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 اَســت نـفر یکـــِ  خــاص تنها عـشـقَم

 

 باشـد منِ  خاص آنکه کرد خواهــم عـــــشــــــقِ  غـَرق

 

 ... ےزندگـــ از شـود ســیرابــ عـشق، از شـود نیاز ےبـــ کـه ےطــور

 

 اوسـتــ سـَهم تنها آغوشـَم بـَرَم، در به جــان تا

 

 

 :ترنم

 .نمیریم که عروسی دانشگاه میریم داریم دیگه شد دیر باش زود بیتا آخ-

 ...اما.میرسه فرش غرو به خیلی من برعکس خالمه دختر بیتا

 ام دخترانه رنگیِ تاپهایِ و شرت تی و جین عاشقِ من

 است اُفتاده مُد از سالهاست بودن اسپُرت شاید

 دورانم آن دخترِ همان من ولی

 و دارم دوست سادگی همین به را بودنم ساده و همینم من

 ماند خواهم ساده

 . . فروخت نخواهم مُدی و حس هیچ به را سادگیم من

 .واال.دیممون امان در ترشیدگی شداز حاجتی یه بلکه برسیم خودمون به بزار تونیستم مثل که من بابا وایسا:بیتا

 ..بهتره که ساده نمیشه فر غرو این با شه حاجتی بخواد اگه-

 لمث نه برسه خودش به دختر دارن دوست امروزی پسرای اما:گفت بیرون میرفتیم که درحالی بیرون اومد اتاق از

 ..تو

 ..بخواد دلشون هم خیلی چمه من مگه اوی-
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 لخوشم کفش یه دانشگاه تو حداقل بابا میپوشه کتونی همیشه کی دخترخوب آخه داره سقفیم به اعتماد چه-

 ....بپوش عروسکی

 تیپه بهترین من تیپ نزن حرف بیخودی-

 بیاد ماشین که این از قبل رسیدیم که همین سرکوچه ورفتیم شدیم ساکت هردو

 ها؟ بپوشی کتونی میخوای خودتم عروسی توتوی نکنه ببینم:بیتا

 گرفتم ماشین یه و خندیدم

 ...هنر ازنوع علم کسب سوی به پیش و شدیم سوار

 . میکنیم زندگی شخصی خونه وتویه تهران اومدیم کرمان شهر از باهم بهارمه خاله یدونه یکی دختر بیتا

 .داشت قشنگی قیافه بیتا. بود خوشمل دار پاشنه کفشهای عاشق بیته اما میزدم اسپرت بیشترتیپ من

 خهآ بودم چشمام عاشق زیتونی نمیدونم یا عسلی چشمهای با داشتم گرد صورتی..بلند قد بودمو خوشگل منم

 خخخخخخ..هیچی دیگه که لبامم بود کوچیک دماغم...خوب خوشگلن خیلی

 وای اومد ماشین بوق صدای که میشدیم حیاط وارد داشتیم شدیم پیاده دانشگاه نزدیک.  کردم فکر خیلی

 گرخیدم

 ...کردن دنبالش انگار خبره چه

 آواردی؟ سر مگه خبره چه یارو هوی:ماشین سمت چرخیدم

 گفتم چی

 جا همه این خانوم کنار برو... اهلل اله ال...شدیم بدهکار هم چیزی یه اینکه مثل خیر نه:آوارد بیرون ازپنجره سرشو

 .ردشم بزار بو شی رد ازوسط مجبوری

 رد کنارمون از نمیرم رو از من که دید اونم.....پرووووووووو زورگویه چه.دادم ادامه راهمو و کردم لج و نگفتم چیزی

 .شد

 دز...ها باشه استاد میخورد بهش این..میریخت طالهات کنار میرفتی اگه مثال خوب دیوونه ها میخاره تنت: بیتا

 .نه میگی میپرونی خوبو کیس میگم:داد ادامه و کلم پس

 روس... بوق مثل اینکه نه میرفت بعد میرفتیم ما وایمیستاد خوب آوارده سر مگه استاده که استاده اصال..مرض -

 .کنه صدا

 ...تسلیم بابا باشه -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فالح. ریحانه | ترنم رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

4 

 

 من ماا شد باز کالس در بعد لحظه چند نشستیم کنارهم باهم.بود پرشده حدودا.بود شلوغ کالس،کالس سر رفتیم

 جایی رهدا با بیتا دیدم که بگم چیز یه خواستم انداخت چنگ بازومو کسی دفعه یه.نشدم متوجه بود کولم تو سرم

 اون حیف واقعا داشت ناز ماشین یه که همونیه اینکه زایید دوقلو گاوم وای........گرفتم نگاهشو رد میبینه رو

 .ماشین

 نم......تـــــــــر: بیتا

 که دنش کرد هرکاری مامانم میخندم بلند عادتمه چیکارکنم خوب.. خندیدم بلند گرفت خندم کردنش پته تته از

 .کنم تمومش که میگفت بهم باچشماش بیتا کرد غلیظی اخم استاد.بزارم کنار عادتمو ای

 . بود استاد.بخندیم ماهم بگید داریه خنده چیز اگه خانوم بسه

 داستا هواکه رو رفت کالس......خخخ.شید شاد بخندیدتا هم شما میگفتم بود اگه نیس ای چیزدیگه استاد نه -

 ......خانم:گفت

 کریمی ترنم استاد هستم کریمی -

 مفهوم...ندارید رو کالس به ورود حق بعد دفعه میبخشم اوله روز امروز چون کریمی خانم:استاد

 خوب:گفت کنه عوض رو بحث که خواست بود شده کفری خیلی که استاد.بود شده تموم خندم دادم تکون سری

 گرافیک استاد قاسمیم شروین منم خوب: گفت ها بچه شناخت از بعد...... کنید معرفی خودتونو حاال

 سالتونه؟ چند بگید میشه جسارته استاد:دختراگفت از یکی

 چطور؟:استاد

 ...استادی برای جوونید خیلی باشید داشته زیادی سن نمیخوره بهتون آخه -

 ...........ایـــــــــــــــششش سالشه چند چه تو به آخه جلفی دختر چه اوق

 

