفت گرفت رو نکردم،دستام نگاهش

 دوباره تو تا بریزم بهم رو دنیا بشه قرار کنی؟اگه می اینطوری چرا ترنم-

 نرو میریزم،فقط بهم باش بزنی،مطمئن حرف

 گفت التماس ،با دادم تکون وراست چپ به و سرم

 این اهل من میدونی هم مقصرم،خودت من انگار که کنی می کاری ،یه ترنم-

 خوام نمی رو کسی تو از غیر به من که میدونی خوب خودت نیستم کارا

 

 

 بشه،دوباره پیاده که کردم واشاره کردم واخم کشیدم بیرون دستش از و دستم

 کشیدم، جیغ که بگیره و دستم خواست

 سنف ،نفس انداختم بابام بغل رو همانا،خودم بابام اومدن و همانا من کشیدن جیغ

 وگفت کشید فریاد پویان سر زدم،بابام
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 دادگاه کارای برای بیا بعد هفته  نگفتم مگه-

 ؟چیه ی برا طالق  کوچیک مسئله یه نرو،سر قاضی طرفه یه خدا رو بابا،تو-

 خواستگاری از قبل  کوچیکه،یادته ی مسئله یه من دختر صدای دادن دست از-

 می خوشبختش گفتی بشه طوریش ترنم نمیذارم بره وگفتی،سرم اومدی

 بدتر هک کردی،تو شکنجش فربد از بدتر که بکشه،تو سختی دوباره کنم،نمیذارم

 وخوشبخت بگیر رو ات عمه دختر همون گذاشتی،برو دلش روی داغ اون از

 بشی

 گفت درماندگی با وپویان کردم فرو پدرم سینه تو رو سرم

 ...بابا،لطفا-

 کن کمک بهشون برداره،برو رو ترنم وسایل میاد هم فاطمه برو،االن پویان-

 گفت گوشم وزیر کرد وبغلم کرد جدا بابام واز اومد سمتم پویان پدر

 نه،اونک جبران وبذار نکن انصافی بی ولی پویانه تقصیره همش ،میدونم ترنم-

 من با النازهم نداشته،تنبیه خبر چیز هیچ از

 بمونه تنها عمر  یه پویان نذار فقط

 

 گفت دادم،دوباره تکون منفی عالمت به رو وسرم کردم بلند رو سرم

 نکن رد رو پویان فقط بزنی حرف دوباره تا کنیم می کمکت-

 رفتم، مدینه وسمت انداختم پایین رو سرم 

  دیمش ماشین برم،سوار خوام می که بردمش،فهمید ماشین سمت گرفتم رو دستش

  میزد، فریاد رو التماس دنیا یه  کرد،چشماش نگاه بهم غم دنیا یه با  پویان

 .رفتم خواب به و بستم رو بودم،چشام شده دل سنگ چه ومن

  

 پویان
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 عذاب، دنیا ویه موندم ومن رفت ترنم

 غم، دنیا یه

 ، ترنم بدون دنیا یه

 دوست بهترین بود چرخیدم،امیر اومدم،سمتش خودم به مرد یه دست نشستن با

 وگفت فشرد رو هام ورفیقم،شونه

 نکن مرد،گریه بزرگه خدا-

 درماندگی بودم،با نشده متوجه وخودمم بود شده کشیدم،خیس صورتم به دستی

 گفتم

 خوام می رو ترنمم من شکست،پویان وکمرم رفت ترنم امیر-

 وگفت کرد بغلم

 اب تا بذاری تنهاش کن ،سعی شده وارد بهش بزرگی شوک االن ترنم پویان-

 بیاد کنار خودش

 میرم بمونه،منم تنها هم دقیقه یه نمیذارم ،امیر نمیذارم-

 کجا؟-

 ببرم رو زنم من بذارن تا خونشون در دم خونشون،شهرشون،میشینم-

 نیست راهش این-

 چیه؟ راهش پس-

 بکنیم کاری درمانش وبرای بزنیم حرف دکتر چندتا با باید-

 خونه، ورسیدیم شدیم ماشین سوار چطو نمیدونم

 من، اتاق رفتیم فاطمه و امیر با

 قدرت ومن   کرد جمع وسایل اون با   رو من ودل کرد جمع رو لباسش فاطمه

 ، نداشتم و خودم دادن تکون

 وگفت نشست روبروم فاطمه
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 پویان-

 وگفتم زدم زل چشماش وبه  کردم بلند رو سرم

 رفت زنش که مرد مرد،وقتی پویان-

 وگفت گرفت رو دستم

 حرفای تونه نمی االن ولی داره دوستت میزنم،اون حرف باهاش نکنه،من خدا-

 کنه قبول مارو

 وگفت شد بلند

 باش خودت میریم،مواظب ما-

 گفتم که بره خواست می

 وایسا-

  خونوادش برای که هایی وسوغاتی رفتیم کمد کرد،سمت نگاه وبهم ایستاد

 وگفتم دادم دستش به برداشتم  رو بود خریده

 شماها برای گرفته فرانسه از اینارو-

 میدم بهش-

 ور خودمون عروسی لباس چمدون وبه نشستم کمد کنار ومن رفتن وامیر فاطمه

 کردم، باز

 شد، تبدیل رویا به آرزوهامون زود چه

 کرد پر رو اتاق هام گریه هق وهق وبوسیدم برداشتم رو عروسش لباس

 رو کمد ودر گذاشتم چمدون تو رو بود،لباس شده تایک هوا اومدم که خودم به

 بستم،

 بودن، نشسته ،همه پایین طبقه ورفتم شدم بلند

 وگفت اومد دنبالم رفتم،بابا حیاط سمت اونا به توجه بدون

 کجا؟-
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 ببرن رو ترنم نمیذاری نگفتی مگه قبرستون،بابا-

 خونشون میریم دوروز بعد بذار پویان-

 رفت،همش که بود زنم  اون ها انصاف نیست،بی زود نظرتون به دوروز-

 نمیذارم اش زنده ترنمم جون نمیذارم،به اش بود،زنده تو خواهر دختر تقصیر

 نیار در بازی مسخره پویان-

 بود، عمه ی خونه فقط شدم،مقصدم ماشینم وسوار رفتم توجه بدون

 دادن فشار رفتم،با خونشون د وسمت کردم قفل رو رسیدم،ماشین سرعت با

 زدم وفریاد رفتم خونه شد،سمت باز زنگ،در

 کجاست؟-

 وگفت اومد سمتم عمه

 خبرته؟ چه-

 برای ببرم خواست،اومدم نمی رو این دخترت عروسی،مگه اومدم هیچی-

 عروسی

 بهم رو خودشون هم وبابام ام عمه رفتم،شوهر اتاقش وسمت زدم کنار رو عمه

 زدم فریاد که بیان سمتم خواستن رسوندن،می

 گهن رو احترامتون وبزرگم،پس پدرمی کنم نمی هم میزنم،فکر جلو بیاد یکی-

 دارید

 گفتم فریاد وبا رفتم الناز سمت

 بپوش عروسی لباس پاشو نشستی،پاشو چرا خب-

 زدم کرد،فریاد نگاه وبهم گرفت باال رو سرش

 باش خوشحال پاشو خواستی نمی رو این نشستی؟مگه چرا دیگه پاشو-

 ادشد،فری پرت تخت روی زدم بهش که سیلی کرد،با می نگاه بهم حرکت بدون

 زدم
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 باش بره،رفت،خوشحال زنم خواستی نمی نشستی،مگه ،چرا پاشو لعنتی-

 وگفت گرفت رو دستم بابا که بزنمش خواستم دوباره

 باش آروم پویان-

 استاد ،شماره برداشتم رو رفتم،گوشی پارک وست زدم بیرون خونه از

 داد جواب خنده گرفتم،با رو رمضانی

 فرانسه گذشت گل،خوش پویان ،آقا به به-

 گفتم سختی بود،با گرفته صدام

 ...استاد-

 گفت نگرانی با

 پسر؟ گرفته چرا شده،صدات چی پویان-

 کن کمکم استاد-

 شده؟ طوریش نه،ترنم یا شده چی میگی پویان-

 گریه مرد بگن که نبود مهم اصال سرازیر واشکام شکست بغضم ترنم شنیدن با

 کنه، نمی

 گفتم صدا همون کردم،با می گریه عشقم برای کردم می گریه من

 کن استاد،کمکم فهمی می میمیرم گذاشت،من رفت،تنهام  ترنم استاد-

 شد؟ رفت،چی چرا ببینم بگو ادم مثل پویان-

 کنم،رفت ثابت نذاشت بدم توضیح نذاشت وپوچ هیچ استاد،بخاطر-

  ترنم بزنم زنگ کن کردی،قطع عمرم نصف که تو پویان-

 بزنه حرف  تونه نمی ترنم استاد-

 میزنه حرف من با-

 داده دست از رو تکلمش قدرت ترنم استاد-
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 نیست جالبی شوخیه اصال کنی می شوخی پویان؟اگه میگی داری چی-

 ...ولی بود شوخی کاش ای بیشتر ام وگریه زدم هق هق

 گفتم گریه با

 فقط بزنم حرفی من داده،ونذاشت دست از و تکلمش شد،قدرت شوکه استاد-

 رفت

 بزنه حرف نتونه که وپوچ هیچ سر مگه پسر میگی داری چی-

 بوده سنگینی شوکه میگن استاد-

 مگه؟ بود شده چی-

 شدیدتر، ام وگریه دادم توضیح

 وگفت زد کالفگی سر از آهی استاد

 پسر نمیشه باورم-

 استاد؟ کنم چیکار-

 بزنم زنگ حسینی دکتر به االن بزنم،بذار حرف همکارا با باید نمیدونم-

 استاد منتظرم-

 باشه،خدانگهدار-

 افتادم، راه  خونه وسمت دادم حرکت رو ماشین و کردم قطع رو گوشی

 چمدون تو ریختم رو وسایلم وتموم رفتم اتاقم سمت

 بمونم، شهر این تو تونستم ،نمی

 افتادم، ترنم حرفای یاد کردم نگاه که لباسام به

 خواد، می لباسمون ست برای که گفت می شیطنتهاش اون با که

 سرم پشت گذاشتم،مامان ماشین وپشت برداشتم رو عروسیمون لباس چمدون

 وگفت اومد
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 مامان؟ میزی کجا پویان-

 لنازا دختره اون یا میدم خودم دست کار یا بمونم اینجا،اینجا بغیر هرجایی میرم-

 کشم می رو

 بکنیم فکر یه بیاد هم بابات بذار مادر پویان-

 بدین خبر منم به بکنید رو فکرتون شماها میرم من-

 میری؟ کجا حداقل بگو-

  خودم خونه-

 

 برگردونم رو ترنم میدم مامان،قول باش مواظب-

 شدم، ماشین وسوار دادم تکون رو سرم

 خونه، رسیدم که بود صبح

 تخت، رو انداختم رو وخودم کمد تو گذاشتم رو ها چمدون

 کرده، رو ترنم هوای دلم چقدر

 داره کم رو زن یه فقط خونه این

 

 گذاشته، تنها رو من االن که خونه این خانوم اونم

 تخت ور بیرون لباس با پویان3گفت می بهم اخم با که بود گوشم تو ترنم صدای

 نخواب

 کردم، عوض رو ولباسم شدم بلند

 ور ها وسایل تا من پویان3افتادم حرفاش یاد دوباره که بخوام دوباره خواستم می

 بره نمی خوابم نذارم جاش تو

 یزآو رخت رو لباسم وتموم رفتم چمدون بود،سمت فرشته واقعا دختر این خدایا

 کردم،
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 ، نبینه کسی بود قرار عروسیمون لباس جز

 کشیدم، سرم رو رو وپتو کشیدم دراز تخت رو

 .بستم رو وچشام زدم جاش به ای نکشیده،بوسه پر   تخت از ترنم بوی تا

  

 ترنم

 ، گذشت  می خونه به اومدنم از   هفته یه  

  ، وساطت برای پویان ی خونواده امد و رفت و ها تماس هرروز

 نمیومد، کوتاه که بود بابام بار این ولی

 نداشتم، گیری تصمیم قدرت که بود جنازه یه وسط این من

 ، کنم پاک ذهنم از رو صحنه اون تونستم نمی

 دختر، یه با عشقم نبود،دیدن چیزی کم

  صحنه؛ اون تو نداشت تقصیری پویان که چند هر

 کاری ما زندگی با که کنه متقاعد اون از قبل رو الناز تونست می حداقل ولی

 باشه، نداشته

 کنم، قبول تونستم نمی جوره هیچ

  کنه، قبول تونست می بود من جای پویان

 ، کنه قبول دختررو یه حرف تونست نمی هیشکی نه

 کرد، قبول پویان من به فربد زدن تهمت ماجرای  تو درسته

 قبول تونست می دید می رو بودم دیده من که ی صحنه مثل  صحنه یه اگه  ولی

 نداشتم،  تقصیری من که کنه

 کرد، نمی قبول هیشکی نه

  بدر سیزده برای رفتن همه شد تموم عید
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 گشتن، به نداشتم تمایل اصال من ولی

 رفتم، نمی هم کوچه سر تنهایی من

 ، رفتم نمی جایی پویان بدون من

 بود، فرستاده فاطمه از رو سوغاتا

 کرد، تقسیم همه بین فاطمه دادم

 باشم، خونوادم گر سرزنش دید تو نداشتم دوست

 ناراضی من از که  شنیدم می  رو صداشون ولی زدن نمی من پیش حرفی شاید

 بودن،

 عذابم موندن،بیشتر می جواب بی همش که وحسینی رمضانی استاد های تماس

 میداد

 خنده با کردم شد،نگاهش وارد و زد در مامانم که  بودم کشیده دراز تخت روی

 گفت

 داری مهمون پاشو-

 وگفت کشید کنار رو وپتو کنارم کردم،اومد پتو زیر و سرم

 آوردن تشریف ورمضانی حسینی نیستند،دکتر پویان خونواده نترس-

 وگفت کردم،خندید نگاهش تعجب با و شدم بلند

 بکش،منتظرتن صورتت به دستی جان،پاشو مامان پاشو-

 ناراحت، یا باشم خوشحال دونستم بیرون،نمی رفت مامان

 نمونم، جا ترم این من بکنن کاری یه کاش

 کردم، وتنم برداشتم لباس دست ویه شدم بلند

 سرم، رو انداختم رو وشال بستم رو موهام

 روح، وبی زرد صورت وبه کردم نگاهی خودم به آینه تو
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 نداشت، رو همیشگی برق دیگه که چشمایی

 کردم، نگاه بود آرایشم میز روی که آرایشی لوازم به

 کنم، آرایش بخاطرش گفت می بهم همیشه  که افتادم  پویان حرفای یاد

 وبیرون انداختم خودم به بار تاسف کردم،نگاهی می آرایش کی بخاطر االن

 رفتم،

 دید رو من رمضانی رفتم،استاد پذیرایی سالن سمت

 گفت لبخند با

 گیری نمی تحویل مارو فرانسه اومدی دکتر،رفتی به،خانوم به-

 نداشتم، محرفا برای آوایی نداشتم،یعنی گفتن برای ،حرفی انداختم پایین رو سرم

 وکنارشون دادم دست رفتم،باهاشون رمضانی استاد وهمسر طاهری استاد سمت

 وگفت کرد نگاهم حسینی نشستم،استاد

 خانوم،قهری؟ ترنم-

 برداشتم وخودکاررو دفتر میز روی واز دادم تکون منفی عالمت به رو سرم

 ونوشتم

 استاد شرمنده-

 وگفت خوند گرفتم،استاد سمتش رو دفتر

 که اومدیم همین برای افتاده اتفاقی چه شرمنده،میدونم شرمنده؟دشمنت چرا-

 دانشگاه ببریمت

 نوشتم کاغذ روی اومد،سریع لبام بروی لبخند  کردم شدم،احساس خوشحال

 بدم ادامه وضعیت این با تونم می استاد؟یعنی واقعا-

 گفت خوند رو هام نوشته که استاد

 ابدیم،ب دست از شمارو خوبی به دانشجویی ایم دیونه ما تونی،مگه می که بله-

 نخوان کنفرانس شما از ترم این شده زدم،قرار حرف استادتون
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 از هم رو حق این خدایا ولی کنم گریه داشتم ،دوست داشتم خوشحالی احساس

 نوشتم کاغذ خوردم،روی جا کمی استاد حرف با گرفتی،ولی من

 دیگه دانشگاه برم خوام می استاد ولی-

 گفت تعجب با استاد

 چی؟ یعنی-

 نوشتم

 ... با کارام تا خوام نمی-

 اورمب واقعا من ،یعنی ببینم رو پویان خواستم نمی واقعا ندادم،یعنی ادامه دیگه

 گفت فهمید که مقصره،استاد پویان که بود شده

 ام ،وهم بود سخت ترم گرفت،وسط رو انتقالیش اومد پویان تو از ،قبل ترنم-

 شدیم، مجبور ولی نبودیم دانشجومون بهترین رفتن به راضی

 بره تو خاطر به که کرد التماس خیلی

 وگفت داد من به رو نگاهش

 کنی؟ چیکار خوای ،می ترنم-

 گفت بابام بار این

 طالق-

 وگفت کرد نگاه بابام به عصبانیت با استاد

 هست هم ترنم حرف این صولت آقای-

 گفت کالفگی وبا رفت پنجره وسمت شد بلند بابام

 شکست دوباره ،نمیذارم ترنم نه هستش من حق گیری تصمیم قدرت بار این-

 بخوره

 وگفت کرد نگاه بهم استاد
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 مومت اشتی و طالق یه با که نیست بازیچه بکن،زندگی رو فکرات خوب ترنم-

 میدونی خوب هم خودت نیست خیانت مرد بشه،پویان

 نوشتم کاغذ روی

 استاد نمیدونم-

 دانشگاه بریم ما با شو حاضر پاشو پاشو-

 نوشتم کاغذ روی

 بدم خوابگاه درخواست دوباره میشه استاد-

 گفت رمضانی استاد

 ماشینت کلید با همراه داده پویان رو خونتون کلید-

 نوشتم بغض با 

 بمونم خونش تو من نداره لزومی پس بگیریم طالق خوامش،قرار نمی-

 وگفت نشست کنارم رمضانی استاد

 خشو پویان همون داشت،دیگه حالی چه ما پیش اومد پویان وقتی ،میدونی ترنم-

 نبود همیشگی

 نوشتم اخم وبا چشماش تو زدم زل

 بودم الل اول از من ،مگه ترنمم همون من مگه-

 گفت کالفگی با استاد

 الل وت گفته کی ولی سخته داشت،میدونم تقصیری چه پویان ولی ،میدونم ترنم-

 میشی خوب رفته رفته ایشاهلل که شوکه یه فقط شدی

 یک نیست نمیدونه،معلوم هیشکی میدونید،نه استاد؟شما کشه می طول وقت چند-

 تا گریه،باید یه حسرت تو یا باشم صدام حسرت تو باید کی تا میشه،من معجزه

 کنه ام خفه لعنتی بغض   عمر آخر
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 یطاهر شدن،استاد وارد و درزدن که نشستم تخت رفتم،روی اتاقم به شدم بلند