 !!سالمه 03 میگید درست بله: استاد

 دیگه جوونه معلومه خوب میکنن تعجب چرا وا!!!!!! میکردن نگاه بهش تعجب با همه

 پس؟؟؟؟؟؟ یدشد التحصیل فارغ کی استاد:گفت دیگه یکی

 چطور؟؟؟؟؟؟ پیش سال0،4حدودا:استاد

 استاد داشتید مخی چه: من
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 نابغه استعدادمیخواد،خانم نمیخواد مخ نقاشی آخه استعداد کریمی خانم نه مخ:استاد

 ........استعداد آقای کن مسخره خودتو بیشور دادما سوتی چه اه

 گرفتم حالشو خخخخخخخخخ.......استعداد با آقای یاداوریتون از ممنون: من

 .میریزید زبون زیادی اینکه مثل کریمی خانوم کافی: استاد

 هواپسه شد جنبه بی اوه اوه

 بیجنبه گفتم آروم لب زیر...... نداره گله داره عوض هرچی: من

 یمکن شروع درسو نیس بهتر... میخونه خروس کبکش شنیده خوبی امروزخبر ما رفیق این استاد شرمنده: بیتا

 منتظراََ ها بچه کمه کالس ساعت

 آمده هم خوشمان چه اوف.....میگذره خوش میدادیم ادامه میزاشتی خوب خبر کدوم بابا وسط پرید این باز آخ

 کن ولم جو آهای شدم جوگیر رفت شدم دیوونه....خخخخخخخخ

 استاد میگیم خودش پیش اما شدم خاله دختر زود چه تریم راحت شروین بگیم بیخیال نه استاد

 خخخخخخ...قاسمی

 .....که میرفتیم داشتیم کالس بعد.......کرد شروع رو درس و گفت خوبی خیل شروین

 .کنیم صحبت باید بمونید کریمی خانوم: شروین

 ...شاهدیا خودت خدا واال میخواد خودش اما بیاما کوتاه میخوام من ببینین

 متس ورفتم انداختم باال ای شونه..بده ادامه هی شو خیال بی میگم بهت هی خانوم بفرما: گفت استرس با بیتا

 .نبود کالس تو کسی میزش

 میزارم کالسم چه....برم زود باید کاردارم بفرمایید بله:من

 بهتون رو کالس سر نشستن اجازه دیگه مجبورم وگرنه دارید نگه خودتونو احترام کریمی خانوم:شروین

 مفهوم.ندم

 ملتح نمیتونم بخوره بر بهم بزنیدکه حرفی اگه هم شما نمیکنم قبول زورو حرف اما میکنم خودمو سعی اوم:من

 .کنم

 هوم؟ اید بنده استاد شما شده عوض جایگاهمون اینکه مثل نخیر:شروین

 آقا نه کنم نگاه و بشینم منم و بگید خواستید هرچی منید استاد مثال چون نیس قرار اما درسته هم نخیرخیلی:من

 واال بکن میخوای هرکاری کمه تحملم من
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 اجازه با نمیشه عوض اخالقمم و همینجورم من:گفتم میرفتم خروج در سمت به که همینجور بعد

 من به الاص شد بلتد سال دوسه بعد اخالقم این باز وای........بیرون رفتم سریع و ببینم العملشو عکس نکردم صبر

 کرد شروع خودش چه

 

 :شروین

 

 یامب کوتاه نباید منم اما........ ترمو این کنه بخیر خدا اینجوره االن از نداره هم ترسی اصال گستاخیه دختر چه اوف

 کرد شروع خودش رو بازی

 بلند قد با ساله 03 پسر یه. شدم التحصیل فارغ زود همینم برا داشتم عالقه نقاشی به خوب شروینم منم)

 با معمولیم حد در فقط دخترا با راضیم خود از میگن دوستا امروزیم همرنگشون موهای و روشن ای قهوه چشمایی

 ماا کنم قرار بر رابطه بهتر دخترا با باید میگه بهم همیشه اونم دارم خواهر یه.نریختم رفاقت طرح حاال تا کسی

 زمقرم فراریه سوار بیرون رفتم دیگه خوب( دیگه میگم راست..... میخوان سواری بدی رو دخترا از بعضی نمیخوام

 ......خونه سوی به پیش و شدم

 

 :ترنم

 

 روی بیتا حیاط سمت رفتم....کنم نگاش وایسم منم بگه میخواد هرچی داره انتظلر راضیه خود از پسر چه ایش

 پیشم اومد سریع دید منو بودتا نشسته ها نیمکت از یکی

 نگرانی؟ از مردم باش زود گفت بهت چی دختر چیشد: بیتا

 ........گفتم براش چیو همه....فضولی؟ یا نگرانی -

 میگهن کسی نترس بگیری زبونتو اون جلو دقیقه دو نمیتونی اخه رفت شدی بخت بد کردی چی دختر وای: بیتا

 ..خونه سمت افتادیم راه و گفتم بابایی برو...اللی

 ....داریم کالس روز سه فقط هفته در

 قبال چون تهران اومدم درس برا اما میکنم زندگی کرمان تو گرافیک رشته دانشجویه ساله 12کریمی ترنم من)

 دارم یآج یه و داداش یه دار خونه مامانمم قلبه متخصص بابام...نرفتم خوابگاه لیمونم قبل خونه تویه بودیم تهران

 (دارم خوشگلم زاده خواهر یه.. تهتقاریم خودم
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 بود؟ جیگری چه دیدی میگم ترنم: بیتا.....خونه رسیدیم

 کردی؟ قاطی دیدی کیو باز ؟ کی: من

 ؟ بود جدی و جذاب و خوشگل چه دیدی دیگه شروین خره:بیتا

 با توهم ایـــــــــش خر راضیه ازخود چلغوز پسره بود جذاب کجاش آخه.بریم باهم کن صبر یواش یواش -

 ........انتخابات این

 ......میاد دلت خوشملی این به نگو -

 ........داریم ماهم دارن خاله دختر همه خدا به ای دیوونه -

 احساس بی-

 !!!!!!بده صبر منم به عقل یه بتو خدا -

 

 عاشق نبودم تجملی خیلی داشتم ساده دخترونه اتاق یه. شدم لباسم کردن عوض مشغول اتاقو تویه رفتم

 بخوردمآ لیوان یه آشپزخونه تو رفتم. شستم صورتمو و ودست پوشیدم ساده خاکستری شلوار و بلیز یه سادگیم

 . نشست پیشم و اومد بود کرده عوض لباساشو هم بیتا.شدم tv دیدن مشغول و

 ...میبرد آدمو دل اخمشم داشت اخمی چه دیدی:بیتا

 جون کن ول نیافتنیش دست به دادی گیر کالسه اون تو پسر همه این کردی دیوونم دیگه بسه بیتا وای: من

 ..مادرت

 ..بودا ای تیکه عجب وایییی.... داشت تهریشی چه نیافتنی؟دیدی دست خودت،چرا جون مرض -

 میپذیری؟هاااااااااا؟ غالمی به منو خانوم بیتا بگه خدمت برسه فردا بگم میخوای -

 هههههههههههههه هه.میکنما غش نگو وای!!!!!!!سروری چیه غالمی کوفت -

 . کنیم جان نوش بیار بریز چایی دوتا پاشو خیال رفتی،بی ازدست -

 .....میکنم فکر آقامون به دارم من پاشو خودت چه من ااااااااابه -

 .دیگه پاشو دِ پاشو دیگه باشی بلد باید بخواد چایی وقتی آقاتون خوب -

 .میکنیم فکری یه حاال بعد بریز امروزو تو خرخودتی اما میگیا راس -
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 پشت دبع به این از وگرنه میکنم قبول کنی خورم چیز میترسم کردی قاطی امروز اینکه خاطر به فقط بابا باشه -

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دیدی؟افتاد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چایی گوشتودیدی

 .شدیم دیدن tv ومشغول مدم.،ا ریختم پهلو غم چایی دوتا رفتم......بکمک خدایا.... داد تکون سرشو

............................................. ...... 

 رهقه اینکه مثل نخیر... قهته آدم که اینه باز اه اومد استاد کالس سر رفتیم...داشتیم کالس امروز گذشت دوروز

 .شد دادن درس مشغول دادن سالم از بهد...کنم تحملش ترم یه باید

 .... درس شدن تموم بعداز

 ... کوه مقصد به داریم روزه یه اردو یه دیگه هفته عزیز دوستان خوب: شروین

 دارم دوس اردو خوب مگه واچیه دبستانیه انگار خفه ترنم بسه.. اردو جونم آخ

 سوالی خوب... میکشن گروهیشون هم از هم اونجا طبیعت از هم نقاشی ودوتا میشن گروه یه هردونفر: داد ادامه

 /؟ نیس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 هستی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هم شما اساد:دخترا از یکی

 ........نباشم میشه مگه بله: شروین

 کنه؟؟؟؟؟؟؟ نقاشی شمارو کی اونوقت ایول:دختره

 نقاشی منو داره اجازه بکشه رو نقاشی بهترین هرکی میزاریم شرط ،یه خوبیه سوال اومممممممم:شروین

 بـــــــــــــــــوق پسره راضیه خود از چه گفتم دیدید..........کنه

 نمیشه؟ ندید اجازه آگه اونوقت:من

 ...نه:  شروین

 فچی؟؟؟؟؟؟تکلی بکشه شمارو نخواست دلش اگه کشید رو نقاشی بهترین اونیکه ،اونوقت متشکر خود از چه: من

 چیه؟؟؟؟؟؟؟

 ....ومه بکشن هم منو تا شن برنده بخوا دلشون خیلیا کنم فکر اما شده، گذاشته که شرطیه چون مجبوره: شروین

 چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟اگه نمیخوام که من اونوقت باالست که سقفتونم به اعتماد همینجاست متشکرید خود از میگم:من

 چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بکشم شمارو نخواستم و شدم اول من

 ....قبوله بگی هرشرطی اونوقت اومممممممممم:شروین
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 هرشرطی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟: من

 ........حرفش و مردِ هرشرطی:شروین

 .گفتم واوکی زدم خند نیش یه

 

 وقتی داشتم دوت خیلی مسابقه این بردن بود شده ذکرم و فکر همه خونه ومارفتیم شد تموم هم روز اون کالس

 ....میده نشون العملی عکس چه ببینم میگم شرطمو

 نم اینو بیسته نقاشیم دارم ایمان خودم به من اما شم برنده نمیتونم میکنه فکر شاید کرده قبول زود چقدرم

 �هــــــــــــــوو.........شدن برنده سوی به پیش...بگیرم کامل حالشو باید اما...میگن همه نمیگم

 ورراااااااا�

 . بودیم نشسته کاناپه روی

 جونم؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ترنم: بیتا

 ..........ترنم جان:من

 بیاری؟؟؟؟؟؟؟؟؟ سرش میخوای بالیی چه: بیتا

 میگی؟؟؟؟؟؟؟ کیو:من

 هوم؟؟؟؟؟؟.....دیگه شروین:بیتا

 ؟ نکردم فکر هنوز......آها:من

 ها؟؟؟؟؟؟؟ من بده بکش عکسشو بعد بباز تو میگم جونم ترنم: بیتا.....که فکرمیکردم داشتم

 ...کن لوس خودتو کم توعفه یه خاطر به ببازم تازشم تو به که نمیده خودش برا میخواد عکسو اون کیو آی آخه

 میکردم فکر باید.اتاقم تو رفتم به جواب واینسادم

 

 :بعد هفته یک

 بگم؟ شرطمو میتونم من استاد:من

 شی؟ برنده کجامعلوم از:شروین

 بگم؟؟؟؟؟؟ نداره، ضرر که گفتنش حاال خب:من
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 بفرما خب، نه:شروین

 میکرد نگاه بهم و وایساد ژست با سینه به دست

 ......ماشین:من

 چیییییییییییییی؟:شروین

 گذاشتم شرطو این همین برا داره دوس کلی ماشینشو بودم شنیده اوه

 هوم؟؟؟؟؟؟؟؟؟.من مال هفته یه حیاط تو هس قرمزه خوشگل ماشین اون شدم برنده اگه اینکه من شرط:من

 چییییییییی؟؟؟؟؟؟؟: بیتا.....شد باز تعجب از چشماش

 ........شین ـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــ........شنیدی که همین:من

 چیکار؟؟ میخوای ماشین تو آخه: بیتا

 قبوله؟ استاد خوب:گفتم شروین به رو و ندادم جوابشو

 ........اما قبول سخته بااینکه:شروین

 ................نزد حرفشو ادامه

........ .................................................. .................................................. 