 وگفت گرفت رو ودستام نشست بود،کنارم

 صداترو که بار ناراحتیم،آخرین هم ما ناراحتی میدونم خوشگله ترنم،خانوم-

 دانشگاه های برنامه کل که بود،نمیدونی فرانسه تو کنفرانس همون شنیدیم

 تنهستن،گف ناراحت تو بخاطر دانشگاه کل ریخته،میدونی بهم  تو صدای بخاطر

 تاب بی که بگیریم،همکالسیات رو وتشکرت تقدیر مراسم شدی خوب تو وقتی

 داره حالی چه شوهرت کن فکر هستن،حاال دیدنت

 

 کوچیک سبزه،چشمای صورت مهربون،با خانوم کردم،یه نگاه صورتش به

 بیشتر، یا3: شاید هم سنش متوسط لبای سیاه،با رنگ به کشیده

  کرد نمی توجه آدما به که بود وقت خیلی من

 گرفته فاصله اطرافم و دور آدمای از خیلی االن ولی بودم همینطوری هم اول از

 بودم،

 به دلنشینش صدای زنه،با ی چون بکنه درک طاهری استاد رو من حال شاید

 اومدم خودم

 بری؟ خوای نمی ترنم-

 ونوشتم برداشتم کاغذی کتابخونه از و شدم بلند

 دارن؟ ببخشش انتظار من از همه چرا استاد-

 زندگیت بخاطر ترنم-

 ن؟م کردن الل داره،نقش نقشی چه هستش،پویان من برای فقط زندگی این مگه-

 نداشته خبری نیست،اصال مقصر پویان ترنم-

 کرد می وا الناز با رو هاش سنگ اول همون باید پویان-

 وگفت شد خیره چشام به

 کردی؟ وا فربد با رو سنگات تو مگه ترنم-
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 بگم، بهش نداشتم شدم،جوابی خیره چشماش زد،به خشکم

  نکرد تحمل رو من پویان مگه میگه راست

 نگفت، چیزی من بخاطر عقدمون شب که نبود پویان همون مگه

 بود، شده مرگم چه من پس کرد صبوری که نبود پویان همون مگه

 نوشتم سختی به

 نداشت ربط اصال ولی-

 بیای کوتاه تو باید جاها چی؟یعنی یعنی زناشویی ،زندگی ترنم داره ربط-

 پویان وجاهایی

 خاطر آقا نمیدونستم که ،من کرد قبول میدونست،خودش اول همون از پویان-

 داره خواه

 قاضی طرفه یه  خواد؟نه،پس می رو اون پویان نباش،مگه رحم بی ترنم-

 فهمی می داغونه نرو،پویان

 یرخ نمیکنم،نه گریه اینکه بخاطر  نیستم ناراحت من کنید می فکر همتون چرا-

 رمندا کردن گریه حق که هستش پویان عمه دختر همین لطف به نکنید اشتباه

 رو خودت اتاق این تو است هفته خوای،یه نمی خودت ؟چون چرا میدونی-

 بیرون دوستات با کنی،چرا نمی تمرین بشه،چرا چی که کردی حبس

 حتوضی پویان از چرا پیششون،اصال نرفتی اومدن شوهرت خونواده نمیری،چرا

 نخواستی؟

 کاش دیدم،ای چشمام این با بودم،خودم ماجرا شاهد استاد،خودم توضیح کدوم-

 ونمیدیم شد می کور چشام

 نباش نگران خودته مال هم بزرگه،پویان دختر،خدا نکن ناشکری-

 خوام می جدایی فقط ،من خوام ،نمی استاد خوام نمی-

 میشی نابود تو فقط ماجرا این تو که نکن دختر،لج نکن لج-

  کردم پرت تخت روی  وخودکاررو کاغذ
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 دغهدغ بدون بود آبی آب که کردم نگاه آسمونی به بغض وبا رفتم پنجره وسمت

 گفت وآروم نشست هام شونه روی وغصه،دستی

 کن فکر بیشتر ولی داری هم حق کنی می لجبازی تو االن ،عزیزم ترنم-

 وگفت زد کردم،لبخندی تایید رو حرفش سرم وبا چرخیدم سمتش

 خودت خونه بریم شو حاضر-

 داد، قرار شده انجام عمل تو رو ومن شد خارج اتاق از

 هنگا بود فرستاده پویان که ای نزده دست  چمدونی رفتم،به لباسام سمت به

 کردم،

 وگفت سمتم اومد رفتم،بابام سالن وسمت پوشیدم رو ولباسم برداشتمش

 بیام؟ منم خوای می-

 وگفت زد پیشونیم به ی وبوسه دادم تکون منفی عالمت به رو سرم

 زنگ بهم کنه می اذیتت ویا میشه مزاحمت پویان ممکنه کردی فکر اگه پس-

 طالق درخواست برای میره وکیل بزن،فردا

 فتگ تعجب با دادم،بابا تکون وراست چپ به رو وسرم گرفتم رو بابام دستای

 خوای؟ نمی یعنی-

 نوشتم کاغذ روی زود

 کنم فکر خوام می-

 طالق میگم من که نداره،همین کردن فکر-

 بابا-

 یداپ برات خونه  بیام خودم تا بمون خونه همون تو برو  شنوم،فعال نمی حرفی-

 کنم

 یمرفت ماشین سمت به حسینی واستاد رمضانی استاد وهمراه دادم تکون رو سرم

، 
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 رفتیم، دانشگاه سمت تایی وپنج

 گریزان کردنش درک از من که زدن می کردن،حرفایی می نصیحتم  راه تو

 بودم،

 ، رسیدیم که بود شب حدودا

 اتاق تو رو رفتیم،چمدون خونه سمت من با وهمگی رفت خونه سمت استاد

 گفت رمضانی واستاد گذاشتم

 باش خودت باال،مواظب نباشه،اومدیم اینجا پویان دادیم قول بابات به چون-

 وامیر فاطمه که پیشت،هرچند بیاد بزن زنگ دوستات از یکی به خواستی

 ما حرفای به ترنم بزن،ولی زنگ خودم به نکش خجالت خواستی ،کمکی اینجان

 کن فکر

 گفت حسینی واستاد دادم تکون فهمیدم اینکه عالمت به رو سرم

 منتظریم دانشگاه تو صبح فردا-

 رفتن، و کردن وخداحافظی زدم لبخندی

 کردم، روشن رو وچراغ رفتم اتاق سمت

 نمیدیدم، رو پویان خالی جای که بود گرفته رو چشام خدا کاش

 بزنم، وحرف کنم گریه نمیتونم هم که بود رحمی بی این خدایا

 بدم، تاوان اینطوری باید که کردم گناهی چه من

 کردم، پرت تخت روی رو وخودم کردم عوض رو لباسم

 کشیدم، ونفس کردم فرو پویان بالش تو رو صورتم

 پویان، سنگینه نبودنت هوای عجب

 تموم چیز همه و کردی می وبغلم میومدی زود خیلی دعواهامون بقیه مثل کاش

 شد، می

 کنی نمی کاری چرا تو پویان
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 .وخوابیدم شد سنگین چشام که نالیدم اونقدر

 پویان 

 بود، سخت خیلی برام ترنم از دوری هفته یه

 نکرد راضی برای برن ورمضانی حسینی واستاد بگیرم انتقالی من قرارشد

 خونه به برگشتن برای ترنم

 لمب بیافته،روی عقب درسش از ترسیدم نکنه،می قبول که نبود دلم تو ،دل

 زد زنگ حسینی استاد که بودم نشسته

 خبر؟ چه استاد جانم-

 خیر به سالمتی؟رسیدنمون خان،خوبی پویان سالم علیک-

 برام نمونده حواس بخدا استاد شرمنده-

 وگفت زد ای خنده استاد

 عقبی جیب گذاشتی رو مجنون شما-

 شد؟ چی بگید لطفا استاد-

 خونه گذاشتیم هم اوردن،االن برای کردم راضی رو پدرش زور به بالخره-

 خونمون میریم داریم

 ممنون دنیا یه استاد ممنون-

 بازهم ممکن نیست وقتش االن کنی کاری خوای می اگه کنم،فقط می خواهش-

 کنیم می کاری خودمون فرصت سر بره،بذار

 استاد چشم-

 چی؟ گفتیم دروغ ما بفهمه ترنم اگه ببینم-

 بخونه رو درسش اون ،بذار استاد فهمه نمی-

 چی؟ تو پس-

 نمیشه چیزی که مرخصی ترم یه-
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 افتی می پویان،عقب میشه-

 کنم می جبران-

 کجایی؟ امیدوارم،االن-

 نزدیک جای یه-

  

 کنه لجبازی ترنم نکن کاری پویان-

 باشم باشه،مواظبش بهش حواسم خوام می  ، استاد نمیذارم-

 بشیم شرمنده ما که نکنی خطا پا از دست باش مواظب-

 استاد چشم-

 خدانگهدار فعال-

 خداحافظ-

 

 نشدم، متوجه رو ترنم اومدن که بود کجا حواسم نمیدونم

 باشم، مواظبش خوام می اینطوری که من سر تو خاک

 زدم، صورتم به وآبی رفتم روشویی وسمت شدم بلند

 خره نم وقتی اونم بار یه فقط نمونده تنهایی باشم،ترنم مراقبش باید صبح تا

 اومد، سرش بال واون گذاشتم تنهاش

 یوارد وبه رفتم پنجره سمت کنه،به پیدا ادامه وضعیت این باید کی تا نمیدونم

 کردم، تکیه

 رفک داشتم ترنم با که کم هرچند خاطرهایی دوختم،به چشم تاریک خیابون به

 کردم،

 بود، بودنش من،مهم با بودنش تلخ نبود مهم برام بود که کنارم
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 بگه، که نمیداد اجازه غرورش ولی داشت دوسم

  بود شکسته غرورش بار یه داشت هم حق

 بگذره، موضوع این از تونست نمی ساده

 کردم می کاررو همین بودم اون جای منم

 بکنه، حل تونست نمی فربدرو رفتن معمای هنوز اون

 بده، رو جوابش که نبود کسی چرا

 ندادم، انجام کاری هم من خود حتی

 بشه،ک متنفر عشق از شدم باعث بیشتر تنهایش تو فقط

 کردم، نمی بلند روش دست وهیچوقت شکست می دستم اش

 ومدم،ا خودم به افتاد چشمام به که خورشید نور با که شدم خیره بیرون به اونقدر

 برداشتم، میز روی از رو وگوشی زدم چرخی

 کردم، بازش وکمی رفتم در سمت بود،به صبح هفت حدود ساعت

 اومدم، خودم  به خودمون ی خونه واحد در شدن باز با

 هک بره آسانسور با خواست دانشگاه،می به رفتن برای بود شده حاضر ترنم

 بیرون آسانسور از فاطمه که داشت می بر قدم ها پله سمت وبه شد منصرف

 وگفت اومد

 دکتر خانوم کجا-

 بود شده صداش شنیدن بود سخت زد،چه ولبخند چرخید سمتش به ترنم

 وگفت گرفت رو دستش آرزو،فاطمه

 منتظرمونه بریم،امیر بیا-

 رفتم مبل سمت میره،به فاطمه  با شد راحت شدن،خیالم که آسانسور سوار

 .وخوابیدم کردم پرت روش وخودم
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  ترنم

 رفته، دانشگاه پویانکدوم  که بود این دغدغم تمام

 نه؟ یا بده ادامه رو درسش تونه می

 اومدم خودم به فاطمه صدای واطرافم،با دور آدمای با خودم با بودم کرده لج

 رسیدیم شدو پیاده ترنم-

 شد، حبس سینه تو نفسم

 کالس، تو رفتم می چطور

 شدم، وپیاده کشیدم عمیقی شدم،نفس می رو روبه همکالسیام با چطور

 رفتیم، کالس سمت فاطمه امیرو پای هم

 گفت می تبریک رو موفقیتم دادن،یکی دست وباهام اومدن سمتم به دوستام

 دادنم، دست از آوای برای تاسف ویکی

 شدن بلند همه استاد اومدن با

 کرد اهنگ داشتیم،بهم کالس رمضانی استاد انداختم،با پایین رو وسرم شدم بلند

 وگفت زد ولبخند

 اومدی خوش-

 یحتوض به وشروع نشست جاش ازتشکر،سر پر ونگاهی بود لبخند فقط جوابم

 شد، درس دادن

 بود، پویان خالی جای به حواسم تمام

 سکنفران جای به استادا اکثر ولی گذروندم چطور هارو کالس عصر تا نفهمیدم

 بودن، خواسته مقاله ازم

 برگشتم، خونه به وفاطمه امیر با شد تموم که کالس
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 تو رو خودم داشتم دوست من ولی برم اونا پیش که کرد اصرار خیلی فاطمه

 بود، کشیده نفس توش پویان که کنم حبس ی خونه

 کردم، عوض که رو لباسام

 نم،ک پیدا رو بودن خواسته استادام که ای مقاله  تا رفتم پویان مطالعه اتاق سمت

 افتاد پویان کتاب قفسه به چشمم

  نداشتم حرکت زد،توان ،خشکم

 زدم، زانو وجلوش رفتم سمتش نداشت،به امکان این

 یم شک حسینی استاد حرفای بایدبه اول همون زدم،من تکیه قفسه با رو سرم

 کردم،

 ، بود شده راهم سد باز لعنتی ،بغض نداشتیم  انتقالی ترم وسط

 رفتم، فاطمه ی خونه سمت به حرص وبا شدم بلند

 عصبانیت روی از یا نبود حواسم نمیدونم گذاشتم زنگ روی رو دستم

 وگفت کرد باز رو در بود،فاطمه

 شده؟ چی-

 برداشت زنگ روی از رو ودستم اومد سمتم به نبود،فاطمه حواسم من ولی

 وگفت

 پریده؟ چرا رنگت-

 اومدم، فرود مبل وروی  شدم کشیده دنبالش به

 کرد، نزدیک لبام به رو آب لیوان که بود وفاطمه کرد می صدام که بود امیر

 رو دستام زور دیدم،به دستام تو وخودکاررو کاغذ که گذشت چقدر نمیدونم

 ونوشتم دادم حرکت

 گرفته؟ انتقالی پویان گفتید دروغ-

 گفت تعجب با امیر
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 گرفته انتقالی که پرسی؟معلومه می رو سوال این چرا-

 ما درسای میذاره،مگه جا رو کتابش تموم گیره می انتقالی وقتی دانشجو کدوم-

 داره فرق دیگه های دانشگاه درسای با

ن با فاطمه ن م   گفت کردن م 

 خره می دوباره حتما خب-

 نوشتم خشم با

 نگید دروغ بهم فاطمه-

 وگفت شد بلند کالفه امیر

 نه؟ یا بگیره رو انتقالیش پویان مهم ترنم،مگه مهمه برات مگه-

 نوشتم کاغذ روی

 ومدمنی بارم یه که پویان مثل رحمم بی اونقدر کردی امیر،فکر کردی فکر چی-

 که االن نیستم آدمی همچین بابام،من کردن متقاعد یا حرفاش دادن توضیح برای

 قدرت دیگه مجبور، فهمی  می مجبورم چون شدم متوسل جدایی به بینی می

 می تصمیم که هستش بابام بار ،این نیست خودم دست خودم گیری تصمیم

 مگه کنن،من می سرزنش رو من دارن همه ،چرا بیام کوتاه من چرا گیره،اصال

 کرده خیانت بهم بود پویان ،این کردم خیانت پویان به

 های کردن صدا به توجه وبدون  اش سینه تو کردم پرت رو کاغذ و شدم بلند

 نشستم، در وپشت بستم رو ودر رفتم خودم واحد به فاطمه

 می صدام که شنیدم رو امیر صدای در پشت ربع یه بودم،بعد ساعت به خیره

 کنه

 از بین،منم می هم از جدا رو وپویان تو وقتی   کنم چیکار خواهرم،خب ترنم-

 وپدر نه کجاست میدونم من نه بخدا نمیده هم مارو تلفن ندارم،جواب خبر پویان

 دانشگاه از گرفته مرخصی میدونیم مادرش،فقط

 میداد، فشار دستاش تو رو من قلب داشت یکی امیر حرفای با انگار
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 افتاد ما زندگی تو که بود آتیشی چه نمیومد،این باال نفسم

 ، کردیم می عادت کم کم داشتیم   وپویان من

 میشه کم دنیا وجود از چی من شدن عاشق با شدم،خدایا می عاشقش داشتم که من

 کنم، عاشقی نمیذاری که

 وگفت کشید موهاش به دستی کردم،امیر بازش رو در به بردم دست

 ما ی خونه بریم ،بیا شد راحت خیالت االن-

 رفتم، خواب اتاق سمت به بستم رو ودر دادم تکون منفی عالمت به رو سرم

 میدادم، تاوان داشتم بد اومدم،چقدر فرود تخت روی

 رو گناهی بی گناه میدادم،تاوان داشتم رو چی  تاوان نمیدونم بازهم

 

 وپویان، من ی دونفره عکس قاب به شدن خیره چشام

 بود، من های لب مهر هاش لب که پویانی

 انتظار خودمم که بودم چیزی اون از تر مغرور ومن بود سخت نبودنش چقدر

 نداشتم،

 گذشت فربد خطاهای از بار سه که نیستم آدمی همون من مگه

 بودم، شده دل سنگ چرا بار این پس

 بدم، گوش پویان حرفای به تونستم نمی چرا

 فقط واقعیت از فرار برای روزها واین رفتم خواب وبه شدن سنگین چشام

 .کردم می انتخاب را خواب

 

 بود، داده شب تاریکی به رو جاش روشنایی کردم باز که چشم

 کردم، باز چشم پویان گرم های وبوسه آغوش بدون باز ومن
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 کرد، می بود،چیکار کجا پویان

 باشه، سالم کردم می دعا فقط نمیدونم

  بود پویان سالمتی مهم شدم می جدا داشتم من که نبود مهم

 داشت، گردنم به حق ها این از بیشتر خیلی مرد اون

 .کردم آماده غذایی شام وبرای شدم وبلند دادم بدنم به وقوسی کش

 گذشت، می خونه به اومدنم از دوهفته

 افتاد دلم به دلهره افتاد گوشیم روی که بابا ی شماره

 شمگو تو بابام وصدای دادم فشار رو لرزیدن،ریموت می دستام ولی چرا نمیدونم

 پیچید

 دادگاه برای   فردا کرده،پس کارو همه وکیل بگم زدم بابا،زنگ عزیز سالم-

 باشی اینجا باید

 گفتن برای آوایی چون وسکوت کردم داشتم،سکوت این برای دلهره پس

 داد ادامه دوباره نداشتم،بابا حرفهایم

 خدانگهدار بابا باش خودت ،مواظب منتظرم-

 شد، قطع هم من امید انگار کرد قطع روکه تلفن

 ، کرد نمی کاری که بود کجا پویان

 

 کنه نمی کاری که هستش جدایی این به راضی خودش حتما پس

 

 برداشتم، رو ماشین شدم،سویچ حاضر رفتن بیرون وبرای شدم بلند 

 بشم، سوارش خواستم می که بود بار اولین دوهفته بعداز

 دادم فشار دستام تو رو شد،کلید حرکتم مانع صدایی رفتم که پارکینگ سمت

 سرم تو بود چکش مثل چرخیدم،صداش وسمتش
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 چشم که هست هم یکی گی نمی ،نبودی بانو روشن جمالتون به چشمم سالم-