........... .................................................. .................................................. 

 قنعهم همراه سبزلجنی کوتاه مانتو یه و کوهنوردی کتونی بایه ارتشی شلوار یه من خوب کوه بریم بود قرار امروز

 .....داخلش گذاشتم داشتم نیاز هرچی برداشتم پشتیمم وکوله پوشیدم

 دخترا اما نمیشد راضی اول اومد اتوبوس با هم شروین شدیم اتوبوس سوار دانشگاه در بودیم،دم باهم منوبیتا

 رفیق زود اینقدر نمیومد بهش اصال شدن رفیق باهاش پسرا دختر از کلی اتوبوس تو... کردن مجبورش

 خخخخخخخ........شه

 سالم هب: گفتم و سمتش رفتم بیرون اومد هم بیرون،شروین اومدیم و گرفتم رو بیتا دست رسیدیم کوه به وقتی

 چطوره؟ من مهمون حال گرام استاد

 بشه؟ مهمونت تا کو حاال:شروین

 خخخخخخخ...کنید آمادش میشه باشید مطمئن:من

 .بیاد سرش بالیی اگه حالت به وای بردی اگه:شروین
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 میکنم بخوام هرکاری نخواه هم نمیخوای بخواه میخوای بندس مال هفته یه ماشین اون:من

 .میدم بخوام ای نمره هر پس اید بنده اختیار در ترم یه شماهم باشه:شروین

 !!!!!!!!!!میکنید تهدید نمره با همش اید جنبه بی گفتم دیدید دیدی:من

 بریم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مشخصه برنده دیکه وقت چند بریم فعال بعد برا بزارید دعواهاتونو بابا بسه:بیتا

 .........خندیدیم هم منوبتا رفت شروین

 .....شروین حال به کرد،وای گل شیطونیت باز تو دیوونه: بیتا

 

 حاطها درخت دورشو که داشت سنگی گاه نشیمن یه که بود خوشگل جای یه اونجا کوه سمت رفتیم باهم بیتا منو

 .بود ناز خیلی بودش ساخته نفر یه انگار رنگارنگ های ریزه سنگ از پربود زمینشم بود کرده

 این نظیره یب ترنم وای: گفت دید نقاشیمو وقتی بیتا.کشیدیم هامونو طرح نوبتی اونجا ورفتیم گرفتم رو بیتا دست

 .جونم خاله دختر ایول بازی ماشین هفته یه جون ،آخ منم واقعا

: فتمگ ببینه نقاشیمو خواست همینکه اما دادیم شروین تحویل هارو شدنقاشی تموم خوشیاش تموم با هم روز اون

 .مسابقه روز میشه اگه

 

 رهبالخ...کنن مشخص برندرو بود خواسته استادا از تعدادی با شروین)برندست، تعیین روز امروز گذشت روز سه

 شده تئاترجمع آمفی سالن توی همه هستن خودمون دانشگاه گرافیک استادان از که ها مربی(دیگه میره خرش

 .بودیم

 بتعج بود،از دیدنی شروین قیافه رسید من نقاشی به نوبت وقتی.میکردن نگاه هارو طرح تک به تک استادان

 خخخخخ.....بود عروسی دلم تو نگو که شدم خوشحال اینقدر شد،وای گرد چشماش

 نگاه شروین وبه میگفتن تبریک بهم ها تچه کالس،همه تویه رفتن همه بود من نفع به که مسابقه نتایج از بعد

 .....نیستا چیزی کم بالخره ببینن العملشو عکس تا میکردن

 قولی ماین. بود عالی کریمی خانوم تبریک:وگفت طرفم گرفت ماشینشو سویچ و اومد سمتم به دقیقه چند از بعد

 .باشید مواظبش اما دادم که

 ..ناناسه خیلی آخه کنم اوراقش نمیاد دلم مواظبم بابا باشه

 ...بامرام قول خوش استاد ایول: گفتم و قاپیدم دستش سویچواز
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 خوام می منم موند قولش سر استاد که حاال عزیز دوستان ساکت خوب خوب: گفتم و ها بچه طرف روموکردم

 چیه،قبــــــــــول؟؟؟؟؟؟؟ نظرتون بکشم،ها دماغمونو گند و اخمالو استاد این تقاشی و بدم افتخار

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ندم افتخار من اگه حاال خوب: گفت اما بو حرصی....گفتم میکردم نگاه چشماش تو وقتی آخرو قبول

 ....میشه،استـــــــــــاد کنید،عالی قتول استاد:گفتن ها بچه

 اسرار خیلی چون حاال خوبـــــــــ:گفت کرد نگاه چشام تو و انداخت باال هاشو وابرو باال آوارد دستشو

 ........قبولـــــــــ باشه میکنید

 هیییییییییی نمیشد نمیکردید اسرار خنگا آخه اااااااه

 استـــــــــــاد:وگفت پاشد کالس جلف دخترای از یکی سهیال دفعه یه که شدن صحبت مشغول باهم دخترا

 ...کنه نقاشی شما از ترنم جا همون و خونتون کنیم مهمون خودمونو بعد جمعه گرفتیم تصمیم ها تچه با

 چی؟؟؟؟؟؟؟؟ مناسبت به اصال کردید دعوت خودتونم زود چه:شروین

 به هم زیچی یه باید بالخره مجبوری هم شما کالس استاد باخت نیست چیزی کم بالخره باختتون مناسبت به:بیتا

 هان؟؟؟؟؟؟.نداره کاری آدرستونم کردن پیدا میایم جمعه ما نخواید چه بخوای چه.....برسه ما

 ای چاره دیکه که هم شروین منو.....استادن شازده این انگار نه اصالانگار دیگه چیه مهمونی ها دیوونه آخه

 ..کردیم قبول نداشتیم

 .میکردن تائید بقیه و میگفتن یکی ویکی شدن خوشحال دخترا شروین رفتن از بعد

 نبودید دیگه میگم راس ااااااااخب.......بودن خوشحال بدی شکالت بچه به اینکه بودنمثل شده دیوونه کلی