 شماست انتظار

 شد، تباه آدم همین دست به اول همون از من کردم،زندگی اخم

 گفت دوباره که برم ماشین سمت به تا چرخوندم رو سرم

 اللت که پسره عشقت،همون بود این ترانه اومده،خب سرت بالیی چه میدونم-

 کردی؟ رد رو من بخاطرش که پسره کرده،همی

 دستاش بشم سوار تا کردم باز که رو در  شد باز ماشین ودر دادم فشار رو دکمه

 شدن شدنم سوار ومانع پیچید بازوم دور

 گفت بود گوشم نزدیکی که صداش با

 بزنم حرف باهات خوام می-

 گفت پوزخند با کردم نگاه بهش اخم وبا کردم جدا ازش زور به رو خودم

 شده خوب جورایی بزنی،یه رو حرفت تونی نمی وقتی ترانه میده ای مزه چه-

 بپری حرفام وسط اینکه بدون روبزنم حرفام تونه می حداقل

 ممحک که بشم سوار وخواستم کرد ،اخی پاهاش ساق تو کوبیدم  محکم رو پاهام

 وگفت کوبید ماشین به رو من گرفت

 منگفت رو حرفام تا باش بگم،مطمئن بهت رو حرفام بذار نکن لجبازی ترانه-

 کنه خالصت تا نیست اینجا کسی که نکن تالش هم خود نمیرم،بی جایی

 روی ور دستاش ولی بکشم جیغ تونستم کشید،فقط ماشینش سمت به رو من بعد

 کرد وحرکت شد سوار وسریع کرد پرتم ماشینش تو گذاشت دهنم

 گفتو فشرد ومحکم گرفتم رو ودستام شد عصبی زدم،فربد پنجره به مشتم با

  ترانه نکن عصبیم-

 وکاغذ بازکرد رو شدم،داشبورت خیره جاده وبه کردم خارج دستش از رو دستم

 وگفت داد بهم وخودکاری

 بنویس تو بعد روبزنم حرفام بذار-
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 وگفت داشت نگه رو ،ماشین شدم خیره وبهش گرفتم کاغذرو

 می مریض من بخاطر که نیستم فربد همون من کنی؟مگه می دور ازم چرا-

 صدام وقتی تا که نیستم فربد همون من مگه خوردی نمی غذا من خاطر شدی،به

 کنی؟ترانه می فرار ازم که کردم فرقی نمیزدی،چه غذا به لب شنیدی نمی رو

 لیو بشی خوشبخت تو که بودی،رفتم تو هم دارم،دلیلش دلیل رفتنم برای من

 رضایت من با بودن وبا بیا نکن انصافی بی بیارم،ترانه دوام تو بدون نتونستم

 بده

 من که بودن،نمیدونست باهم دوباره برای میزد حرف راحت چه شدم خیره بهش

 ونوشتم گرفتم دستم تو شدم،خودکاررو آب ذره ذره نبودش تو

 برای داده یاد بهت عاشقی حکایت داد،کدوم اذن رفتنت به عشق کدوم-

 بری؟ باید عشق خوشبختی

 اطربخ که نبود فرهاد گذشت،مگه اززندگیش لیلی بخاطر که نبود مجنون مگه-

 رفت شیرین

 میزنه ووفاداری عشق از دم حکایت اون بودن،مگه عاشق اونا مگه-

 رفتن عشقشون بخاطر اونا ،همه ترانه اینه از غیر مگه-

 کایتح هستن،همین خیانت نیستن،حکایت عاشقی حکایت ،اونا نکن اشتباه نه-

 تاوان چون رفت کنه،فرهاد می دور واقعیت از رو مردم که است شده تحریف

 دختررو خونواده با مبارزه تاوان چون رفت نداشت،مجنون خسررو با مقابله

 رفتن عشقشون،با برای جنگیدن ومی میموندن بودن عاشق اگه نداشت،اونا

 ثابت رو تتوخیان رفتی میشه،فربد اثبات خیانت فقط رفتن نمیشه،با ثابت عظشق

 کردی

 دونب گفتن نمیدیم بهت دختر ما گفتن،گفتن خونوادت چون رفتم من ترانه-

 راضی من خونواده نه وقتی کردم می چیکار نمیدیم بهت دختر ما خونوادت

 خونوادت های شکنجه از بشی راحت تو که رفتم ،من تو خونواده نه بودن

 کرد می فکر چرا شدم راحت من رفتنش با کرد می فکر شدم،چرا عصبی

 نوشتم عصبانیت من،با برای وبده خوب رفتنش
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 یمکن ثابت بهشون تونستیم نمی ما بودیم،مگه چی ما بودن،پس ناراضی اونا-

 اونا حرف فقط حرف بفهمونیم بهشون تونستیم نمی ما میمیرم،مگه هم بدون

 میمیرن هم بدون که  هست دل دوتا وسط این نیست

 دیدی رو هاشون مخالفت که ،خودت دیدی که خودت ولی ترانه دارم قبول-

 از ر،بیشت خودم از بیشتر بودم امیدوار بهت چون ندیدم چیزی من ،فربد ندیدن-

 برگردی اینکه تا سال سه دوسال سال یه شدم داشتم،منتظر اعتماد بهت چشمام

 از احوال جویای یه از تلفن،دریغ یه از دریغ ،ولی کردنشون راضی برای

 وت ودنبال خیابونا این کف افتاد بچه دختر یه که چی من چی من تو،ولی طرف

 نبودنت حسرت تو شد تباه شکست،زندگیم غرورم که چی من گشت،پس

 بودن باهم برای عشق این اثبات برای جبران برای اومدم ترانه-

 ونوشتم زدم پوزخندی

 اومدی زود خیلی کنی نمی فکر-

 شکستم اینا از بیشتر نزن،من کنایه-

 نم مثل بشی،باید واب بسوزی ذره ذره من مثل باید ،تو نشکستی فربد نه-

 بشی شکنجه

 حد هچ تا پویان با نیست مهم ،برام پویان با طالقت به بده ورضایت بیا ترانه-

 کنیم یکسره کاررو مهمی،بیا تو برام داشتی رابطه

 کرد خرد رو من که کسی اون علیه بود،بر فربد علیه بر بدنم بودم،تمام عصبی

 نمبود الل همین مسبب که ،کسی کرد تباه رو من اومدنش با دوباره وحاال ورفت

 نوشتم عصبانیت اونه،با هم

 اون زن هنوز میدی،من پیشنهاد اومدی که کردی فکر چی من درمورد-

 اومد من پای هم کرد قبولم بازم تو ودردسرهای تو وجود با که کسی مردم،زن

 الل تو شد باعث که کجاست،کسی نیست معلوم تموم ماه اومدنی،یه کدوم-

 طالقتون به هستش راضی که بشی،کسی
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 کنه،با شک عشقش به نداشت حق کنه،اون توهین من پویان به نداشت حق اون

 نوشتم اخم

 عنتیل قلب این تو عشق جای به که بودی تو این فربد، تویی بودنم الل مسبب-

 کنم محبت شوهرم به نتونستم من که بودی تو ورفتی،این کاشتی وغرور نفرت

 کردی جدا مارو که بودی تو این کنم اعتماد وبهش

 کشید خودش سمت وبه گرفت رو دستام برم که کنم باز رو در خواستم می

 وگفت

 نه؟ عاشقشی باز-

 کشید فریاد عصبانیت با زد زل چشمام به

 مگه اونی،من عاشق بازم ولی اومده سرت بال همه عاشقی،اون بازم لعنتی-

 ها میزنی پسم داری اینطوری که رفتن جز کردم چیکار

 ونوشتم بردداشتم کاغذرو

 سرم بال دادی،اون زجرم آروم کردی،آروم نابودم ذره ذره نرفتی،تو تو-

 از ماون بود شده بدبختی یه دچار من مثل اونم نداشت تقصیری اصال نیاورد،اون

 من از رو وجود همه تو کردی نابود رو زندگیم ،تو من مثل خورد خنجر پشت

 بین از رو گرفتی،اعتمادم رو خونوادم گرفتی،تو ازم خدارو تو گرفتی

 گرفتی،خودت ازم رو گرفتی،زندگی ازم رو گرفتی،خنده ازم رو بردی،شادی

 ازم رو خودت تو ،لعنتی بود بستگی وجودت به وجودم که گرفتی ازم رو

 گرفتی

  ندمرسو صورتم به رو کشید،دستاش موهاش به دستی کالفگی وبا خوند فربد

 گفت

 میمیرم من بری اگه کنم می خواهش ترانه-

 حرف مردن کدوم از میدم،این پسش دارم من که بود امتحانی چه این خدایا

 وگفت نشست صورتم روی موند،دستاش پیشم اون مگه مردم وقتی میزد،من

 کنم می خواهش ترانه-
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 کشید، خودش وسمت گرفت رو هام شونه زور به زدم پس رو دستاش

 ازش رو خودم که کردم می تالش  بره نشونه رو هام لبام تا بست رو چشماش

 نمیداد، واجازه بود گرفته محکم اون ولی کنم دور

 داشت، اصرار اون ولی دستش از فرار برای کردم تقال چقدر نمیدونم

 نبود، کردن خیانت ادم من

 نداشتم،  رو شوهرم به خیانت حق ولی شاکی و بودم دور پویان از اینکه با

 برداشت سرم از دست فربد که کشید طول وفربد من بین جدال چقدر نمیدونم

 کرد، وحرکت کرد روشن رو وماشین

 قدیمی، ی خونه یه مثل جایی یه بود خلوت که رسیدیم جایی به

  ودرروبازکرد اومد من وسمت شد برد،پیاده حیاط تو رو وماشین کرد باز رو در

 شدیم اتاقی شدیم،وارد ساختمون ووارد کشید خودش وسمت گرفت رو وبازوهام

 زد وفریاد داد هل تخت روسمت ومن

 کنم می حالیت خودم روش به پس نه،خوبه نمیشه حالیت کردن خواهش انگار-

 صندلی وروی درآورد رو نشستم،کتش تخت ی وگوشه بودم کرده اخم من

 وگفت بلوزش های دکمه به برد ودست انداخت

 خوای نمی ولی بشه انجام وصلت این خودت رضایت به کنم کاری یه گفتم-

 انگار

 تا برد رو دستش اومد کردم،سمتم حس رو پویان خالی جای لحظه ،یه ترسیدم

 داوم بطری یه با دقیقه چند از وبعد شد وخارج شد بیخیال که برداره رو شالم

 گفت پوزخند وبا داخل

 وعروست بگیرم برات عروسی یه خواستم می نمیشه،شرمنده که حس بدون-

 قتعش هرجور نیست بگیریم،خیالی عروسی نداری دوست زیاد انگار ولی کنم

 عزیزم کشه می
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 رو،میدونست من ضعف میدونست لعنتی ،اون شدم خیره دستش تو بطری به

 دستشه، تو که زهرماری اون از متنفرم

 از رو وشالم اومد وسمتم گذاشت میز روی کشید،بعد وسر کرد باز رو درش

 زدم، وپسش کشیدم انداخت،جیغ زمین وروی کشید سرم

 وگفت کشید رو دستم مچ

 باش ،آروم ترانه کنی سرتقی نیست قرار دیگه نه-

 متس رفت نمیکرد،دستش فرقی براش اصال ولی کوبیدم می بهش رو هام مشت

 مانتوم،

 کشیدم شدن،جیغ جدا برای کردم می تالش من ولی کردنش باز به کرد شروع

 بود، نتیجه بی ولی کشیدم ،فریاد

 وگفت کرد نزدیک گوشم به رو سرش

 بشنوم رو صدقات وقربون بزنی حرف تونی نمی که حیفه-

 من یدکش بیرون تنم از رو کشیدم،مانتوم وجیغ کرد میدادم،اخم نجس بوی نفسش

 وگفت کرد پرت تخت سمت رو

 کردی؟ تو؟یورش چته-

 اونطرف، شد پرت زدم شکمش به پام اومد،با سمتم

 وگفت اومد وسمتم آورد در رو کمرش عصبانیت وبا شد بلند که بشم بلند خواستم

 نپرونی لگد بهم باشی تو ،تا ترانه کنم می آدمت-

 ، بتروسنه رو من خواست می آورد فرود تخت وروی کرد بلند رو کمر

 ومن کشید بیرون تنم از رو وبلوزم کرد دراز رو ،دستش شدم چاله خودم توی

 شدن، جدا برای کردم می تقال باز

 داشتم، مردن حس داد دست بهم شکستن حس درآورد که رو بلوزم

 رحمش شاید تا کردم سکوت نکشیدم ،فریاد زدم زل وبهش گرفتم رو دستش

 بیاد،
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 وگفت زد بود،پوزخند مست نبود خودش دست حالش دیگه اون ولی

 که بودی تو این کنم  تموم کارو آرامش با خواستم می که من ترانه  چیه-

 عشقم نخواستی

 کشیدم، وجیغ دادم فشار رو بازوش

 شکست، بغضم اومد که شدم،سمتم پرت تخت وروی زد صورتم به سیلی

  شدن، همراه گریه با هام وجیغ شکست بغضم

 انداخت زمین وروی کشید بیرون و خودش لباس به برد دست 

 وجیغ زدم صدا دل،خدارو ته از کشیدم فریاد که بیاد سمتم خواست می

 بودم صدام بهت تو کشیدم،خودمم

 کن کن،کمکم کمکم خدایا-

 وگفت اومد سمتم مست فربد

 تعریفی خودت خوام نازگلم،می آوردی دست به دوباره رو صدات که خوب چه-

 کردی خیانت بهش چطور که شوهرت برای کنی

 بگم تونستم فقط ومن گرفت رو دستم حرکت یه وبا اومد سمتم

 متنفرم،متنفرم لعنتی،ازت کن ولم-

 شب برای باشه ندارم،کارمون کاریت فعال نترس-

 وگفتم انداختم صورتش تو توفی

 لعنتی بردار سرم از دست-

  

  

 غجی دلم ته از که بیاد سمتم بوسه برای خواست  بزنم حرف خواستم که همین

 کشیدم

 کشم می  جا همین رو خودم فربد قسم خدا به بیای سمتم-
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 بیرون که اینجا از خوام می عروس،فعال تازه زوده مردن برای هنوز نترس-

 گیریم می جا یه رو وطالقت عروسیت بگیرم،جشن برات عروسی رفتیم

 چطوره؟

 کن ولم کنم می خواهش فربد کن ولم-

 دیگه مرد یه عاشق من برو گفتی که نبودی تو مگه کردم خواهش وقتی من-

 ازت؟ نکردم خواهش مگه ترانه... ام،ها

 نزن دست بهم نجسی فطرتی،تو پست یه متنفر،تو فربد متنفرم ازت-

 وگفت گرفت رو دستام آروم خونسرد،خیلی واون کشیدم می فریاد من

 بشی من سهم دوباره بذار ترانه-

 سرم از بشم،دست تو مال دوباره خوام نمی لعنتی،من خوامت ،نمی خوام نمی-

 بردار

 نه بگی االن که نگرفتم ازت رو صدات من ترانه-

 کردم نگاه بهش بهت با

 چی؟-

 این بریزه،به رو ها زهرماری اون پویان میوه آب تو که گفتم الناز به من آره-

 هکن می دوری پویان از تو بازم ولی نشه عملی نقشه اگه که بودم نکرده فکر

 از تو  جدایی دلیل میدونستم،تنها زهرماریا اون به نسبت رو تو حساسیت چون

 باشه میتونست پویان

 وگفتم دادم تکون رو سرم ناباورانه

 عوضی آشغال آشغالی،یه ای تو-

 ولی آوردنت بدست برای شدم،خواستم عوض تو عوضیم،بخاطر من آره-

 آوردنت دست به برای راهم تنها نخواستی

 بگم تونستم وتنها شدن جاری زدن پلک بدون اشکام

 نامردی خیلی-
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 کرد خودش برای رو من سهم که پویان اندازه به نه ولی نامردم-

 بودم زیادی هم سرتو از لعنتی،من نبودم تو سهم من-

 تنها بودی،تو من مال برداشت،تو دهنش از بزرگتر لقمه که بود پویان این-

 و بیا است بسته تو جون به جونم من بودی،ترانه من سهم که بودی دختری

 بده رضایت

 وگفتم کشیدم فریاد

 نبودنت از که بودی لعنتی؟کجا بودی کجا بودم نفست صدای محتاج وقتی-

 واطرافیانم خودم برای رو زندگی که بودی کردم،کجا زهر خودم کام به دنیارو

 یبود بود،کجا خودکشی وضعیت اون از خالصی راه تنها بودی کردم،کجا جهنم

 بودم هشد که بودی ،کجا نمیدیم رو هیشکی که بودی شدم،کجا کافر خدا به وقتی

 ردمم حرفای و تلنگر هر با که گلوم تو بغض یه شدی که بودی جسد،کجا مثل

 بودن،تمنا تو تمنای وجودم تمام جسمم روحم وقتی بودی شدم،کجا می سرازیر

 ،تمامگرفتی رو زندگیم گرفتی،تو ازم هم رو صدات تو لعنتی تو،ولی  نگاه یه

 مسخره دلیل یه به رفتی تو ولی بودی تو زندگیم تمام بودی تو وجودم

 تو برای ولی ترانه رفتم من-

 من یشد باعث ندارم،تو وجود وقته نیستم،خیلی وقته خیلی من تو،فربد کدوم-

 گرفتی،چرا من از رو شادی اون که بودی کنم،تو انتخاب رو جهنمی زندگی این

 کشیدم چی من نمیدونی حتی که وقتی  کنی می عاشقی ادعای

 کنم می خواهش ترانه-

 از من نمیده اجازه کردنی خواهش ،هیچ فربد نیست کردنی خواهش هیچ-

 بکشم دست شوهرم

 ؟ ترانه-

 بکنم رو زندگیم نمیذاری چرا دارم دوسش من دارم،لعنتی دوسش من-

 ناو با داری من بخاطر که میدونم نکن،من بدبخت خودتو من با لجبازی بخاطر-

 کنی می ازدواج
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 شک من عشق به که کسی به نمیدادم واجازه نداشتم رو ذهنیت این هیچوقت من

 زدم کنه،فریاد

 عاشقم،من بشم،من دیگه کسی زن تو با لجبازی بخاطر که نیستم هرزه من-

 شدی باعث که بود تو حماقت دارم،این دوسش لعنتی،من دارم دوسش وار  دیونه

 عاشقی ادعای اومدی سالها از بعد چرا ،فربد  بشه تبدیل نفرت به من   عشق

 کنی می

 طالق به دادی رضایت چرا پس-

 انجبر خواد گرفته،می وجدان عذاب تو مثل که بود بابام ،این ندادم رضایت من-

 جز نفهمیدین رو من هیچکدومتون مواظبمه،ولی که کنه ثابت خواد ،می کنه

 پویان

 خواستگاریت بیام که بده ورضایت بیا میشی،پس جدا ازش نخوای بخوای تو-

 ببینمت خوام نمی ببینمت،فربد دیگه خوام نمی-

 زدم وفریاد کوبیدم اش سینه به مشتم وبا بردم هجوم سمتش به

 برم خوام می برم خوام می کنم ولم-

  بودم خسته اونقدر

 گرفتم، جا آغوشش تو فربد حرکت یه با که بود ضعیف اونقدر

  کشیدنم آغوش به برای تالش واون داشتم شدن جدا برای تالش من

 شد، برنده اون که شد چی نمیدونم

 بروی اش پی در پی های وبوسه کردم می حس موهام روی رو دستاش نوازش

 سرم،

 وگفتم زدم اش سینه به رو آخرم های میزد،مشت بهم رو حالم نفسش بوی

 کشم می رو خودم بخدا کن فربد،ولم کن ولم-

 رفت وبیرون کرد تنش رو پیراهنش شد وبلند بوسید رو سرم دوباره

 کردم، وگریه پیچیدم دور رو ومالفه کردم رها تخت روی رو خودم
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 داد، دست بهم خفگی نبود،حالت خوب حالم

 کرد ولم چطور مستیش اون با نمیدونم

  کنم فرار ازش تونم ونمی  گرده می بر دوباره ولی

 ،کردم بغل رو وزانوهام نشستم تخت ی کردم،گوشه وتنم رفتم لباسام ،سمت

 کرده جدا ازهم رو پویان و  من لعنتی داشتم،این احتیاج پویان بودن به چقدر

 میرم دست از دارم که پویان بود،کجایی

 شد، گرم وچشام کشیدم دراز تخت وروی کردم گریه

 هستم کجا بفهمم بیام شدم،تا بیدار صورتم روی کسی دست گرمای حس با

 تگف مهربونی وبا زد پیشونیم به ای وبوسه زد دیدم،لبخند رو فربد صورت

 نمیشی بیدار که خوابیدی؟دوروز اینقدر خانومی بودی خسته-

 خودم وبه شدم بیدار هل با روز اون یادآوری با بودم خواب بود دوروز من یعنی

 وگفت زد کردم،پوزخندی نمی حس دردی بود تنم لباسم کردم نگاه

 کنم تالفی خواب تو که نشدم شعور بی اونقدر نترس-

 وگفت ،خندید کردم نگاه بهش وعصبی کرد اخم

 شد باز زبونت پیش دوروز که تو دیگه، بزن حرفی چیه-

 پستی،خیلی خیلی-

 وگفت شد خم سمتم

  ترانه ندیدی رو بودنم پست هنوز-

 می کاریا کثافت این بخاطر رو من که هستی ادمی همون تو دیدم چرا-

 به رو عمرم از سال هشت که خوره می بهم خودم از داره حالم خواستی،میدونی

 فربد ریختم تو پای

 وگفت گرفت رو دستم مچ
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 دونیب باید ولی کردی باز زبون نداشتم کاری باهات ترانه،انگار نشد دیگه نه-

 کنی اطاعت باید بگم هرچی من منی چنگ منی،تو دستای تو

 وگفتم کردم خارج دستش از رو دستم

 متنفر فربد متنفرم ازت-

 وگفت زد صورتم به سیلی

 شو آماده خودت بیام تا بیرون میدم،میرم نشون بهت من رو تنفر-

 زدوگفت لبخندی کردم نگاه بهش عصبانیت با

 هر ،بعد کنی می اطاعت آدم بچه مثل کنی نازی برام که نیستم شوهرت من-

 برو خواستی قبرستونی

 ترس، ویه  موندم ،من رفت بیرون اتاق از بعد

 خونه برم نبود قرار من مگه بده نجاتم که نبود کسی چرا

  زده غیبم خودم من کنن می فکر یعنی گرده نمی دنبالم کسی چرا پس

 تو اومد بدفر که بودم فکر همین گفتم،تو می فاطمه به رفتم می بیرون وقتی کاش

 وگفت

 خانوما خانوم نشستی هنوز که تو-

 متنفرم ازت-

 بدی زحمت خودت به هی خواد میدونم،نمی-

 دوست بودن همین عاشق بود،آقای همین کردی می عاشقی ادعای که تو-

 داشتنت

 کنم عاشقی برات االن من که موندی عشقت پای به تو مگه-

 کشیدم فریاد
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 ستدو پی الواتی بودی،پی کجا ولی موندم تو پای به سال سه لعنتی موندم آره-

 آوار سرم رو که دنیا یه موندم ومن خودت دل کاریات،پی کثافت دخترات،پی

 بود شده

 در  رو من پیشنهاد که بودی کاریام؟تو کثافت پی برم من شد باعث کی ولی-

 پاهام جلو  گذاشتی سد که بودی کنیم،تو عقد باید وگفتی کردی

 ودب دروغ پس کرده می تالفی داشته بوده نرسیده بهم دستش بگو،شازده پس-

 خواستی می خودت کاریای کثافت برای رو عشقت،من تموم

 وگفت نشست صندلی روی

 زا نمیدادی،غرور پا پسری هر به بودی ولجباز زیاد،غد عقلت ولی بودی بچه-

 به برای کردم عهد خودم بشه،با نزدیکت تونست نمی بارید،کسی می  پا سرتا

 گرفتم رو آوردم،غرورت دستت آوردنت،به دست

 وگفت کشید صورتش روی کالفه رو هاش دست

 نیامد دیدم تورو کردم،وقتی تجربه تو با رو عشق لعنتی،من شدم عاشقت ولی-

 داری،هی دوسم نگفتی بهم حتی لعنتی ولی وجسمم روح مالک شد،شدی عوض

 ای بچه هنوز اینکه ی خونوادت،بهونه درسات،بهونه ،بهونه میاوردی بهونه

 به ونفسم بودم عاشقت میدونی خوب هم خودت ولی بخونی درس خوای ومی

 بود بند نفست

 وگفت نشست وکنارم اومد وسمتم شد وبلند کرد نگاه بهم

 نکن دریغ ازم رو خودت ترانه-

 وگفتم کرد نگاه بهش نفرت با

 معنای تمام به آشغالی یه تو-

 وگفت داد وفشار چسبوند دیوار وسمت گرفت رو گلوم دستاش با

 نشد بار پیچوندی،یه می دارم دوست گفتن مغرور،برای بودی همین همیشه-

 باشی بغلم تو زور بدون
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 خواستم می نکردم شدن جدا برای تالشی هیچی ولی شدم می خفه داشتم

 وعشر ومن برداشت رو دستش فربد دقیقه چند بعد ولی بستم رو بمیرم،چشام

 کشید فریاد وفربد کرد باز رو کردن،چشام سرفه به کردم

 سوختی پام به کنی می ادعا چرا پس هیچوقت، نداشتی دوسم لعنتی-

 وگفتم کردم نگاه بهش اومدم که خودم به

 یشهنیومدی،هم پیشم  ترس بدون عاشقمی،هیچوقت نگفتی بهم هیچوقت تو چون-

 ردمک می تکیه کی به بودی،من بزدل ترسو یه بفهمه،همیشه مامانت ترسیدی می

 دوست بودم،من دلخوش تو چی به...ها... میومد دزدکی من دیدن برای وقتی

 ور ترس چون ریمیذا وتنهام میری روزی یه میدونستم ،چون نگفتم ولی داشتم

 جون به ،جونت داری دوست رو من اینکه با میدونستم بودم دیده چشات تو

 عنتیل پس داشتنم برای کنی نمی قبول هم تو نه بگه اون اگه است بسته مادرت

 نداشتم دوست من نگو ساده اینقدر

 وگفت شد وبلند زد پیشونیش تو مشت با عصبی

 امشب برای شده بشی،حتی من مال باید تو-

 زدم وفریاد رفتم وسمتش شدم بلند که بره خواست می

  

 لقب من نفهمیدی ولی کردی خالصه رابطه این تو رو داشتن بودی این همیشه-

 یها نفس بدون بود تو مال ،وجودم بود تو نام به روحم بشه تو مال جسمم اینکه

 من بیا،اینم من داشتن برای خوای می اگه نیست خیالی میمردم،باشه من تو

 زدم فریاد شد مانع دستش کشیدم که باال رو بلوزم

 هردوتامون اینکه قبل بدون تو،ولی با خونه یه تو تنها من اینم خوای نمی مگه-

 جسدم بردن برای بشی حاضر باید بیرون بریم اتاق این از

 وگفتم اومدم فرود تخت وروی زدم پس رو دستش بعد

 ،بیافهمی نمی اینو تو ،ولی نیست بودن نر به بودن مرد منتظرتم،میدونی بیا-

 ایستادی؟ چرا
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 ،قلبمبرداشت خیز که سمتم کرد،به نگاه بهم عصبانیت وبا کرد مشت رو دستاش

 فرو اش سینه تو رو وسرم اومد وباریدن،سمتم شدن بارونی چشام ریخت هری

 وگفت کرد

 کنم می کارو این باهات کنی می فکر دیونه،چرا دارم دوست-

 بیشتر هم سرم روی فربد دستای وفشار شد شدیدتر ام گریه

 نکن گریه ترانه نکن گریه-

 گفتم گریه با

 برم بذار فربد میشه نگرانم ،بابام برم بذار-

 مرغ مثل شده که مرتیکه گردن،اون می درت دربه دارن روز سه-

 بی دیگه نکن پیدات دیگه گرده،چندروز می دنبالت داره  وار سرکنده،دیونه

 حسرتت تو ومن کرده خودش صاحب رو من عشق که بفهمه میشن،بذار خالت

 چی یعنی سوختم

 ام گذاشتم،گریه تنهاش من کرده فکر بشه،یعنی خیالم بی پویان نداشت امکان

 وگفتم شد شدیدتر

 توروخدا برم بذار برم بذار فربد-

 بری نمیذارم که نخور قسم ترانه-

 رفت، بیرون وازاتاق بوسید رو سرم

 وت فربد ودیدم کردم باز کردم،دررو می کاری باید من شدم بلند دقیقه چند بعد

 ، بود روشن دستشویی چراغ  حال سمتم رفتم نیست حال

 قفله، در دیدم که برم خواستم

 کتش، به خورد چشمم که برم اتاق سمت خواستم می

 وگشتمش، دویدم سمتش سریع

 کردم، روشنش بود،سریع جیبش تو گوشیم

 گوشی به ام دیگه چشم ویه بود دستشویی به چشمم یه
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 ،  زدم اس ام اس فاطمه به چطور نمیدونم

 گذاشتم، جیبش وتو کردم خاموش رو وگوشیم کردم پاک رو پیام سریع

 کشیدم، دراز تخت روی اتاق تو رفتم سریع

 نفهمه، تا شدم می آروم باید میزدم نفس نفس

 ، کشه می طول بهشون بده خبر فاطمه تا

 کردم می  گرم رو سرش باید ،من صبح تا حداقل

 تو وقامتش شد بازش شدم،در مچاله خودم تو اومد که  فربد پای ،صدای

 وگفت زد شد،لبخندی نمایان در چارچوب

 ؟ بخوری چزی خوای نمی-

 برم خوام می-

 رضایت خطبه خوندن برای که میریم خانومی،زمانی هنوز زوده رفتن برای-

 بدی

 ربدف کردم باز که شنیدم،چشم رو در قفل وچرخوندن بستم رو چشام نزدم حرفی

 وگفت اومد سمتم

 هست که اجازه بخوابم عشقم با خوام می-

 نداره، کاری باهام گفت می که این  زدم زل بهش 

 گرفت، آغوشش تو رو ومن کشید دراز تخت وروی اومد سمتم

 ولمسش گذاشت کمرم روی کردم،دستش می حس خوبی به را لرزیدنم

 گفت کشیدم که کرد،عقب

 هی فردا شاید بخواب بگیر ندارم،آروم نترس،کاریت امشب برای حداقل نترس-

   گرفتم ای دیگه تصمیم

 نزدیکتر،یکباره رو خودش واون کشیدم می عقب رو خودم بودم،من متنفر ازش

 کشید فریاد
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 کردهن عملی امشب رو شب فردا فکر تا بخواب نکن،بگیر ام دیونه ترانه-

 داشتم دوست لحظه همون که کسی آغوش تو ریختم اشک وآروم کردم سکوت

 کنم، جدا ازش رو سرش

 بده، انجام رو خودش وکار بشه دیونه که ترسیدم می رفت نمی چشام به خواب

 شدن، خمار چشام کردم نوازش رو موهام اونقدر

 وت امید هاله یه حداقل ولی بودم کی منتظر برسن،نمیدونم زودتر کردم می دعا

 بود اومد پدید دلم

  

 پویان

  

 دم،نفهمی که زد بیرون خونه از کی نمیدونم یعنی نبود، خونه ترنم بود روز سه

 بودم، مواظبش نبودم،مثال بشو آدم من

 شدم، بیدار فاطمه زدن زنگ با نیست،صبح خونه نفهمیدم شد که شب

 امیر به داشت شنیدم که رو شدم،صداش نگران که زد باهم رو ودر زنگ اونقدر

 گفت می

 اباشه،بی اومده سرش بالیی کنه،نکنه نمی باز دررو میزنم زنگ هرچقدر امیر-

 باال

 وگفت پیچید سالن تو امیر صدای کرد قطع که رو گوشی

 زمین دبو افتاده هم بود،کلید باز درش ولی فاطمه بود پارکینگ تو که ماشینش-

 امیر؟ مطمئنی-

 زدی؟ زنگ تو که بپرسم نگهبانی از خواستم آره-

 وگفت شد شوکه دینم با کردم،امیر باز رو ودر نیاوردم طاقت دیگه

 پویان؟ اینجایی-
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 کجاست؟ ترنم بگو امیر،بهم نیست مهم-

 وگفت اومد سمتم فاطمه

 کشمت می پویان بیاد سرش بالیی لعنتی،اگه بودی کجا-

 وگفتم گرفتم رو هاش شونه

 بودم بیدار چون مطمئنم نرفته بیرون که خونه از فاطمه-

  کردم باز رو ودر آوردم در رو کلید

 کردیم، زیررو رو خونه تمام 

 ، نشده خارج کسی که گفت می پارکینگ،نگهبانی نبود،رفتیم

 بذاره، باز رو ماشین که نبود آدمی ترنم ولی بود باز ماشینش در

 کرد، نگرانمون بیشتر خیلی زمین رو کلیدش افتاد

 نبود، ولی رفت می ترنم که جاهایی رفتیم تایی هرسه

 بود، خاموش گوشیش بودیم   خیابون تو هنوز وما شد شب

 نبود،فاطمه ترنم ولی شدم امیدوار خورد زنگ که فاطمه بودم،گوشی شده دیونه

 داد جواب

 جون عمو بله-

-.... 

 نمیدونم راستش-

-...... 

 بگم بهتون االن خواستم می-

-...... 

 خونه نیومده مگه-

-....... 
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 میمرم کنیم،دارم کاری یه بیاید خدا رو تو عمو-

-...... 

 منتظرتونم اینجاست،پس پویان آره-

 گفتم زور زد،به زل بهم کرد قطع که رو گوشی

 خونشون رفته که بگو فاطمه-

 وگفت زد هق هق فاطمه

 زنگ بهش گفت می بگیره خبر ازم که بود زده زنگ باباش پویان،نیست نیست-

 نرفته ولی دادگاهتون برای خونه بره تا زده

 وگفت رفت کالنتری سمت به امیر

 کنیم کاری یه باید-

 گفت فاطمه که کنم بازش که در سمت بردم دست

 بیاد تا باشیم منتظر میاد گفت باباش-

 بگیم پلیس به باید تونم نمی فاطمه نه-

 کالفهامیر، هم فاطمه،یکی یکی گفتم می من داخل،یکی ورفتیم شدیم پیاده هرسه

 وگفتم شدم

 سروان؟ جناب کنید می پیداش-

 وگفت داد تکون رو سال،سرش میان مردی

 دارین؟ ازش عکسی-

 دارم پولم کیف تو بله-

 وگفت شد دادم،بلند وبهش برداشتم سریع

 بخدا امیدتون-

 وگفتم دادم تکیه صندلی به رو سرم-
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 کن کمک خودت خدا-

 وگفت کردم باز رو چشام سروان ورود با

 زدید؟ سر ها ها،بیمارستان قانونی پزشک به-

 گفت قانونی،امیر ،پزشک گفت می چی مرد این زد خشکم

 بکنیم تونیم نمی فکرشو اصال جناب،ما نه-

 وگفت برداشت رو تلفن سروان

 نیقانو وپزشک ها ها،بیمارستان راه پلیس مراکز تمام به رو عکسشون سریع-

 کنید پخش

  انیورمض حسینی ،استاد اینکه تا رفتیم راه کالنتری حیاط تو چقدر نمیدونم

 وگفت اومد سمتم حسینی ،استاد اومدن

 بره؟ که نکردی کاری پویان-

 استاد بخدا نه-

 بیاره سرخودش وبالیی بره که رفته،ممکن کجا پس-

 اوردوگفت هجوم سمتش،بسمتم چرخیدم ترنم پدر فریاد صدای با

 رو؟ دخترم  کردی قایمش کجا-

 گفتم التماس با

 نکردم کاریش من ندیدمش،بخدا من بابا بخدا-

 میگی؟ دروغ-

 ندیدمش من خورم می جونمه،قسم عزیزتراز که قسم ترنم جون به-

 پاک رو بود،اشکام ترنم ،پدر نشست هام شونه رو دستی و گذشت ها ساعت

 گفت ،بهم کردم

 است سالمه،زنده که خوام،بگو می تو از رو ترنمم پویان-
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 گفتم گریه وبا کردم بغلش

 کنه ترکمون که نیست آدمی ،اون میاد میاد،بخدا ترنم بابا-

 میداد، رو ترنمم بوی که مردی های شونه رو گذاشتم رو سرم

 کرد، پر رو وفضا شد قاطعی باهم هامون مردانه هق هق صدای

 وزانو تمرف بود،بسمتش کرده خبر کی رو شدم،بابام خیره پدرم وبه کردم بلند سر

 وگفتم زدم

 اد،باباخو نمی رو من یعنی رفته،بابا نیست،گذاشته ترنم دیدی دیدی،بابا بابا-

 احتشر منم کشه می نفس بگید فقط سالمه،بخدا که بگید ولی جدایی به حاضرم

 میذارم

 اومدیم خودمون به امیر صدای میداد،با آرامش بهم بودکه پدرم آغوش بار این

 بد خبر یه هم خوش خبر یه هم پویان-

 وگفتم شدم بلند

 امیر بگو-

 ازش خبری هنوز واینکه کردن تکذیب ها قانونی پزشک همه اینکه-

 بوده شهر خارج بوده،طرفای روشن گوشیش که باری نیست،آخرین

 گفتم بلند شد بیشتر ام هق هق

 است زنده خداروشکرکه-

 ، دیمبو تلفن یه ومنتظر رفتیم ایشون ای خونه سمت همه حسینی استاد زور به

 بده، خبر بهمون یکی بودیم منتظر فقط ولی کی از نمیدونم

 گذشت، شب نذاشت،دو هم روی پلک هیشکی

 کشید، جیغ خوشحالی از فاطمه  که بودیم نشسته سوم بودن،روز کالفه همه

 داد دستم رو گوشی گریه با رفتیم سمتش
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 ی خونه یه شهر خارج طرف جاهایی دزدیده،یه رو من کنید،فربد کمکم فاطمه-