 ....ببینیدکه

 صمیمی دوست شروین با که های بچه از یکی علی..پرویه خیلی علی این اما...میخندیدن کاراشون به پسراهم

 ...واال.باشه استاد یارو این نکردم باور هنو من اصال..شدن

 !!!!!!میگما ماشینو شم خوشگله اون سوار زودی میکردم شماری لحظه بیرون زدیم بیتا با کالس از

 جیگریه؟ عجب ترنم وای:بیتا. پارکینگ سمت رفتیم

 ؟گذاشتم؟؟؟ شرطی همچین چرا بیتایی؟میدونی: گفتم بیتا به رو و چرخیدم دورش و روش کشیدم دست و رفتم

 ..ماشین برا بکشم نقشه باید منم ماشینشه عاشق راضی خود از استاد اون چون:من.. ببینم بگو نه: بیتا

 کنی؟ کار چی میخوای نـــــــه:بیتا
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 بهخو بیادم طرفش نتونه و باشه ما دست که همین ولی نیومد دلم اما کنم خطیش خط میخواستم اول راستش:من

 نه؟؟؟ میخوره حرص

 .!!بخوای ای دیگه چیزای ازش میتونستی دیوونه برو: بیتا

 ؟؟؟؟؟؟؟......مثال:من

 ها؟؟؟ فرمش خوش لبای اون از بوس یه مثال:وگفت کرد ای خنده

 .......پایینا میکنم پرتت.....بیشعور منحرف گمشو:گفتم سرشو تو زدم یدونه

 .جنبه بی بابا تسلیم:گفت و باال گرفت دستشو

 

 ها؟؟؟؟؟ بزنیم توشهر چرخ یه بریم بیا جونم ترنم:بیتا

 بخریم لباس شب جمعه جشن برا هم بگردیم هم میریم،که تعطیله که فردا خونه بریم ندارم حوصله االن:من

 خوب؟؟؟؟؟؟؟؟

 ......خونه سوی به پیش پس باشه:بیتا

 وت ورفتیم کردیم پارک رو ماشین رسیدیم....... هایی آهنگ عجب گرام استاد بر بهبه گذاشتم دوپس آهنگ یه

 ........زد زنگ تلفن که خونه آشپز تو برم اومدم کردم لباساموعوض منم اتاقش تو رفت سریع بیتا

 جانم الو:من....بود کرمان کد

 خبرا؟ چه نمیکنیا ما از یادی خوبی خوشگلم دختر سالم:مامان

 چیکار خاله چی؟عسل سیاوش خوبه خبرابابا چه حرفیه چه این خوبی؟سالمتیت مامانم ماهت رویه به سالم:من

 میکنه؟

 ؟؟؟؟؟؟؟؟ خبر یه راستی اوم....میرسونن سالم خوبن همه...برسم منم تر یواش دختر آی آی:مامان

  خبری؟ چه جونم مامان شده چی:من

 !!!!!!!!!میشی شوهر خواهر داری خوب:مامان

 ؟؟....گرفت گاز داداشمو مغز خر بالخره چیشده........ ؟؟؟نه� �چــــــــــــــــی؟؟؟؟:من

 !شیرینه اسمش مثل آوارده ای فرشته چه ببین بیا دختر حرفیه چه این:مامان

 شیرینه؟ چی یعنی مامان اواااااااا:من
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 .شیرین اسمش خوب:مامان

 ؟ کی حاال آها:من

 باشه؟؟؟؟ بیا شنبه تو میگیریم جشن یکشنبه:مامان

 .باشه منتظر دارم کارش بگو دوماد شا اون به اما سرورم چشم روی به:من

 !!!!!!!میگی چی میدونم باشه وای:مامان

 !!!!!!! مامان وااااااااا:من

 ...بای باشه باشه: مامان

 ....گلی مامان بای:من

 ؟گلـــــــــه نه باحاله دارم گلی مامان چه میبینید

 حموم از تازه پیشم اومد سرش روی حوله با بیتا... میخندیدم بلند بلند باز داداشـــــــــــــ زن جون آخ

 بیرون بود اومده

 میخونه؟ خروس کبکت باز چیشده:بیتا

 ..میشم شوور خواهر دارم بیتا وای:من

 داد؟ تله به دم بالخره عزیز خاله پسر این پس ؟؟؟؟ واقعا چییییییی:بیتا

 ..کرمان بریم شنبه باید جشنشه هم یکشنبه تازه بـــــله:من

 لباس هم عروسی برای بگیریم لباس رفتیم که ،فردا پس عروسی جون آخ: بیتا

 وراااااا� �هــــــــــــــــ.میگیریم

 .خنگه عقد نه عروسی:من

 ...دیگه یکیه دوتاشم حاال داره فرقی چه حاال بابا خوب:بیتا

 نکن بیدارم نمیخورم شام بخوابم رفتم من:من

 ایشــــــــ.میزاشتم تموم سنگ داشتم داداش من آگه ذوقی بی همیشه بابا باشه:بیتا

 .دیوونه و خل یدونه یکی میگفتیم بهش همیشه سیاوش منو همین برا بود دونه یه یکی بیتا

 .شد باز اتاق در که بود شده گرم چشمام
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 کرمان؟ میریم شروین ماشین با جونم ترنم راستی:بیتا

 ..دیگه ماست دست بعد هفته چارشنبه تا خوب آره...بود برده خوابم تازه نشی چی بگم الهی ایــــــــــ:من

 بگیم؟ چی کیه ماشین بگن اگه اونوقت:بیتا

 مرگموبزارم؟؟؟؟؟؟؟؟ کپه میتونم حاال...کردیم قرض هاس بچه از یکی واسه میگیم هیچی:من

 ..شیک شبت بخواب بابا آره:بیتا

.. .................................................. 