 قدیمی

 زا خورد زنگ گوشیم شدم بلند که بخندم،همین یا کنم گریه همین،نمیدونستم

 بود کالنتری

 شناسایی رو شد،محل روشن خانومتون گوشی االن امین،همین جناب سالم-

 شهر خارج  تو قدیمی ی خونه یه کردیم

 کالنتری میام بهمون،دارم زد اس ام اس االن بله-

 بهشون رو اس ام رفتیم،اس کالنتری سمت به وهمگی کردیم قطع رو گوشی

 بیافتیم، راه دیگه ساعت یه تا دادم،قرارشد نشون

 برم، باهاشون فقط من که کردن قبول زور به

 ربدف بیاد سرش بالیی نکرده خدایی اگه که نشه طوریش ترنم که کردم می دعا

 نمیذاشتم، اش زنده  رو

 ،  رفتیم می  باید صبح فردا تا بود دور خیلی

 کرد، نمی حرکت ماشین یا نمیرفت راه ساعت نمیدونم

 خونه، از پی در پی های زنگ

 نرسیدیم، هنوز که گفتم می باید هی ومن

 ، بود ومیش گرگ هوا رسیدیم که خونه در دم

 پریدن، حیاط تو دیوار ازروی پلیسا از تن چند

 رفتن، داخل پلیس نیروی وتمام شد باز در

 کنیم، می خبرت خودمون برم،گفتن که ندادن اجازه بهم

 خونه اون در به بودم شده وخیره میداد فشار رو گلوم بودم،بغض کالفه

  ترنم
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 یم سر رو لیوان وداره نشسته صندلی روی که دیدم رو فربد کردم باز که چشم

 وگفت خندید من دیدن کشه،با

 بیدارت ترانه،خواستم کردم شدن مست پاشم،هوس زد سرم به یهو چرا نمیدونم-

 کنم صبر شدنم مست تا حداقل گفتم کنم،ولی

 کمک برای نیست کسی چرا پس دنبالم نمیاد کسی چرا لرزیدم،پس دوباره

 وگفتم گرفت ام کردنم،گریه

 برم بذار کنم می خواهش فربد-

 وگفت کرد نگاه بیرون به

 بری ،االن میشه گرگ هم هستش،هوا صبح0 ساعت هنوز بری خوای می کجا-

 خوره می گرگ بیرون

 کنی می اذیتم داری که تویی تویی،این گرگ-

 وگفت شد خم سمتم به خنده وبا اومد سمتم

 ونبد شو،یا عروسم زور به نداری،یا بیشتر راه نیار،دو در بازی ترانه،شلوغ-

 کشی، می درد کمتر هست هم تو نفع به زور،اینطوری

 وگفتم زدم صورتش به کردم بلند رو دستم

 نجس فهمی نجسی،می کثافت،تو نشو نزدیک بهم-

 وگفت گرفتم رو دستم مچ

 نمم فقط اینجا بشی، شیر برام  که نیست اینجا کوچولو،شوهرت خانوم یواش-

 وخودت

 کستش دررو لگد یه با که بود کی کشیدم،نمیدونم جیغ که لباسم سمت برد دست

، 

 دیدن، برای نمیدادن امون هام گریه

 وگریه، وفریاد کشیدم می جیغ فقط

 گرفتن، رو فربد که دیدم پلیساهارو
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 جاش، سر شده میخکوب که دیدم رو آشنایی کردم،قامت پاک که رو اشکام

 ناراحت، یا بشم خوشحال نمیدونستم

 بدوم، وسمتش بشم بلند تونستم فقط

 کرد نوازش رو شد،سرم بیشتر هام گریه هق وهق انداختم توآغوشش رو خودم

 وگفت

 ذاغ به لب هیشکی روزه سه که دختر بودی ،کجا ترنم بشم بشم،فدات فدات-

 شدیم خیابون شهرو آواره روزه ،سه نخوابیده کسی روزه نزده،سه

 کردم، می گریه ومن گفت می اون

 می وگریه بودم کرده فرو اش سینه تو رو سرم ومن کرد می نوازش رو موهام

 کردم،

 ما گذاشته،گریه تنهام ماه یه این تو چرا که بودم دلخور ،ازش بودم دلخور ازش

 زدم وفریاد اش سینه تو شدن مشت ودستام شد شدیدتر

 که دیبو بیاد،کجا سرم بال این که پویان بودی ماه،کجا یه این تو بودی کجا تو-

 ایدب رو لعنتی اون شب سه باید من که بودی نبودنت،کجا تو  شدم حسرت ماه یه

 .....تج سر تا که بودی ،کجا کنم تحمل

 وگفت  کرد جدا ازآغوشش رو من

 میزنی حرف تو میزنی،ترنمم حرف ،تو ترنم-

 نمیدیم رو روز واین میمیردم کاش ای ولی میزنم ،حرفم میزنم حرف آره-

 گفت عصبانیت با

 کرده؟ اذیتت کرده،ترنم کن،اذیتت نگاه بهم-

 با ویانشد،پ بیشتر ام کنم،گریه گریه خواستم می بزنم،فقط حرف تونستم نمی

 گفت عصبانیت

 نمیذارم اش زنده قسم جونت شده،به نزدیک من زن به که کشمش می-

 گفتم گریه وبا گرفتم رو دستش که بره خواست می



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  758  

 بالیی چه نبود معلوم بودی،دیگه نمیومده االن ولی نداشت،پویان کاری بهم-

 میومد،پویان سرم

 بشم فدات نکن گریه خانومم،نفسم پویان،جانم جان-

 وگفت کرد جدا خودش از رو من پویان پلیسا صدای با

 سروان جناب بله--

 رفتن برای بشید آماده-

 چشم-

 انداخت، سرم روی و برداشت میز روی از رو وشالم گرفت رو دستم

 انداخت هام شونه وروی دراورد رو نزد،کتش دست که بود شده پاره که مانتوم

 رفتن، برای کرد کمکم و

 گذاشتم، عشقم های شونه روی وسرم شدیم ماشین سوار

 .کردم حس رو آرامش بستم که رو خواب،چشام برای داشتم امنیت االن

 پویان

 

 یا بودیم،بوسه کالنتری حیاط وتو بود شده روشن کامل هوا کردم باز که چشم

 کردم صداش گوشش زیر وآروم زدم ترنم سر به

 شو بیدار...خانومم....ترنم،-

 رو چشماش بود،هراسون ترسش از کردم،میدونستم حس رو لرزیدنش لحظه یه

 یا بفهمم،بوسه  تونستم می رو بودن،این بارونی زد،چشماش زل وبهم کرد باز

 وگفتم زدم پیشونیش به

 کنارتم نترس،من شم فدات-

 شدن، جاری اشکاش زد که پلک

 بود، ترسیده ،خیلی  ترسه از میدونستم
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 بشه، پیاده تا کردم وکمکش کردم باز رو در

 هب شدیم،پدرش که کالنتری رفتن،داخل راه برای نداشت ،حال کرد تکیه بهم

 گفت مردونه بغض با ایستاد اومد،روبرومون سمتمون

 نکرده؟ که بابا؟اذیتت ،خوبی ترنمم خوبه؟خوبی حالت بابا عزیز-

 پدرش آغوش تو رو داره،خودش نگه رو خودش نتونست که بود ترنم بار این

 شد، پر کالنتری فضای تو هاش گریه هق وهق انداخت

  کنه آرومش کرد می سعی کمرش روی دستاش نوازش با پدرش

 وسیدب رو سرش بود،پدرش کرده پیدا هاش گله گفتن برای آغوشی انگار نه ولی

 وگفت

 نکن ریهگ کنه،فقط اذیتت کسی نمیذارم،نمیذارم تنهات شم،دیگه فدات نکن گریه-

 عمرم

 شنیدم رو بود همراه گریه با که ترنم صدای

 بابا-

 بابا بابا،عمر جان-

 نه؟ بدیم دختر من بابا-

 دختر منی وجود و عمر تو گفته گفته،کی کی شم فدات نه-

 داره خدا حتما که بودم براتون بدی اومده،دختر سرم بال همه این که بابا،بدم-

 میده عذابم اینجوری

 عزیزم نگو اینطوری-

 نمیده مرخصی بهم خدا ام،چرا بابا،خسته-

 نگو داره،اینطوری دوست تورو خدا شم فدات-

 ترسم می بابا-

 ها ترسی می چی اینجام،از من-
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 روز هس این تو بخدا ،بابا وضعیت این به ندارم کشش دیگه نذار،من تنهام بابا-

 شدم وزنده مردم

 وگفت کرد پاک رو وصورتش گرفت دستاش با رو ترنم سر پدرش

 ریهگ ،فقط  بگی تو نمیذارم،هرچی دلم،تنهات عزیز نکن بابا،گریه نکن گریه-

 نکن

 شد، نمی آروم کردیم می شد،هرکاری نمی قطع اش گریه ترنم ولی

 گرفت که داد،آروم ترنم خورد به زور وبه اومد سمتمون آب لیوان با فاطمه

 گفت و اومد سمتمون خانوم های پلیس از یکی

 بیایید من با باید شد خوب حالتون اگه عزیز خانوم-

 گفتم کرد،سریع نگاه بهم ترس با ترنم

 کجا؟-

 وگفت زد لبخندی

 بپرسیم باید سوال چندتا نباشید نگران-

 وگفتم گرفتم رو دستش

 بپرسن فردا بگم خوای نمی عزیزم،اگه-

 وگفت داد تکون رو سرش

 خوبه ،حالم نه-

 رو دستم ترنم که بره خواست ومی کرد وبلندش گرفت رو دستش پلیس خانوم

 وگفت گرفت

 پویان نذار تنهام-

 وگفتم کردم پاک رو شدن،صورتش جاری اشکاش دوباره زد که پلک

 پیشتم دارم جون تا-
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 دادم تکیه دیوار روبه وسرم ام نشسته صندلی ،روی ورفت بست رو چشماش

 .توش بود رفته ترنم که دوختم دری به رو چشمم وبه

  

   

  ترنم

 اتاق، یه داخل رفتم پلیس خانوم کمک به

 بود،  فیلما تو بازجویی اتاق مثل

 شستهن کنارم که خانومی وبه کشیدم عمیق نفس وچندبار ام نشسته صندلی روی

 وگفتم کردم نگاه بودم

 کنم خواهشی یه میشه خانوم-

 وگفت زد لبخندی

 عزیزم،بفرمایید بله-

 دوشم ور که پویان کت به و بود تنم باسن زیر بلند بلوز یه کردم نگاه لباسم به

 وگفتم بهش کردم رو بعد بود

 نیست مناسب لباسم نبودم متوجه نبود خوب بیارید،حالم برام چادر یه میشه-

 وگفت انداخت بهم نگاهی یه

 کنی؟ سر تونی می بیارم سفید چادر-

 کنه نمی فرقی-

 گلی گل سفید چادر یه با دقیقه پنج از رفت،بعد بیرون اتاق واز شد بلند

 وگفت گرفت برگشت،سمتم

 هستش کالنتری نماز چادر-

 ممنون-

 انداختم، سرم روی رو وچادر گذاشتم صندلی روی رو پویان وکت شدم بلند
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 بود، شده تنگ نمازم چادر برای دلم خیلی

 ،بزرگم مادر نماز چادر میداد،مثل گالب کردم،بوی وبوش گرفتم رو اش  گوشه

 شد، وارد آقایی ویه اومد در وصدای نشستم صندلی روی

 جو موهای ساله،با چهل حدود مرد ،یه گذاشت واحترام شد بلند پلیس خانوم

 وگفت زد بهم ومهربون،لبخندی آروم قیافه گندمی،با

 بهترشد؟ حالتون-

 ممنون،خوبم-

 وگفت خانوم به کرد رو بعد

 خانوم خدمت بدید نبود سیاه چادر-

 گفتم بده جواب خانوم اون اینکه قبل

 خواستم،راحتم ازشون خودم-

 وگفت داد تکون تایید عالمت به رو سرش

 بپرسم سوال چندتا میشه  خوبه حالتون اگه صولت خانوم خوبه،خب خیلی-

 خوبه،بفرمایید حالم-

 افتاد؟ اتفاق این چطور بگید صولت،بهم خانوم خب-

 سیک شدم،به آسانسور وسوار برداشتم رو ماشینم بیرون،سویچ رفتم می داشتم-

 باشم تنها داشتم دوست نگفتم چیزی هم

 کردین؟ می فرار چیزی چرا؟از-

 دادگاهم روز یادآوری برای بود زده زنگ پدر-

 داداگاه؟-

 بشیم جدا هم از وشوهرم من که بود این بر بله،قرار-

 امینی؟چرا؟ آقای-
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 بوده فربد سر زیر اش همه فهمیدم روز سه این تو که دالیلی بنابه-

 دارید؟ فربد با آشنایی چه خب،شما-

 گذشته اشتباه یه-

 هستش؟ وسط دشمنی-

 نه هم اره،شاید شاید نمیدونم-

 کنید تعریف خب-

 اشکام ریزش از جلوگیری کردم،برای می تعریف داشتم که مدت تمام

 وعصبانیتم،

 صدای با افتاد میز روی اشکام شد،قطره تموم که حرفام چادر به میزدم چنگ

 اومدم خودم به مرد

 نکرده؟ اذیتت پس-

 ، دادم تکون منفی عالمت به رو سرم

 ، گفت وسمتم برداشت رو کاغذی دستمال

 یرمبگ باال رو سرم شد باعث کردم،باصداش پاک رو وصورتم گرفتم دستش از

 بیشتره زندان بیافته سال پونزده تا اینکه دارید؟احتماال ازش شکایتی-

 نیست خوش حالم من-

 وگفت گرفت وسمتم ریخت آبی زدم،لیوان تکیه میز وبه گرفتم رو سرم دستم با

 میشه انتقال دادسرا به پرونده نکنید،فردا ناراحت رو خودتون-

 وگفتم زدم زل چشماش کشیدم،به سر که رو آب

 برم تونم می-

 بفرمایید ،خانوم بله-

   رفتم در سمت وبه گرفتم دستم رو پویان وکت شدم بلند
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 با دکر می نگاه اتاق در وبه نیمکت روی بود نشسته کردم،پویان باز که رو در

 وگفت اومد سمتم من دیدن

 نکردن که عزیزم،اذیتت خوبی-

 وگفتم دادم تکون رو سرم

 بود سوال نه،چندتا-

 وگفتم  گرفتم سمتش رو کتش

 کردی فرق خیلی ماه یه این تو-

 وگفت انداخت پایین رو سرش

 دیدنم برای نبودی حاضر وقتی  کردم می ،چیکار ترنم ام شرمنده-

 وگفتم کوبیدم اش سینه تو رو کت

 بودی؟ گرفته وکیل که طالق برای بودی راضی-

 وگفت کرد بلند رو سرش

 نیافته اتفاق این کنه کاری یه که  گرفتم تو،وکیل جان به نه-

 وگفتم گرفتم رو چادر ای افتاد،گوشه هام شونه وروی خورد سر سرم از چادر

 ،خیلی بود تنگ برات دلم-

 پاک رو وچشام روگرفت چادر ی گوشه چکیدن،پویان چادر روی اشکام اروم

 وگفت کرد

 بغلی نبودم،خونه دوری بودم،جایی کنارت-

 بودم داغون نبودت تو ومن میدیدی منو تو که نامردی خیلی-

 میدیدمت میدونم،هرروز-

 توگف زد موهام به ی وبوسه کشید وجلو گرفت رو بود رفته عقب که رو شالم

 ... دیونتم-
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 پویان-

 رهخی افتاد،بهش چشام از اشک شدم،قطره خیره چشماش وبه گرفتم باال رو سرم

 وگفتم شدم

 بده حالم-

 وگفت گرفت رو دستم

 منتظرن بیرون دلم،همه عزیز ،بریم عزیزم بریم-

 دروپ ورمضانی،پدرم حسینی رفتیم،استاد بیرون سمت به و زدم تکیه بهش

 وگفت اومد سمتم پویان رفتیم،پدر که سمتشون پویان،امیروفاطمه،به

 دخترم؟ خوبی-

 وگفتم دادم تکون رو سرم

 نمیدونم-

 وگفت پیشونیم رو گذاشت رو ودستش اومد سمتم فاطمه

  ترنم سرده بدنت-

 بخوابم خوام نیست،می چیزیم-

 رو من وکسی کنم می سقوط دارم کردم حس کردم تموم رو جمله که همین

 گرفت

 دست، به وسرم بودم بیمارستان کردم،تو باز که چشم

 تو دمنمیوم بیمارستان بارهم یه سالی که بودم،منی شده ضعیف خیلی تازگیا من

  بود بیمارستان هرروزم سال سه این

 شد باز در که بود سرم های قطره به سرم،چشمم های سوزن جای ودستام

 وگفت اومد سمتم به دید رو من داخل،تا اومد وپویان

 عزیزم؟ خوبی-

 اینجام؟ چرا-



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  766  

 کردی نخوردی،ضعف غذا چندروز اینکه بخاطر-

 کو؟ بابام-

 داخل بیاد بگم خوای بیرونه،می-

 آره-

 وگفت داخل اومد لبخند با بابام لحظه چند بیرون،بعد ورفت شد بلند

 سرم زیر بشینه خودش دکترشه،بعد بکنه بزرگ دختر آدم-

 وگفتم زدم لبخند حال بی

 نه؟ بدیم دختر-

 کرده درست گفته،شایعه کی نه-

 بابا؟ خندی می الکی-

 وگفت کرد نوازش رو وموهام نشست کنارم

 ام؟ دیونه بخندم،مگه الکی چراباید-

 منو بخشی می بابا-

 شکستی رو مامانت کردی؟گلدونای چیکار مگه-

 داد، فشار رو گلوم بغض

 یشاد نبود کنم،بد حذفش که رو بد بودم،روزهای بچه وقتی داشتم روزهایی چه

 بود،

 بودن، بیشتر هاش شادی ولی بود هم گریه

  شکستم می رو  مامانم وگلدونای پریدم می دیوار روی کردم،از می که شیطنتی

 وگفتم زدم شکسته،لبخند گربه گفتیم می مامانم وبه

 گربه گفتی می بهم که ها موقع همون-

 وگفت خندید بابام
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 کنیم جمعت  تونستیم نمی دیوار روی از که ها موقع همون آره-

 دیوار باالی برم خوام می هم االن-

 دیوار باالی خونه،برو میریم وقتی باشه-

 وگفتم خندیدم

 بخشیدی؟-

 دخترم ازت نبودم گیر دل-

 برات بودم دردسر مایعه بزرگواری،همیشه بابا،خیلی میدونم-

 بودی خونم تغاری ته طبیعه،چون ،که بودی شیطون کمی فقط نبودی،تو-

 وگفت زد چشام به ی بوسه وبابام افتاد چشام ی گوشه از اشکی قطره

 ندارم رو دیدنش طاقت که نکن گریه-

 کردم زمزمه واروم قلبم روی گذاشتم و بوسیدم رو دستاش

 کنم رآپیدآ اَم شآهزآده اَستــــــــــــــــ مـُمکن -

 اَمــــــــــآ

 میمانَد َمن پآدشآه هـــَمیشه پدََرم

 توگف شد بلند زدم،بابام ولبخندی کردم پاک رو اشکم اتاق به پویان ورود با

 بریم تا کن استراحت کمی-

 ردک ماجرارو،اخم نمیدونست نشده،شاید صاف پویان با دلش بازم بابام میدونستم

 گفت پویان که بره خواست ومی

 وایسا لحظه یه  کنم می خواهش بابا-

 وگفت ایستاد بابام

 نیست خوب حالش بزنیم،ترنم حرف بعدا بهتره-

 میگم ترنم بخاطر بابا خب-
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 وگفت چرخید سمتش

 شنوم می بفرما-

 وگفت انداخت پایین رو سرش پویان

 دیگه کردم اشتباهی کار بودم جدا ازش ماهم یه نمیدم،این طالق رو ترنم من-

 باشه دور ازم هم ثانیه یه نمیذارم

 بینمت می دیگه،اونجا دوهفته تاخیر،شاید به افتاد داداگاهتون-

 وگفت رفت بابام سمت پویان

 بابا کنم می خواهش-

 نداریم ازت نباش،تقاضای هم مهریه میشه،نگران جدا ازت ترنم-

 گفت عصبی پویان

 مکرد چیکار مهریه،من میگی ،شما ترنم میگم من پوله،بابا هرچی بابای گور-

 طالق؟ میگی که

 وگفت زد پویان سینه روی اشارش انگشت با بابام

 تکون دلش تو آب نذاری که میدم بهت شرط یه روبه ترنم گفتم بهت یادته-

 الل وت بخاطر دخترم شد بشه،چی ناراحت حتی نمیذارم چشم بخوره،یادته،گفتی

 بود شده

 گفتم گریه با

 ...بابا-

 رفت و شد ،تموم ترنم نشنوم حرفی-

 زدم فریاد که بره خواست می

 بوده فربد بابا،کار-

 گفتن همزمان وپویان بابا

 چی؟-
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 زهرماریا اون دربرابر بزرگی ضعف چه من میدونست بود،اون  فربد کار-

 بکنه کاررو اون که گفته الناز به همین ،بخاطر دارم

 گفت کالفگی با پویان

 شناسه؟ می کجا از رو الناز-

 .... نمیدونم-

 گفت زدگی حیرت با بابام

 مطمئنی؟-

 روز سه این پرید،تو دهنش بود،از مست وقتی گفت گفت،خودش بهم خودش-

 داد شکنجه زهرماریا اون با رو من

 سرمو اومد سمتم زدن،بابام هق هق به شد تبدیل وگریه شد بلندتر ام گریه صدای

 وگفتم گذاشتم اش سینه روی رو

 نه؟ نجسم من بابا-

 وگفت کرد نوازش رو سرم

 باشی اونجا بودی خواسته خودت تو گفته،مگه کی بابا عزیز نه-

 ترسم می کنه،بابا اذیتم بیاد که کرد می مست میشم،هرشب خفه دارم بابا-

 کشمش بخوره،می بهت دستش میذارم نمیذارم،مگه شم فدات نترس-

 وگفت اومد بابا سمت به پویان

 تقصیرم بی من دیدی کنم می باباخواهش-

 رفت وبیرون داد تکون رو وسرش کرد جدا خودش از رو من بابا

 رد،ک نگاه بیرون وبه رفت پنجره وسمت کشید موهاش به دستی کالفه پویان

 

 تو رو بود،دستش کرده پر رو اتاق که بود من های گریه فقط سکوت این تو

 وگفت اومد سمتم وبه کرد جیبش
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 طالق؟ این به هستی راضی خودتم-

 وگفت دررفت سمت ،به شد بیشتر که ام گریه

 خوای می خودت هرجور باشه-

 گفتم که بیرون بره خواست می

 هیچوقت لعنتی خوامت می نفهمیدی خوام،هیچوقت می تورو من-

 ببینی؟ رو من ماه یه این تو نخواستی که داشتی شک بهم-

 ضعف زهرماری،نقطه اون از متنفرم فهمی می متنفرم نداشتم،فقط شک-

 رو سرم وپشت میرم منم بری سمتش بودم گفته میدونن،بهت همه رو منه،این

 کنم نمی نگاه

 بوده پسره اون سر زیر اش همه گفتی خودت نرفتم،خوبه خودم که من-

 نیست تو تقصیر میدونستم هم اولش از-

 کردی؟ فرار ازم چرا پس-

 نمیدونم...نمیدونم-

 دهنم، جلو گذاشتم رو ودستم زدم  گفتم،عق که رو همین

 وقرصا، سرم از هم شاید بود ضعف از داشتم،شاید تهوع حالت

 گرفت، دهنم جلوی رو بود کنارم که وظرفی برداشت شتاب سمتم به پویان

 بود، پیشونیم  روی پویان آوردن،ودستای باال به کردم شروع وقفه بی

 زد، صدا پرستارهارو پویان بیاد جا حالم ازاینکه بعد

 نشست کنارم وپویان کشیدم دراز تخت کردم،روی ضعف میدونستم خودمم

 وگفت

  ترنم-

 بله-
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 طالق به راضی بدون  ولی بوده من ازجانب کوتاهی ،میدونم ام شرمنده من-

 نبودم

 میدونم-

 شدن؟ جدا برای خوای نمی نگفتی نگفتی،چرا چیزی ت بابا به چرا پس-

 نمیدونم-

  ترنم-

 بله-

 رو؟ دادگاه کنی چیکار فردا خوای می-

 پویان نمیدونم-

 می حلش خودم گفتی بکنم کاری نذاشتی حاال کنم،تا چیکارش میدونم من ولی-

 کنی دخالت نمیذارم ترنم بعد به این از ولی کنم

 خونه؟ بریم میشه-

 میشه تموم سرم دیگه االن-

 کردم، عوض رو بحث میدونستم خوب خودمم

  بود سخت برام گیری تصمیم بار نگفت،این چیزی ولی فهمید هم پویان

 کشید ونبیر ازدستم رو سرم شد،پرستار بلند پویان پرستار ورود سخت،با خیلی

 وگفت

 شدین برید،مرخص تونید می-

 بهو انداختم سرم رو بود سرم کالنتری از که وچادررو شدم بلند پویان کمک به

 شدیم، ماشین سوار کمکش

 برای کرد آماده غذایی بودن،فاطمه نشسته سالن تو رفتیم،همه خونه سمت به

 ناهار،

 فتگ حسینی استاد ناهار خوردن بودم،بعد نشسته پدرم وکنارم گرفتم دوش منم
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 کنی؟ چیکار خوای ،می ترنم-

 استاد؟ رو چی-

 رو؟ فردا دادگاه-

 وگفتم رفتم،بلندشدم تفره دادن جواب از بازهم

 کنم استراحت برم میشه ام خسته نمیدونم،من-

 گفت پویان پدر

 کن استراحت بابا،برو برو-

 دهکشی سختی خیلی چندروز ،این کشیدم دراز تخت وروی رفتم اتاق سمت به

 بود، تکمیل بودم،ظرفیتم

 شد گرم چشمام گذاشتم بالش روی که رو سرم

  

 پویان

 کنم، چیکار باید بودم،نمیدونستم عصبی

 بزنم، حرف باهاش جدی تونستم نمی که بود داغون روحیش وضع

 هیشکی به  ولی کردن سوال ازش بگیره،همه تصمیم خودش دفعه این نمیذارم

 داد، نمی وحسابی درست جواب

 بخوابه، تا رفت اتاق وسمت شد بلند

 ، باشه تنها خواستم نرفتم،می دنبالش

 ، ترنم تصمیم فکر ،تو ترنم خالی جای به خیره من ولی میزدن حرف همه

 بمونم، تنهام ومن بره بذاره اینکه فکر تو

 خودم، بودن عرضه بی از خودم از چیز همه بودم،از شده خسته
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 عصبی رو اومدم،سرم خودم به امیر دادن تکون با که بودم فکر تو اونقدر

 وگفتم چرخوندم سمتش

 امیر؟ چته-

 نمیدی؟ جواب کنیم می صدات ساعته چته،یه تو-

 وگفتم کشیدم موهام به ودستی شدم بلند

 نیست خوش ،حالم شرمنده-

 گفت رمضانی استاد

 ارهد نیاز تو به هرچیزی از بیشتر باشید،االن ترنم کنار باید شماها پویان-

 گفت ترنم پدر

 بگیره طالق باید من دختر-

 وگفت شد عصبی حسینی استاد

 لطفا نکنید بدتر این از رو وضع صولت آقای-

 وگفت شد بلند پدرش

 نزبو پیش ماه یه پسر آقا ها؟همین...بمونه سالم دخترم که میدید تضمینی چه-

 بود گرفته ازش رو دخترم

 وگفتم رفتم سمتش به

 من هک جدایی حرف بوده،نزن فربد تقصیر همش گفت که هم ترنم توروخدا بابا-

 نمیدم رضایت

 اومدم، اتاق از جیغ صدای که بده جوابمو خواست می

 انداختم، اتاق تو رو خودم چطور نفهمیدم دیگه

 گرفت آغوشم وتو رفتم کشید،سمتش می جیغ وداشت بود تخت روی ترنم

 کردم وصداش

 .....،بیدارشو ترنم...ترنم-
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 کشیدم، فریاد دادم،چندبار تکونش محکم

 بازکرد، رو چشماش صورتش روی آب ریختن با

 زد، چنگ پشت از رو وپیراهنم آغوشم تو انداخت رو خودش هق هق وبا

 شد، نمی آروم ولی کردنش آروم به کردم می سعی

 کرد، می گریه فقط اون ولی کردن رو تالشش همه

 بد شده،خیلی وارد بهش بدی شوک

 کردم ،نوازشش

 گفت گوشش وزیر فشاردم آغوشم بوسیدم،تو رو موهاش

 که دیدی خواب تو بگو،چی نترس،حرفتو اینجایم ما بخدا بزن ،حرف ترنم-

 پریشونی اینقدر

 گفت گرفته صدای بود،با بریده رو امونم هاش وگریه زد هق هق

 ها زهرماری اون از کنه،بازم اذیتم خواست پویان،می کنه اذیتم خواست می-

 ترسم ترسم،می می من کرد،پویان می ام خفه بود،بوش خورده

 وگفتم کردم نوازش سرشرو

 نمیذارم کنارتم نکن،من گریه خانومی بشم فدات-

 وگفت کوبید ام سینه وبه شد مشت هاش دست

 همه از بزنه،تو دست بهم که کرد نمی جرات اون بودی اگه نیستی نیستی،لعنتی-

 ویانپ....ها... گذاشتی تنهام فهمی،چرا می ازت،متنفر پویان،متنفرم تری ترسو

 گذاشتی؟ تنهام چرا

 وگفت نشست کنارم کردنش،پدرش آروم به کردیم می سعی

 ،میترسی می چی زندان،از تو فربد ،نترس بگو بابا کنه می اذیتت ،چی ترنم-

 میشی خوب بشی بندازم،جدا جلو رو دادگاهت روز خوای
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 هاش گونه روی اشکاش صدا کرد،بی نگاه پدرش وبه ایستاد ی لحظه ترنم

 نزدنش، حرف از بهت،ترسیدم تو واون شدن می سرازیر

 وگفتم دادم بزنه،تکونش حرف نتونه دوباره اینکه از نه آره گه اینکه نه

 تونی می بدونم بزن حرف توروخدا فقط قبول باشه خوای می جدایی ترنم-

 بزنی حرف

 زد فریاد وبلند کرد پرت آغوشم تو رو وخودش کرد نگاه بهم چندثانیه

 ترسم می خوام،من می رو پویانم جدایی،بابا،من خوام خوام،نمی نمی-

 موهای بر بوسه م ها ولب شدن سرازیر دارم،اشکام نگه خودم نتونستم دیگه

 وگفت کرد رونوازش ترنم کمر ،پدرش ترنم

 نکن هگری فقط کنه نمی جدا ازهم شمارو نکن،کسی گریه عزیزم،فقط باشه،باشه-

 داشت که ترنم و موندم ومن رفتن بیرون اتاق از همه که شد چی نفهمیدم دیگه

 گفت می اش گرفته وصدای کرد می گریه آغوشم تو

 .... پویان-

 پای مشین می عمر اخر شی،تا خالی تا بگو بگو پویان،حرفتو پویان،نفس جان-

 شی خالی تا بگو فقط حرفات

 نذار نذار،تنهام تنهام پویان-

 نکن گریه ،فقط بشی تنها خونم،نمیذارم چراغ خانومم،چشم چشم-

 اشکام لرزونش دستای وبا شد خیره وبهم کرد بلند هام شونه روی از رو سرش

 وگفت کرد پاک رو

 نکن گریه تو فقط کردم غلط من پویان،خب نکن نکن،گریه گریه هم تو-

 کردم، وگریه بوسیدم رو انگشتاش بوسیدم،تمام رو دستاش

 بوسیدم می رو دستاش نمیشدم،من سیراب روزها این بودم،من نبودش تشنه من

 کرد، می نگاه وبهم کرد می گریه فقط واون
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 نهسی روی رو وسرش کشیدیم دراز تخت وروی گرفتم آغوشم شدیم،تو که آروم

 وگفت گذاشت ام

 ...پویان-

 وگفتم کردم نوازش رو صورتش

 بگو نفسم جانم-

 کن کمکم پویان-

 کنم می بگی هرچی-

 هرچی؟-

 

 بگم هرکاری-

 هرچی-

 

 

 ببینمش خوام می-

 وگفتم صورتش روی موندن ثابت دستام

 رو؟ کی-

 کنم می خواهش کرد،پویان باهام کارو این چرا بپرسم ازش خوام می-

 وگفتم نشست لبش روی دستام

 درستش ،خودمم ترنم خودمه به مربوط کار بشنوم،این چیزی خوام نمی هیس-

 کنم می

 

 وگفت زد انگشتم به ی بوسه
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 تو از درخواستم پویان،اخرین کنم می خواهش-

 بزنم حرف خواستم وتا فشردم هم روی رو چشام عصبانیت از

 زد، وبوسه نشت لبام روی گرمش لبای

 وبا کشید عقب رو ،صورتش کردم بود،همراهیش شده تنگ براش دلم چقدر

 وگفتم دادم تکون رو ،سرم کرد نگاه چشام به خواهش

 بار آخرین برای ولی برمت ،می بلندشو-

 وگفتم صورتش به بردم شدن،دست جاری صورتش روی خنده،اشکاش جای به

 نکن گریه-

 بهش ی وبوسه کردم آزاد دستم با رو بود گرفته دندونش با که رو لبش ی گوشه

 وگفتم زدم

 شو بلند-

 گفت تعجب با بردم،پدرم سالن سمت وبه گرفتم رو دستش پوشید که رو لباسش

 کجا؟-

 موگفت گرفتم باال رو زد،سرم چنگ بازوهام وبه انداخت پایین رو سرش ترنم

 بپرسه رو سوالش بار آخرین خواد ببینتش،می خواد می-

 کردن، سکوت همه

 شدم، ماشین وسوار گرفتم رو کردن،دستش قبول اینکه یعنی

 کاری نای از بیشتر خواستم نمی نزدم بیرون،حرفی به بود خیره فقط نزد حرفی

 بکنم،

 غیرت روی از داشت هام رگ تو خون ولی کردم موافقت اینکه با بودم عصبی

 نزدم حرفی ولی بودم اورده یزد،جوش غل غل

 اتاق سمت شد پیاده حرفی هیچ شدم،بدون وپیاده کردم ترمز کالنتر جلوی

  رفتیم بازپرس
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  آوردن فربدرو که بودیم ایستاده اتاق کرد،جلوی قبول زیاد اصرار از وبعد

 اینکه برای کرد می خواهش یعنی داد،این فشار ومحکم گرفت رو دستام ترنم

 نکنم، دعوا

 وگفت ایستاد جلوم ترنم بردن، اتاق داخل رو واون  بستم رو چشام

 میدی؟ اجازه پویان-

 ام،بعد نشسته نیمکت روی و شد دور وازش دادم  تکون رو سرم حرفی بدون

 .اتاق در به خیره باز ومن رفت در سمت ثانیه چند

  

 

 ترنم 

  

 بود، حقم بزنه هم کتک رو من اگه میدونستم

 کردم می  بازی شوهرم غیرت روی داشتم اتفاق اون از بعد

 ، نیومد داخل من با کرد،چرا قبول چرا نمیدونم

 شدم، خیره وبهش نشستم  صندلی روی

 ستهنش روم به رو دست به ودستبند بود دستاش بین بود،سرش خون پر چشماش

 بود،

 بگیریم قرار هم روی روبه اینطوری وفربد من روزی یه کرد می فکر کی

 وگفتم شکستم رو سکوت

 عروسیمون لباس تو وتو من اینکه جای به سال هشت بعد شد می باورش کی-

 بگیریم قرار هم روی روبه باشیم،اینطوری

 دادم کرد،ادامه نگاه بهم کرد بلند سر
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 ذهنم تو که بود مردی اولین بودی؟که تو عشقم اولین که داشتم گناهی چه من-

 مداشت تقصیر شد،چه پر تو عشق از وجودم که داشتم تقصیر شدی،چه قهرمان

 داد ادامه ولی نمیدونم...وشاید بود گریه  از داشت،شاید خش صداش

 دمب دستت از خواستم باشه،نمی دیگری آغوش تو عشقم ببینم تونستم نمی-

 ندادی؟چرا جواب  بهم وحسابی درست چرا ماه شش این رفتی،تو چرا پس-

 کنی؟ نمی حل ذهنم تو رو چندسال معمای

 رفتم مقصد بی ،من ترانه نمیدونم،نمیدونم خودمم-

 بود من نابودی شد،مقصد تباه من زندگی ولی-

 برات بمونم بذار اینجام،ترانه که االن-

 اومدی؟ زود کمی کنی نمی فکر-

 وگفت  زد زدم،پوزخندی بهش خوبی ی طعنه

 داره نیش زبونت هم هنوز-

 دارم نظر در رو ها این از تر کنه،تلخ بازی زندگیم با که کسی برای-

 داری؟ دوسش-

 وجودم اندازه به-

 نداری؟ من برای راهی یعنی-

 الس مراسم کردم ،دفنت برام کردم،مردی پیش،فراموشت سال سه رفتی وقتی-

 ور مردم کشیدم،طعنه دوش به رو نبودت عزای خودم با گرفتم،تنهایی برات هم

 منو،خرد شکست درونم فریاد ولی وسکوت کردم خریدم،سکوت جون به

 کرد کرد،نابودم

 نشدم نابود دوریت عذاب تو  کم نکشیدم،منم کم منم-

 پاها بودم،این دنبالت در به در که هستش،منی من مثل میگی،نابودی دروغ-

 بگیرن تو از خبری تا رفتن می بودن،هرجایی دنبالت مقصد شاهده،بی
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 شرمنده من-

 کافیه؟ همین؟بنظرت-

 نمیدونم-

 بودی کنارم هوس برای فقط تو میدونم،فربد من-

 متونست نمی هم رو خونوادم ولی داشتم نکن،دوست انصافی ،بی ترانه نبودم-

 کنار بذارم

 نیستم من باشه ،مخالفتی گفتم اول همون من-

 قول همه زیر زدن که شد چی بعد نداشتن،نمیدونم هم اول ،همون ترانه گفتی-

 وقرارا

 نبودم مقصر من ولی-

 سوختیم وتو من فقط وسط میدونم،این-

 تتهم این بار تنهایی  من ولی سال سه این تو بودی خوشیت پی من،تو نه تو-

 کشیدم دوش به رو

 دارم دوستت-

 کنم زندگی بذار پس-

 شدی؟ زنش اجبار به که کسی کی؟با با-

 دارم نیست،دوسش اجبار به-

 قیمتی؟ چه به-

 براش جونم دادن دست از قیمت به-

 مطمئنی؟-

 نبودم مطمئن االن مثل هیچوقت زندگیم تو-

 سردی؟ باهش چرا ولی-
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 تو کینه گفتم باشه،بهش قلبم تو همزمان ونفرت عشق که نبودم ادمی من چون-