 بودیم وایساده بزرگ مغازه یه تویه لباس خریدن پاساژبرای اومدیم امروز

 خوب؟ میچرخونی منو شب تا کنی ول تورو نماما ای دیگه جای من بخر میخوای هرچی بیتا:من

 .میکنم سعی بابا ااااااااااباشه:بیتا

 بیتا اام..جیگربودن خیلی.گرفتم مشکی عروسکی کفش یه با آسمانی آبی لی شلوارک یه با مشکی تاب یه من

 میکرد اذیت همش

 ها؟ میادا بهت خیلی صورتیه بخراین ناز شب لباس یه بیا اینا بیخیال خدا تورو ترنم اه:بیتا

 . من پوشیدن لباس به داری ،توچیکار میپوشم همینو من خیرم نــــه:من

 ها؟ سیاوش جشن برا بخر صورتیرو این الاقل پس:بیتا

 5 اشنهپ کفش یه با اونو.داشت نازی نگینایه که صورتی دکلته یه کردم نگاه لباس به.........میشه اینم باشه:من

 .برداشتم ستش کیف بایه سانتی

 آبی کوتاه اسلب ویه شروین جشن برا ستش کفش و کیف با میومد گردنش پشت از بندش سبزبلندکه لباس یه بیتا

 بودن ناز لباساش خدایی...گرفت کفش و کیف با

 

 .میشد شروع عصر6 ساعت ،مهمونی جشن وروز روزجمعس امروز

 ریخته صورتم روی و بودم کرده باز کج فرق موهامم جلوی بستم اسبی دم موهامو....... دقیقست 4:03 ساعت االن

 نداختما کوچیک قلب پالک بایه ظریف گردنبند یه.کنم عوض اونجا تا کیفم توی شلوارکموگذاشتم و تاب. بودم

 ای قهوه کمربند یه بود زانوهام رویه تا که رنگ کرم مانتو یه. کردم معمولی آرایش یه.....بودم عاشقش گردنم

 مدید که سالن توی رتم.افتادم راه و برداشتم کیفمو کردم ایموسرم قهوه شال کردم ستش جین باشلوار داشت
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 ودب روشنتر که شالم یه همرنگش جین باشلوار دوخت خوش نفتی آبی مانتو یه بیرون اومد هم بیتا من با همزمان

 .بود پوشیده

 .چرخید خودش دور.... شدم خوشگل ترنم:بیتا

 (کنید حال سقفو به اعتماد.....)نمیرسی که من ته اما شدی خوشگل: من

 ....بگیم چی تو به راضیه خود از اون اگه خودراضی از میگه شروین به وقت اون:بیتا

 ..شد دیر بریم بیا بابا بینیم خفه:من

 .رفتیم بودند داده ها بچه که آدرسی شدیم،به ماشین سوار افتادیم راه

 .بودند کشیده فلک سربه درختاش که بزرگ ویالیی خونه یه رسیدیم وقتی

 ...ویالیی عجب اوفـــــــــــــــ:بیتا

 ..نمیرسه که خودتون خونه پایه به خوبه حاال مگه خبره چه:من

 نه؟؟؟؟؟؟....ها خوبه اما میدونم:بیتا

 رود رفتیم باال ها ازپله. کردم پارک ای گوشه و تو بردم ماشینو کرد باز درو مرد پیر یه که زدم یوق ندادم جوابشو

 .گوشمون تو پیجید آهنگ صدایه کردن باز که

 راست سمت تو رفتیم که در از بود بزرگی خونه.....بودن کرده خوشگل هم خیلی بودن ها بچه اکثر داخل رفتیم

 .بود ها دکور انواع و مبل دست چند چپم سمت بود آشپزخونه

 .کنیم عوض لباس باید کجا نمیدونستیم نشستیم ها متل از یکی رویه

 خوبه ماشینم.اومدید خوش سالم:طرفمون اومد شروین

 کشت مارو ماشینش با اینم ایشــــــــ

 !!!مسافرت ببرمش میخوام ،چون میشه بهترم اما خوبه بله ممنون:من

 ؟؟؟� �نـــــــــــــه؟؟؟؟:شروین

 .میگذرونیم خوش هم خیلی اتفاقا نه چراکه:من

 عروس مادر از کلمه یه...........مراقبم هستم من نباشید نگران:بیتا

 .تری عاقل شما بهمنی خانم ممنون:بیتا به رو شروین

 قاسمی استاد برات ؟؟؟؟؟؟دارم عقل کم گفت من ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟به چیــــــــــ
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 .کنید عوض لباساتونو باال هایع اتاق از تویکی میتونید خوب: داد ادامه

 قهوه مکر مردونه پیرهن بایه داشت بزرگ سفید بند کمر یه که مشکی جین شلوار به انداختم بهش کلی نگاه یه

 .بود کرده تا رو هاش آستین که ای

 سرپ دخترو.بود مالیمی آهنگ پایین رفتیم.کردم مرتب موهامو کردیم عوض لباسامونو اتاق اولین تو باال رفتیم

 ...جفت جفت میرقصیدن باهم

 همراهش هرکس چرخیدیم آهنگ باریتم بود مشغول دخترا از یکی با شروین شدیم مشغول باهم هم بیتا منو

 ..گرفت جاشو دیگه یکی چرخید که بیتا شد عوض

 .شدم خیره ای قهوه چشم دوتا تو باال آواردم سرمو

 هههههه!!!!!شدما خاله دختر زود واچه...........شروین آق جوان استاد سالم به به:زدم خندی نیش

 کریمی دراز زبون خانوم بر سالم -

 لویهکوچو هاش این ببین بیرون آواردم زبونمو بعد.. کوچولویه زبونم بندازم لنگ شما پیش باید دارید اختیار -

 !!!!!دبیرستانیه شیطون دختر یه عین اخالقت کوچولو: خندبد

 خندیدم صدا با بعد ها؟؟؟؟؟؟ ای ساله 63 پسر شماهم حتما پس مینمایید نفسی شکفت -

 نه؟ میگی درازی زبون میگم -

 کرد؟؟؟؟ اینجور چرا وا...کرد حلقه محکم کمرم دور دستشو

 میگذره؟ خوش جدید باماشین -

 ....باشه کوفت باشه مفت اوهوم -

 چیزی دیگه میدادم خودموتکون بود حلقه گردنش دور دستم که همونجور منم داد حرکت کمرم رویه دستشو

 ...میرقصیدیم آهنگ ریتم با فقط نگفتیم

 اخالق برخالف:گفت و موهام الیه آوارد سرشو کرد حلقه شکمم دور دستاشو وایسادم بهش پشت و چرخیدم