 با موند من،کنارم پویان بود بشم؛مرد عاشق کینه با تونم نمی هست،گفتم قلبم تو

 یسادوا بشورم،مردونه دلم از رو کینه بتونم تا کرد پیشه شد،صبوری قدم هم من

 شیدینک دست بازم کردی نابودم اینکه چی،با تو نذاشت،ولی قولش،تنهام پای به

 بیارم دستت به خواستم-

 میدونستی رو ضعفم نقطه-

 روی داد ،پیشنهاد کرد کردم،کمکم برقرار ارتباط الناز با که میدونستم-

 کنم قمار عشقم سر که نبودم نذاشتم،نامرد من ولی کنیم توآزمایشش

 روی رو،از کارهاش کثافت میاورد زبون به راحت شدم،چه خیره چشماش به

 داد وادامه دادم تکون سر تاسف

 مست کنه راضی طالق به تورو تونه می که چیزی حساسی،تنها میدونستم-

 تنها بگیری طالق کوچیکی هرچیز با که نبودی آدمی هست،تو پویان بودن

 تونست می اینکار

 کردی تموم حقم در رو نامردی-

 نیستم پشیمون ولی ام شرمنده-

 برگشتی؟ چرا-

 بخشش برای-

 ببخشی؟ خودتو تونی می خودت-

 دادم وادامه انداخت پایین رو سرش

 به خدا هک زندگیی که ببخشی تونستی ببخشی،هروقت خودتو تونستی هروقت-

 وکفر بودن از که کردی وپشیمونش کردی زهر بهش رو بود داده هدیه اش بنده

 چیزرو وهمه برم که نیستم نامرد تو مثل...بخشمت می منم خداوندش،اونوقت به

 هک آتشی همون میدارد،از روشنم همیشه یادت شاعر قول بسپارم،به فراموشی به

 میمونه روشن زندگیم به زدی
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 دمق سمتش وبه شد خیره بهم اومدم،پویان بیرون اتاق از معطلی وبدون شدم بلند

 برداشتم

 االب رو وسرم ام چونه زیر برد ،دست انداختم پایین رو وایستاد،سرم شد بلند

 گرفت

 افتاد، وراه گرفت حرفی هیچی بدون رو دستم

 نشه، دعواشون که بودم اومد،نگران بیرون اتاق از هم فربد

 وگفت پویان جلوی کرد سپر رو اش سینه فربد

 موبفه بدون رو زندگی،قدرش تو خوردم وشکست ندونستم بدون،من رو قدرش-

 عاشقته که ،بدون میاد باهات اخرش تا

 هک میدونستم هم روی دندوناش دادن فشار از میدیدم رو پویان فک شدن منقبض

 وگفت زد لبخندی شدن،فربد مشت شده،دستاش عصبی

 دست زنم به که رو آدمی اون نمیذاشتم زنده بودم تو جای بشی،من اروم تا بزن-

 کنه درازی

 غرید عصبانید با پویان

 بشه حیون یه حروم مشتام آدم،حیفه میگی خودت-

 برد، بیرون کالنتری واز کشید خودش سمت رو من بعد

 میدونستم کرد می حرکت سرعت ،با کرد وحرکت شد ماشین سوار حرف بی

 کنه، می خالی رو عصبانیتش

 نبودم نبکنم،ز اعتراضی جلوش نتونم فردا پس که کرد قبول اجبار به میدونستم

 فهمیدم نمی اگه

 وگفتم شکستم رو سکوت

 نکن قضاوت زود-

 دادم وادامه کرد نگاه بهم چشمی ی گوشه
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 هم رو کردن،بدترینش قضاوت منو ها نکن،خیلی قضاوت درموردم دیگه تو-

 رو بودنم دختر قضاوت میدونی خودت

 عصبانیت، از ترسیدم نمی دیگه ایستاد وماشین ترمز رو زد

 بشه، ناراحت که نداشتم ترسی هیشکی از دیگه

 دیگه، وهرچیز بکنه ناراحتم که

 شکستم که بودم من مهم وجب چند نبود مهم دیگه بود گذشته سرم از آب

 دادم کرد،ادامه نگاه وبهم چرخید سمتم

 همم برام بود مونده قلبم رو بزرگی داغ یه مثل چندساله چون دیدنش به رفتم-

 نمیگ چی سرم پشت نبود مهم برام کنن، می فکر چی درموردم دیگرون نیست

 پیدا جوابی براش نداد اجازه هیشکی هیچوقت که بود ذهنم تو سوال ،مهم

 زنه،عاشقن حرف باید دختر باشه وسنگین باوقار باید دختر گفتن می کنم،همیشه

 نزدم، بمیره،مردم،دم باید نکنه،دختر نکنه،شادی نشه،بازی

 فدهه دختر شدم،یه شکستم،له هم رو دنبالش،غرورم نیومد،رفتم در صدام سوختم

 چیه، زندگی تلخی میدونست چی ساله

 چی، یعنی بهش چسبوندن فاحشه  انگ میدونست چی

 بوده قعش کنم ثابت خودم به نخوردم،که فریب کنم اثبات خودم به تا گشتم فقط

 نبوده، هوس

 نبود، مهم برام ولی شنیدم رو مردم های شهررو،کنایه وجب به گشتم،وجب

  برام میزنن انگی چه بهم که نبود مهم

 ثابت رو عشقم پاکی من که بود این بود،مهم پاکم عشق ،مهم بود، خودم دل مهم

 کنم،

 نباشم داغون اون مثل االن که اومدم بر ازش خوبی به که بود خودم وجدان مهم

 نکردم، تالشی هیچ چرا که

  عصبیه پدرم خونه میرم االن نیست مهم
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 کنه، می فکر چه تو پدر  نیست مهم

 کنه، سرزنش رو من خواهرم شد که دوستم بهترین نیست مهم

 بشم، چی استادام نظر در نیست مهم

  نیست مهم برام هیچی نیست مهم

 یرونب سربلند من که اینه باشم،مهم سربلند پیشش تونستم که بود وجدانم مهم

 نرفته، هرزه دلم که اومدم

 پاکه، عشق  هرچی پیش سفیدم رو االن من که اینه مهم

 فربد ورفتن اومدن با که ،خدایی کنه می نگاهم داره که مهمه خدا برام پویان

 بودن تنها ضمانت عشقی هر فهمیدم که خودمم بودم،مهم غافل ازش

 ...که نیست،فهمیدم

 وگفتم زدم پس رو اشکام شدن، سرازیر واشکام بدم ادامه نتونستم دیگه

 که بدونی ولی باشه عشقش همدش وتنها باشه تنها آدم وقتی که میدونی چی-

 کنی تصور زندگیت قهرمان رو اون ذهنت تو که میدونی بخوری،چه فریب

 نابود رو رویاهات تمام که غولی بشه واون بخوره بهم چی همه شبه ویک

 نزدم ودم شکستم من که میدونی چی کرده،پویان

 قطف نداشت واکنش نبود،هیچ نبود،عصبی غمگین اش کردم،قیافه نگاه بهش

 کرد، می نگاهم

 وگفتم کردم شل رو شالم

 خونه،قبول میریم که االن نیست کنی،مهم می فکر ام درباره چی که نیست مهم-

 بهم اعتمادی وقتی نیست مهم هیچی نیست مهم  بدی طالقم خوای می کنی

 نیست مهم هیچی نداری،دیگه

 تایدس ولی کنم بازش که بردم در دستگیره سمت به ولی داشتن لرزشی دستام

 وگفت نشست دستام روی پویان

 من؟ حتی-
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 ونمم ،نمی ،نه باشه باهات دیگرون سرزنش عمر یه نیست،وقتی اعتمادی وقتی-

 عشق پای به تنها بسوزم خودم گرفتم یاد عاشقی تو من چون تو برای حتی

 کنم همراهی بخوام اگه من-

 تونی؟ می-

 تونم می بعدشم به این تونستم،از حاال تا-

 وگفت زد لبخند بهم کردم که نگاهش

 متشناخت من ولی باشه کم ماه شش نفر یه شناخت برای دیگران نظر از میدونم-

 خور دم هرکسی نمیرفت،با هرزه اومدم،چشات سمتت که دیدم ،وفاداری ترنم

 بود،هرمردی پاک بود،عشقت جا به داشتی،تعصباتت زنانگی نبودی،غرور

 اگهمشکالت، تو باشه ،صبور زندگیش برای باشه داشته وفادار زنی که آرزوشه

 یهچ نداری،میدونی رو ارزشش تو که نیست این معنی به ندونست قدر که اونی

 قدر یکی اگه ،پس کنه نمی فرقی بدی الماس یا شیشه نابینا یه دست به وقتی

 رو تو داشتن نگه ارزش فربد نابیناست، اون نیستی شیشه تو ندونست

 ارزش،بذار این آوردن دست به برای به کنم تالش  که بده اجازه بهم نداشت،ولی

 بشم ارزش با تو با

 بودم، گرفته نادیده رو مهربونی این من باریدم،چقدر حرفاش ی هرکلمه با

 هشب که گرفتم خو فربد با که کشید طول سال یه بودم،شاید توجه بی چقدر

 کنم، اعتماد

 اهاییج ولی تره معتبر بیشتر بکشه طول هرچقدر کردم می فکر خودم خیال تو

 کنم، عوض رو هام عقیده باید

 آدم اگه ولی شناخت برای بود کم ماه شش دیگران نظر از شاید خودش قول به

 میشه، ثابت مدت این از کمتر باشه موندن

 دستکرد، تزریق بهم رو آرامش بود گرفته دستش تو رو دستم که دستاش گرمی

 وگفتم دستش رو  گذاشتم رو راستم
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 باز دادگاه به پاهام هیچوقت خوام دادگاه،نمی برم فردا خوام میدم،نمی رضایت-

 هندار هم رو کردن فکر ارزش چون نیست بخشش قابل چون بخشمش بشه،نمی

 بشم درگیر خوام ،نمی

 وگفت داد تکون رو سرش

 خوای می خودت هرجور-

 رفتیم، خونه وسمت کرد روشن رو ماشین حرف بدون

 بشم خواستم نمی دیگه کنم فرار همه از خواستم نمی بودن،دیگه منتظرمون

 بود بقیه،سخت پیش ورفتم کردم عوض رو پیش،لباسم سال سه ترنم همون

 گفتم ولی زدن حرف

 دادگاه برم خوام میدم،نمی رضایت   من-

 خورد،سر می رو چایش آروم خیلی که پویان جز شدن خیره بهم تعجب با همه

 وگفتم کردم بلند

 نبودم تو روز سه این تو بدم،میدونم زجر رو دیگرون این از بیش خوام نمی-

 کرد کمکم خدا که این مهم ولی افتاد می ی دیگه اتفاق شاید ،میدونم کشیدین چی

 ادی بزرگی درس ومن کرد خوبی ببرم،تنبیه پی زندگی تو چیزایی یه به که

 اینطوری بمونه،شاید خودمون بین بذارید ولی وسطه آبرو پای گرفتم،میدونم

 بشن سرشکسته وشوهرم  پدرم کمتر

 وگفت شد بلند پویان پدر

 پدرش قبل وگرنه بگو داری رو دختری همچین داشتن نگه لیاقت اگه پویان-

 گیرم می رو طالقش خودم

 وگفتم کردم نگاه وبهش کردم بلند سر

 ندارم رو پویان عشق لیاقت که منم ،این کنم می خواهش بابا-

 هب جاهایی یه شد سلب اعتمادش جاهایی یه هم رفت،پویان خطا هم پویان بابا نه-

 ومن دیگه بار یه که بده قول بهم ایستاد،باید ،جلوت باشه کنارت اینکه جای

 نکنه وخونوادت تو شرمنده
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 وگفت کرد بلند سر پویان

 خوشبخت ،برای ترنم داشتن برای کنم می  خواست در دوباره بدین اجازه اگه-

 نم جنازه روی از باید اول که نزنید جدایی از حرفی ولی کنم می تالش کردنش

 بگذرید

 وگفت کرد نگاه بود،بهم کرده سکوت که بابام

 بشین خوشبخت-

 وگفتم رفتم بره،دنبالش که شد بلند

 رو بگیر رو جونم جا شدم،همین سر خود  کنی می فکر ،اگه میری اگه-

 شه، همراه باهام سردتون نگاه خوام نمی برو،دیگه

 نم بوده،ولی دور نبود،همش فرصتی چون نگفتم هیچوقت دارم دوستون بابا

 منم ما ی خونه نیاد فربد گفتی که هم موقع ،همون کنم نمی کاری شما بدون

 باید موقع همون کردم خوری خود ولی  نزدم حرفتون رو حرف نکردم اصرار

 خواستین، می رو صالحم که میدونستم

 به ایدب موقع نیست،همون زندگی مرد فربد فهمیدین که میدونستم باید موقع همون

 نمی این زندگیم وضع االن که کردم می همراهیتون ،باید گرفتن جبهه جای

 جای به شو آماده پس بری خیر دعای بدون بازم بخوای اگه بابا شد،ولی

 بگیری داری عزا دختر،مراسم عروسی

 وگفت دهنم روی گذاشت محکم رو ودستش چرخید سمتم

 به دادن گوش جای به جاهایی یه کردم،منم اشتباه بگیر،منم گاز زبونتو-

 ابودن خودشو دستی دستی دخترم بذارم که نبودم پدر ولی کردم حرفت،مخالفت

 ودیگه رفت من طرف از رد جواب بار یه با که فهمیدم موقع همون کنه،فهمیدم

 ازهم رو وپاک هرزه ونگاه بودم مرد خودمم چون اصرار،فهمیدم برای نیومد

 نمیشی،چو داغون میدونستم چون نیاوردم نه،دلیل گفتم میدادم،فقط تشخیص

 اون بعد دبای حداقل نگفتم کردم بودی،اشتباه خورده فریب سادگی چه با میدونستم

 کردم نشی،کوتاهی دور ازم اینجوری که گفتم ماجرامی
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 توو پیچید هام شونه دور شدن،دستاش سرازیر به کردن شروع اختیار بی اشکام

 بردم پناه امنش آغوش

 وگفت کمرم روی شد نوازش دستاش

 رمقص هم رو خودمم چون نداری،نگفتم شکست توان دیگه فهمیدم چون نگفتم-

 نبالشد خیابونا تو طلبش برای دخترم که بود کجا ومحبت بودم کجا که میدونستم

 مه بدون ولی کردم نگهبانی پدری جای به که کردم سرزنش رو گشت،خودم می

 نیم ییواشک های گریه وقتی شکست شکستم،کمرم عذاب منم شکستم منم تو پای

 بکنم کاری دخترم برای تونستم نمی  وقتی میدم،شکستم رو شبت

 وگفت زد پیشونیم به ی وبوسه کرد بلند رو سرم

 شتپ محکم کوهی ومیشم دخترم برای میده،میمونم کفاف عمر هروقتی تا هستم-

 دخترم

 شودست زد صدا رو وپویان کرد پاک دستاش با رو وصورتم بوسیدم رو دستش

 وگفت گرفت رو

 جونا این به بدیم فرصت امینی،یه دکتر اجازه با-

 وگفت خندید پویان پدر

 همون بگید هرچی دارین،شما اختیار-

 وگفت گذاشت پویان دست تو رو دستم

 باش میدم،مواظبش امانت بهت دیگه بار یه-

 وگفت بوسید رو دستم پویان

 مواظبشم خودم جون از بیشتر-

 هم حسینی واستاد رمضانی استاد حرفای کردن،با وشادی زدن دست همگی

 ویک موندم ومن  رفتن وهمه شد شب ،آخر زندگی برای  شدیم گرم دل بیشتر

 زد صدا بلند که بود نشسته مبل روی رویم،پویان روبه جدید دنیای

 خانومم-
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 وگفتم اومدم بیرون اتاق از

 بله-

 داری فدایی میدونستی میگم-

 تو هک بالشی کنه،به اذیتم باید کجا میدونست میومد خوشم بازیاش بچه این از

 وگفتم کردم پرتاب وسمتش کردم نگاهی بگو اومد دستم

 زدی صدام این برای لوس-

 رفتم سمتش ،به پیچید خونه کل تو وصداش داد سر خوشحالی از ی خنده

 وگفتم گرفتم بازوش از ونیشگونی

 شنون می ها تو،همسایه چته-

 وگفت داد ماساژ رو بودم گرفته نیشگون که جایی دستش با

 خوری می حرص میاد خوشم-

 وگفت گرفتم جا آغوشش تو رو ومن کردم نگاه بهش چپ چپ

 میمیرم نبینمش روز یه اگه که چشمات اون فدای-

 وگفتم کردم اخم

 ای زنده االن که بودی چشم کدوم درگیر ماه یه این کو-

 وگفت داد باال ابروهاشو

 شدم دیونه ام کله به ،زده زدم سکته بینی نمی مگه-

 بودی دیونه که شما-

 بودم خانوما خانوم شما دیونه لعنت منکرش بر-

 وگفتم زدم صورتش به ی بوسه

 بهترینی-

 .بود عشق آغوش بهترین آغوشش
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 وگفتم کردم باز رو شدم،چشمم بیدار صورتم روی دستاش نوازش با صبح

 پویان میاد خوابم-

 داریم کالس بعدازظهر گفت می بود زده زنگ ،استاد ببینم پاشو-

 خب چه من به-

 بشی دکتر خانوم خوای بریم،نمی چی،باید یعنی-

 بخوابم نذاشتی زدی حرف اونقدر بخوابم،شب تو،بذار مال باشه خوام نمی-

 وگفت شد خم صورتم روی

 ببینم من،پاشو برای کرده باز زبون-

 ... پویان-

 وگفت گرفت رو ام وبینی کردم نگاه بهش التماس با

 امیر خونه منتظرن هم اینا بابا بری،پاشو می بیشتردلمو نکن اینجوری-

 وگفتم زدم کنار رو پتو

 گذاشتی راه سر عذابم برای رو این که کردم گناهی چه من خدا ای-

 رو خونه کردم،اونقدر فرار دستش از چیه،فقط پویان واکنش که نفهمیدم دیگه

 گفت زنان نفس ونفس کرد پرت رو خودش مبل روی پویان اخر که زدیم دور

 نمیاد باال نفسم که کنه چیکارت خدا ،بگم ترنم-

 وگفتم پریدم آغوشش وتو رفتم سمتش

 کنی نفرینم میاد دلت-

 گذاشت، لبم روی رو ولبش اومد سمتم وآروم صورتم رو گذاشت رو دستش

 بود، شده شروع شادی با که روزگارم صبح بهترین
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  ردمک حس بود نرسیده ثانیه بستم،به رو وچشمم گذاشتم هاش شونه روی رو سرم

 گفتم جیغ پویانم،با توبغل ودیدم کردم باز رو هوام،چشمام تو

 ترسم می پویان زمین بذارم-

 بریم خانوما،باید خانوم نخیر بخوابی تا کنی خرم خواستی می مثال االن-

 بشم، حاضر تا کرد پرت حموم تو رو من زور به

 رفتن، برای حاضرشدیم وهمگی رفتیم امیر خونه شدیم،سمت که آماده

 هک افسر اتاق نامه،از رضایت کردن امضا برای کالنتری رفتیم هم اون از قبل

 وگفت اومد سمتم شدن،مادرش سبز جلومون فربد خونواده شدیم خارج

 دادی رضایت که ممنون-

 وگفت اومد سمتم زدم،پدرش پوزخند فقط نزدم حرفی

 کنم محبت جبران چطور مارو،نمیدونم کردی شرمنده-

 یم نکنید،دلیل جنایت قبل قصاص بعد به این از نیست،فقط جبران به نیاز-

 جدا ازهم مارو که ازتون ممنونم که کردین،هرچند می مخالفت وبعد پرسیدن

 نسوزم،هیچوقت پست آدم یه پای به که کردین درحقم رو محبت کردین،بهترین

 ییباال اون به کردم نبخشیدم،واگذار ولی دادم رضایت ،من نرید قاضی طرفه یه

 هستش قاضی هرکی از بهتر ،خودش

 یرون،ب اوردن بازداشتگاه از رو فربد که افتادیم راه وباهم گرفتم رو پویان دست

 م،نداشت ترسی نلرزید،دیگه دلم ،دیگه کرد ونگاهم وایستاد اومد من روی روبه

 بهغری هم غریبه یه از ،شاید برام بودم غریبه نداشتم،یه  بهش حسی هیچ دیگه

 وگفتم دادم تکون رو سرم تاسف روی تر،از

 هیچوقت نبینمت هیچوقت دیگه امیدوارم-

 ماشین، وسوار شدم دور ازش سرعت وبه
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 د،غمنبو نبود،حسرت بغض کرد،دیگه حرکت حرف وبی نشست کنارم هم پویان