 ...میرقصی خوب بچگونت

 زود شایعه شاگرد من و استادید شما حال هر به باشه خوب خیلی براتون بامن رقصیدن نکنم فکر اما ممنون -

 ...میشه درس

 ومآر کشیدتم بعد داد فاصلم خودش از رفتم بیرون آغوشش دستشاز تو گرفت دستمو میشد تند داشت آهنگ

 ورو پایین سمت به ومنو کمرم پشت گذاشت دستشو آغوشش تو ورفتم خوردم قلت خودش خودمو دست روی
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 چرا نمیدونم... داشت رقصی عجب خدا وای..جداشد ازم و زد لبخندی بود هم رویه روبه صورتامو کرد خم دستش

 .!!! رقصیدم باهاش که بود مردی اولین میگم داداشمو سیاوش بعد نکشیدم کنار

 شروین دوست بهترین بود علی همراهش من بعد شدم بیتا متوجه تازه

 میشه سبز خونش در جلو میاد بدش پونه از مار خرشانس خانوم به به:گفت که سمتش رفتم

 هههههه.....کالس پسر بروترین تودل شروین بعد بود خوب که توهم همراه بود اتفاقی بابا خوب -

 .کرد دعوت سکوت به همرو علی رقص بعد

 

 . باشه شروین آقا که عزیز میزبان بااجازه دوستان خوب:علی

 برامون عزیز شروین از نقاشی به برامون خانوم ترنم قراربود شدیم جمع اینجا چرا که میدونید همه امشب

 شد پسرخاله زود چه.بکشه

 ... خانوم ترنم خوب:داد ادامه من وروبه

 اومممممم..کردید درخواست چون حاال: وغرورگفتم خونسردی باکمال منم

 .میخواد لفظی زیر..میکنه ناز یکم بنده خاله دختر این خوب:بیتا

 کردن تقبل خان شروین که اونو خوب:علی

 (خخخخخ...کنما نقاشیش کردم قبول خودم اول که انگار نه انگار اصال حال)

 .خودشون مال میشه باز دیگه هفته تازشم بود شده تعیین قبل از اون نیست قبول که اون نه:بیتا

 ..ننمیک کشی خود چه اینا...میدادم گوش بیتا و علی بین بحث یه و بودم نشسته مبل روی سرد خون و ساکت من

 چی یلفظ زیر بگو خودت بیا اصال جون شروین...شروین رویه....تسلیم من:گفت و گرفت با سمت یه دستاشو علی

 کنن قبول خانوم تا میدی

 ...جمعیت بین رفت هم علی وایساد اون وجای علی سمت رفت راضی خود از که شروینم

 منو و کردید دعوت خودتونو که ممنون خیلی اینکه اول عزیز دوستان خوب:گفت پرویی وبا کرد ای سرفه یک

 خندید و سرافراز

 ااااشروین:میگفتن که اومد در دخترا داد صدای که

 واال میشن خاله دختر زودم چه!!!!شروین جانم
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 مرده بالخره دادم بهش هفته یه مدت به ماشینمو منم گذاشت که شرطی خاطر به کریمی خانوم دوما و:داد ادامه

 جا بی راراس به ونیازیم بکشن میتونن داشتن کشیدن به میلی اگه کریمی خانوم منو نقاشی اینکه وسوم.وحرفش

 !!!!! نیس

 هب اما شانس خوشکی یه میکشم گفتم روز اون کردم اشتباه اصال گفتم چی.. چلغوز میزنه حرف قلمم لفظ چه

 .کنه وضایعم ورداره دور که قبوله نگفتم زود االن خوبه درک

 کشمب قصدداشتم اول شما خاطر به من دوستان خوب:گفتم ها بچه به ورو نکردم نگاه اصال بهش ولی سمتش رفتم

 .نمیبینم الزامی هیچ منم نکردن قبول استاد اماخوب

  کردن اعتراض ها بچه

 کنه،هان؟؟؟؟ نقاشی ما خاطر به بخواید ترنم از شماهم شماییم مهمون امشب ما استاد خوب:گفت دخترا از یکی

 .نمیبینم بحث ادامه به نیازی من:باجدیت شروین

 .نمیکنه خواهش دختر یه از وقت هیچ مرد یه موافقم جان باشروین من:گفت علی

 .عروس مادر از کلمه یه:بیتا

 میخندیدن غش غش دخترا

 ...............بودن کرده پا جنجالبه وپسرا دخترا بود گرفته باال خیلی بحث

 

 .بود گرفت خندم

 اینجا سرتون خیر هم جون به افتادید جنگی خروس عین دیگه بسه ساکت زدم داد که بودم شده کالفه دیگه

 .شروینه آقــــــــا مهمونیه

 ایشــــــ راضی خود از پسره میخنده چرا وا خندید

 واااااا...شام برای بفرمایید حاال خوب خوب:وگفت کوبید بهم دستاشو

 !بود کرده خرج کلی بود بگی هرچی...و دسر و غذا انواع..رفتیم حیاط سمت به همه

 نه اما خوردن پسرا همه اما بخوره شروینم نمیشد باورم اصال خوردن(مشروب)نوشیدنی پسرا.شد تموم غذا وقتی

 .کم خیلی کنن مست که حدی در

  عالیه رقصش خوب اما شانسیه چه این اه شروین با منم بیتا با علی...رقصیدن بازم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فالح. ریحانه | ترنم رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

21 

 

 ....!!!!!!باشه استاد دارم شک هنوز نمیخوره استادا به ازرفتاراش کدوم هیچ

 کردم حلقه گردنش دور دستامو قبل مثل شدیم هم نزدیک شد عوض آهنگ همینکه اما رقصیدیم هم از جدا اول

 میرقصیدیم آهنگ ریتم با گرفت کمرمو اونم

 میبرد آدم سر از هوش اما بود قهوهای داشت چشمایی عجب گرفتم باال سرمو

 بود صورتش رو موهاش از تار تا چند میومد بهش خیلی صورتش رو ریش ته

 .ببند چشماتو چیشد میومد بدت ازش االن توتا چته ترنم وای

 .بخورید نوشیدنی نمیومد بهتون اصال:من

 بیاد بهش باید یا نوشته پیشونیش رو میخوره نوشیدنی هرک اااچطور؟مگه-

 .نمیخوردید دخترا ما وجود با حداقل. میکردید کنترل خودتونو امشب باید استادید باشه هرچی اما-