 ینآخر اینکه وتا  کردم رو زیر وآهنگارو ماشین ضبط سمت به بردم نبود،دست

 3گذشته خاطرات به بدم وخاتمه بشنوم رو جدایی آهنگ

 قصه این کجای بگو ، کردم گمت کجا رو تو-

 میپرسه تو از همینو ، شعرم جوهر حتی که

 میساختیم که قصری همون ، رویا همه اون شد چی که

 نشناختیم و عشق تو و من ، شاید کنم می حس دارم

 

 بست پل نمیشه چرا نیمدونم ، ما امروزی قلبای میون

 دست از رفتیم دریا چشم از دور به ، خاک بر افتاده ماهی دو مثل

 

 مونی می من یاد همیشه نگو ، هامون خاطره حرمت و لطف به

 همونی من برای دیگه تو نه ، دورم روزای اون مثل نه که

 نمونه یادگار به چیزی برام ، لبهات سرد سکوت این جز بذار

 گونه روی بشینه اشکی مثل ، عشق این پایان نقطه تا بذار

 

 بست پل نمیشه چرا نیمدونم ، ما امروزی قلبای میون

 دست از رفتیم دریا چشم از دور به ، خاک بر افتاده ماهی دو مثل

 

 هستیم همدیگه نیمه میدونم ، ماهو غیبتو کنم می تحمل

 شکستیم دو هر عاشقی رسم به ، قصه متن تو بشیم پیدا نشد
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 بست پل نمیشه چرا نیمدونم ، ما امروزی قلبای میون

 دست از رفتیم دریا چشم از دور به ، خاک بر افتاده ماهی دو مثل

  

  

 گوگوش-پایان نقطه

 

 شد، تموم هم وفربد من عشق اهنگ این شد تموم با

 زندگی باید واطرافیانمون،فهمیدم خودمون برای تلخ خاطره ،یه رویا یه شدیم

  کرد اطمینان خدا به باید کرد

 نیست، عشق داشتنی دوست هر نکرد،فهمیدم دخالت قسمت تو باید

 باشه، لجبازی وشاید عادت وشاید هوس شاید

 نیست تنهایی ضمانت ورزیدنی هرعشق

  نشناختیم بشناسیم رو عشق باید که همونطور فهمیدم

 نکردیم، هم تالش حتی

 هیچوقت، یادش ولی شد تموم عشق

 کشید، خواهم دوش به رو اشتباه عمراین آخر وتا بود اشتباه بزرگترین

 ودیوانه داشتم دوسش ریا،من وبی بود پاک من عشق چون نبودم پشیمون من

 بودم عاشقش وار

  

 لبخند وبهش کردم پاک رو  ،اشکام دستام روی نشست که پویان دستای

 وگفت کرد زدم،نگاهم

 ؟ گریه-
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 تکونی خونه همیشه،برای برای میدادم تکون رو خاطرات غبار نیست چیزی-

 قلبم سلطان جدیدم،برای دل

 وگفت بوسید رو دستم

 باشم عشق این الیق امیدوارم-

 ساختمون سمت به هم دست در ودست شدیم رسیدیم،پیاده دانشگاه جلوی

 وهورای دست بودم،با شده خیره فقط بهت شدیم،از که سالن رفتیم،وارد

 وگفت کرد نگاهم دانشجوها،پویان

 زده؟ خشکت چرا چی-

 خبره؟ چه اینجا-

 ممتاز دانشجوی یه استقبال خب-

 زد صدا میکروفون پشت از حسینی استاد

 جایگاه به بیاید صولت،لطفا خانوم-

 وگفت خندید رفتم که حسینی استاد سمت به

 زنید نمی حرفی چرا صولت خانوم خب-

 نذاشتید برام حرفی استاد،جایی بگم چی-

 تخاراف این االن که  بودیم مراسم این منتظر اینا از تر قبل ما صولت خانوم خب-

 دارن سوال ازتون ها ،بچه بشنویم شمارو صدای که شد نصیبمون

 وگفتم گرفتم رو میکروفون لبخند  با

 داغه؟ صندلی-

 شدن صدا یک ها بچه همه

 ....بله-

 شنوم می خب-

 گفت بلند امیر
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 چیه؟ االن حستون-

 کردید خوشحالم،غافلگیرم خب-

 گفت ها بچه از یکی

 نوشتید؟ کتاب که شد چی خب-

 خودم بهتر یادگیری برای-

 موفقیت این بخاطر خوشحالید االن-

 البته خب-

 دارید؟ دوست رو امینی دکتر خب-

 وگفتم خندیدم

 داریم؟ هم خونوادگی سوال-

 وگفت گرفت باال رو ودستاش خندید حسینی استاد

 نکردیم تعریف ی محدوده سواالت تقصیرم،برای بی من-

 وگفتم خندیدن همگی

 همون بنده دوستان،نخیر شده کم نمیزدم،روم حرف مدت یه کردید فکر حاال-

 ترنمم

 وگفتن خندیدن دوباره

 لعنت برمنکرش-

 وگفتم زدم لبخند

 خودم از بیشتر دارم دوسش-

 وگفتم کشیدن وهورا دست همگی

 بعدی؟ سوال-

 خواستیم می رو اخری سوال پایین،همین بیا دکتر خانوم نیست-
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 بپزم براتون آشی یه من یعنی-

 گفت حسینی واستاد خندیدن

 داریم،وهیچوقت شما مثل دانشجویان کنیم می افتخار صولت،ما خانوم خب-

 اریمد هدیه یه همین فعال،برای دانشگاه زوج بریم،تنها نمی ازیاد شمارو موفقیت

 دانشگاه طرف از

 وگفت اومد جلو دست به ای بسته از بعد

 مکه به سفر هزینه دانشگاه؛کمک هدیه البته-

 یبشه،یعن برآورد سالم چندین آرزوی نبود کردنی زد،باور خشکم خوشحالی از

 زدنم،قطره پلک بود،با فرستاده برام رو هدیه این که بود بخشید رو من خدا

 وگفتم چکید دستم رو اشکی

 عمرم هدیه بهترین استاد ممنون-

 سازمان طرف از دیگه هدیه یه ولی-

 بهش شدم خیره

 فرانسه تو وهمسرتون شما بورسیه-

 روی بهم خوشبختی که بودم من بود،این شده قاطی باهم ام وگریه خنده دیگه

 میداد نشون خوش

 قطهن این به من رسیدن آرزوش کردم،همیشه حس رو پدرم برانگیز تحسین نگاه

 وگفت گرفت آغوش تو رو بوسیدم،من رو ودستاش رفتم بود،سمتش

 افتخارم باعث همیشه-

  

  شدیم، وامیر فاطمه عروسی تدارکات ودر شد تموم هم ترم پایان امتحانات

 رفت وزندگیش سرخونه فاطمه که بودم خوشحال

 داد، ادامه زندگی وبه نیافتاد گذشته عشق دام تو اونم که بودم خوشحال



 

 

          فتحی اجیر لونسترن  –تونی کن تو میشروعم                             
 كتابخانه عاشقان رمان 

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  797  

 وهست، بود خوشبختی الیق فاطمه

 شدیم، مکه عازم ماهم فاطمه عروسی از بعد هفته یک

 سفرم، ،بهترین زندگیمون عسل ماه اولین

 ازش، خواستم زندگی دیگه بار ویک بستم عهد خدا با

 بشم، گم زندگی سیاهه این تو که  نکنه ول رو دستم دیگه که خواستم

 ، پاک عشق برای کنه کمکم خواستم ازش

 بودن بنده بودن،برای باهم برای

 وطن از باید کردیم،چهارسال اماده رو رفتن کارای برگشتمون از بالفاصله

 ایدب رمضانی استاد قول به ولی نبودم راضی رفتن به ،من دورباشیم وخونواده

 رفت کنه،باید نمی دعوا رو دردی موندن وقت بعضی کرد، وتجربه رفت

 .رسیدی هدفت به یعنی باشی خوشبخت هرجاکه نیست رسیدن مهم....

 

 آخر فصل

 ایران، به برگشتیم وپویان من چهارسال بعد

  خودم مملکت تو کشم می نفس دارم

 شدم، عاشق که جایی اومد دنیا به که جایی

 ویانپ رو،صدای اشتباهاتم بفهمم شد باعث که بخشید،جایی بهم هویت که جایی

 بیام خودم به میشه باعث

 منتظرن اینا خانومم،بابا-

  کشه می پر داشتنشون برای دلم ،چقدر کنم می نگاه میده نشون سمتی به

 کنم، می شماری ثانیه تکشون تک لمس برای چقدر

 قرارم، بی خواستنشون برای من چقدر
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 بهم رو ،خوشبختی سرم به اش پی در پی های وبوسه کشم می پر پدرم سمت

 کنه، می القا

 کنم می وحسشون گیرم می آغوشم تو رو خونواده تمام

 باشم پاک نا عشق یک وفادار اصطالح به که کردم دوری ازشون عمر یک

  داشتم وناخوشی خوش خاطرهای میرم،عجب اتاقم سمت به

 گرفتمش، نادیده من که داشت هم خوش جاهای زندگی  کنم اغراق باید ولی

 هستم، عزیزانم میون ومن گذره می اومدنم از هفته یک

 زد پویان پدر رو دلم ماشدن،حرف بودم،وقت بودن باهم وقت دیگه

 ما تصمیم کردن رد برای ی وبهانه شده تموم درساتون خداروشکر دیگه خب-

 ندارید

 وگفت کرد نگاه بهشون پویان

 پدر؟ تصمیم چه-

 کنید خوشحال مارو بزرگ عروسی یه با اینکه-

 سالم، و بود درس ما ذهنی مشغله وفقط بودیم غافل هم از ما سال چهار این تو

 هم، با بودن آمادگی نه خواستیم چیزی همدیگه از نه

 رو، عشق معنی فهمم می االن

 طرف خوشبختی برای بگذریم خودمون های خواسته از جاها بعضی یعنی

 مقابل،

 .گذشت حقش ترین شرعی از من بخاطر پویان

 ودمخ با من کرد می فکر سال چهار این تو چون نداشت گفتن برای جوابی پویان

 میدم جواب من بار نیومدم،این کنار

 رو نامزدی دوران اندازه از بیش دیگه هم ما بدونید صالح شما هرجور-

 شناختیم رو همدیگه بهتر گذروندیم،و
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 وخودم پویان خونواده کشیدن کل برای بود کافی همین

 میریم، خونمون سمت به پویان با

 بهش تغییراتی بود،باید مونده خوردن دست بدون پیش سال چهار که ی خونه

 ومیگه خنده می دستش لباس به اشاره با بدیم،پویان

 خرید بریم دوباره باید کنم فکر ترنم-

 چی؟ برای-

 شده؟ قدیمی لباس کنی نمی فکر خب-

 تو انتخابه اولین چون پوشم می رو ،همین نه-

 

 گفت، بهم فاطمه هارو چیزی گذرد،خیلی می وباد برق مثل هفته یک

 افتاده، که اتفاقاتی خیلی

 فربد ازدواج از

 پدرم، از خواهی عذر برای خونمون بود اومده بارها اینکه  از

 دادن، دست از رو من چرا اینکه ناراحته مادرش اینکه از

 میشه، دیگران رفتن بین از باعث اشتباهاتمون وقتا خیلی ولی

  کردن دور چیز همه از کردن،من نابودن رو من اونا

 ا اعتقاداتم از

 خدا، ز

 خونواده، از

 بشم، متنفر زندگی از من شد می باعث که هرچیزی از

 می فکرشو من که نیست اونی زندگی که فهموند کرد،بهم ام زنده پویان ولی

 کردم،
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 ، نمیگن داشتنی دوست هر به عشق

 کاراش از بوده پشیمون چقدر فربد که گفت بهم فاطمه

 من، دادن دست واز رفتنش از

 نشناختیم، شد،وماهمدیگر دیر زود خیلی ولی

 نفهمیدیم رو همدیگه هیچوقت ولی بودیم هم کنار سال پنج

 دست به بخواد که رو چی هر تونه می بفهمونه خودش به اینکه  بخاطر فربد

 رو ام خونواده لج خواستم می شاید ولی بودم عاشقش اینکه با ومن بیار

 دربیارم، رو میادن تذکر زیاد بهم بخاطراینکه

  شدم دوست فربد با لج روی از شاید شاید

 والغیر، بود عشق داشتم دوستی این طول در من چیزی ولی

  دیگران با لجبازی نه بود عاشقی وجودم

 ونشناختیم، عشق وتو من شاید  گوگوش قول به که حیف ولی

 قصه، تو بشیم پیدا که نشد

 شکستیم، هردو عاشقی رسم به

 نمونه، گار یاد به چیزی برام لبهات سرد سکوت این جز بذار

 ......گونه روی بشینه اشکی مثل عشق این پایان نقطه تا بذار

 

 دشای که فهموندم خودم کنم،وبه فراموشش تا منه زبون ورد اهنگ این سالهاست

 نشناختیم رو عشق

  

 میده گرمی دل وبهم میگیره دستمو ایستادم،فاطمه آینه جلوی من

 کن اعتماد بهم نیست چیزی داری،بخدا استرس چی برای-
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 ترسم می-

 ازچی؟-

 باشم زده دلشو اینکه از-

 گذره نمی ازت راحتیا این   به ،پویان ترنم نیار در بازی دیونه-

 بچرخم سمتش میشه باعث آرایشگر صدای ولی بدهم را جوابش خواهم می

 بیرونن داماد آقا-

 ام، شده زیبا عجب فرانسوی لباس این کنم،با می نگاه خودم به

 کنم رنگش نذاشت پویان اس رنگ همان موهایم ،رنگ اروپایی آرایش یک با

 اوناست رنگ عاشق چون

 یرمم راه سختی ببینم،به رو پویان خب نمیذاره کنم،شنل می حرکت در سمت به

 میزند پیشانیم بر وبوسه میزنه کنار رو شنل وپویان

 بیاریم دووم چطور شب آخر تا که باش هم ما دل فکر بانو،به فدای-

 پرواست، وبی شیطون همینطور خندم،همیشه می

 کنم می اخم نه دیگر

 شنوه می را جیغم صدای نه

 ، مردم این به متعلق دیگر من

 شنوم، می رو مردم زدن دست صدای باغ به ورود با

 نباشد، مجلس خرابی باعث کسی که است اطراف به حواسم مدت تمام

 هم، بار این خورد بهم عقدم که پیش سال چهار مثل ترسم می

 کند، بازی من زندگی با کسی نمیذارم دیگر نه

 هستن، رفتن هیاهوی در شده،همه تموم مجلس

 دارد، چشم بر اشک که کنم می نگاه را پدرم
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 کنه، می پر را فضا هایم گریه هق وهق گیرم می آغوشش ودر میروم سمتش

 ما، کردن آرام برای هستن جمع دورمان همه

 3گویم ومی گذارم می اش شانه بر سر

 از باید که کردم اذیتت اونقدر نداره،من رو ارزشش خب،ببین نکن گریه بابا-

 برم باشه خدات

 ها بذاره من سر به سر کی نیستی وقتی کنم چیکار عزیزم،من نگو این-

 پیشتم من خواستی بشم،هروقت فدات بابا ببین-

 چرخم می نشیند،سمتش می بازوهایم روی پویان شده،دستان تمام حرفهایمان

 کنم می نگاهش

 نمیریم که دوری نکن،جای شم،گریه فدات-

 گوید ومی گیرد می را دستانمان به پدر

 باش مواظبش پویان سپردم تو به بعد خدا به اول-

 کند می پر فضارا هایم گریه هق هق بیشتر ومن کند می بغلش مردانه

 

 پویان ،دستان سرمان پشت های ماشین های شوم،بوق می ماشین سوار زور به

 میزند ولب کنم می نشیند،نگاهش می دستانم روی بر

 دارم دوست-

 عشق همه این به میزنم لبخند ومن

 ،بهکنم با را موهایم که کند می کمکم زیر،پویان وسربه ام نشسته تخت ی لبه

 گوید ومی میرود در سمت

 برات بیارم چیزی یه برم-

 ه،کرد رعایت را بینمون حرمت کنم،همیشه عوض لباس تا گذاشت تنهام میدونم
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 آن که حرصم از ومن بود گرفته فرانسه از برایم که خوابی لباس با را لباسم

 ، بودم کرده وتوبیخش بود نپوشیده بود زده حرف آن چرا روز

 به ندهخ نشینم،با می تخت وروی کنم می تن بر ،لباس نشیند می لبم بر لبخند

 خندم می من، به دست،خیره به پرتقالی آب ولیوان میاید  سمتم

 دیدی؟ چیه؟جن-

 تنت تو ببینمش نذاشتی که لباس همون-

 عروسی شب تا بودیم داده قول-

 گوید می که کشم به سر خواهم ومی دهد می دستم به را لیوان

 بخورم منم بذار نخوریا ته تا-

 گذاشتم، من که گذارد می جایی بر ولب خورم می نصف تا

 کنارم کند می خاموش که کرده،چراغ تمام حقم در را محبت مرد این عجب

 کند می نجوا گوشهایم وزیر گیرد می جایی

 ....ص دلت هنوز اگه میمونم منتظر هم عمر اخر تا بودم منتظر سال چهار-

 گویم ومی گذارم می لبانش روی بر کند،لب تمام را حرفش گذارم نمی

 کردی خلق  من از بهتر تو رو عشق-

 

 3گوید ومی شود می خم سمتم به

 هست اجازه-

 3گویم می لب وزیر کنم می بازوبسته را چشمانم

 تونی می تو کن شروعم-
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 میتونی تو کن طلوعم دوشم رو مرگ غروبم

 میتونی تو کن شروعم پوشم می سایه تمومم

 دریا مغرب میون خون غرق خورشید شدم

 رویا مشرق تا ببر بازت چشمای با منو

***** ****** 

 میفهمه داره شکستن هر با هرتپش با دلم

 رحمه بی اندازه همون عشق خوبه اندازه هر که

 نیست راهی تو جز بفهمم تا رفتم که راههایی چه

 نیست گاهی و هست گاهی که عشقایی از کن خالصم

***** ****** 

 بهتر اونم از سکوتو میشناسی رو سوختن خوب تو

 خاکستر زیر نمونم کن کاری یه آتیشم من

 ابریشم و بود بارون که روزا همون مثل میخوام

 ابریشم چشمات مثل تو حریر تو دوباره

 امیری خواجه احسان از کن خالصم
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