 کلاس منو خر کردم،پسره نگاش باتعجب.....میشدم تلف تشنگی از که نبود نوشیدنی اگه خوب:گفت خندیدو

 خودتی اسکل کرده

 ............. نذاشت بکشم عقب خودمو خواستم

 

 .داشتیم فاصله هنوز نکردیم برخورد هم به اصال اما داشت نگهم محکم

 ......خودتی اُسکُل برم میخوام کن ولــــم:گفتم باحرص

 کنم؟ کار چه من پایینه کیوت آی میکنن،خودت نگاه دارن ها بچه زشته جنبه بی وایسا_

 ....شدواال پسرخاله زودم بود پرو چه

 آی خودت درضمن نیس مشکلی من برا کنم چیکار من میکنن که میکنن نگاه ها بچه خودتی،دوما جنبه بی اوال_

  نکـبـت..گفتم لب زیر..بمیرن زمین بزارن شونو سر باید استادا بقیه که استادی اگرتو پایینه کیوت

 نگهدار،من خودتو احترام:گفت بود مشخص ازش عصبانیت که صدایی با و آوارد جوش چون شنید فکرکنم اما

 رداف هستید؟از کی کردید فکر خندیدم روتون به معمولی،یکم هم جدیم هم موقعش به میکنم رفتار بخوام هرجور

 .کن گوش حرف دانشجویه شما و جدی استاد میشم من

 آقـــــــــــــاااا باش خیال همین به آش بده هزار یه.کن گوش حرف هه:زدم خندی نیش

 . کردم جدا ازش خودمو
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 نارک کشیدمش میرقصید داشت بیتا ندیدم رو شروین حیاط تو اومدم کردم عوض شلوارم و مانتو با لباسامو وقتی

 میکنی؟ اینجوری چرا خبره چه هوی:بیتا

 .....خونه برم میخوام شو آماده برو بدو کالت تو هوی_

 مگه؟ چیشده چرا_

 بدو داری وقت دقیقه5زود میای اگه ماشینم تو من نزن حرف زیاد_

 خر میبرم،پسره ماشینشم تازه.هستم طلبکارم تازه گفتم بهش خواستم هرچی خودش توخونه دارما رو خیلی

 بود بیتا اومدم خودم به ماشین در صدایه با میکنم خورد هم کسی چه نازنینموبرایه اعصاب ببین اه چلغوز خرفت

 دیوونه

 خودتی دیوونه:بیتا

 زدی دفعه یه چته...خودتی اما دیوونه گفتی بهم دلت تو میدونم نکن نگاه اونجور:زد داد که کردم نگاش تعجب با

 درگیری؟؟؟؟؟؟ باخودتم ها بیرون

 من سر سربه بیشور راضی خود از پسر شد حرفم چلغوزت استاد اون با داری درگیری خود خودت گمشو مرض_

 ..زنش بیجاره میکنه اُسکُل منو میزاره

 حاال؟؟؟؟؟؟؟ چیشده خوب برسم منم برو یواش پره توپشم چه اوف_

 ...............خندید کلی کردم تعریف پیزو همه راه وتو کردم روشن ماشینو

 .کوبیدم محکم درشو شدم که پیاده کردم پارک رو ماشین رسیدیم وقتی

 کارداری؟ چی بسته زبون این به شده دعوات ماشین صاحب یا: بیتا

 داخل، رفتیم نگفتم هیچی

 جمعه چهارشنبه جایه به هم رو آقا اون ماشین کرمان میریم فردا ببند چمدونتو اول اتاق تو رفتی بیتا:من

 .میدیم تحویلش

 .اتاقش رفتتو و گفت ای باشه و خندید بیتا

 ...الال و بستم چمدونمو گرم آب دوش یه بعد و اتاق تو رفتم منم

 

 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فالح. ریحانه | ترنم رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

22 

 

 :شروین

 ............ میوفتم راه فردا... گرفتم مرخصی دانشگاه از...بود خواهرم جشن برم باید گفت و زد زنگ بهم مامان

 .برم ماشینم بدون باید پس بردش اما میره میزاره ماشینو کردم خیال شد حرفمون بیشوروقتی دختره اون

 . پروبود اماخیلی

 .... ساعت رو گذاشتم وگوشیمو بستم چمدونمو

 

 

 

 وهاموم شستم صورتمو و دست دستشویی سمت ،رفتم دادم بدنم به وقوسی کش.شدم بیدار گوشیم زنگ باصدایه

 .کردم روشن رو ساز چای آشپزخونه تویه ورفتم کردم شونه

 .شدم خوردن صبحونه مشغول بیدارکردم اونم بیتا اتاق تویه رفتم

 خوشی؟ خوبی سحرخیز خانوم سالم به:بیتا

 .دیرمیشه بشین بیا بریز مزه کم مرض.....خوبی؟ شما خوبم من ممنون خواهر سالم_

 .کوفت ایششششششششش:بیتا

 تفنگی لهلو شلوار بایه داشت پهن کمربندمشکی یه که سفید مانتو یه و کردم مختصر آرایش یه اول اتاقم تو رفتم

 .کرد کاملش که هم مشکی سفید شال یه مشکی

 پوشیده تنگ سفید شلوار یه با رنگ خوش آبی مانتو یه بیتا.پذیرایی تو رفتم.  برداشتم دستیمو وکیف چمدون

 .بود

 مبریه؟ ختر کردیا خوشگل ناقال ای:بیتا

 ......یدونما یکی داداش جشن میرم سرم خیر دارم خوب چته امروز بیتا وا_

 درسته؟ ها.......اخالقیت بد علت نکنه آها اخالق بد اه اه اه_

 درسته؟ چی_

 !!!!!!!! شدی عاشق ترنم رفتی دست از_

 چیه؟ عاشقی بگو پرت و چرت کم_
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 ..شازدس اون عصبانیتت دلیل وتنها هستی عصبانی و خانوادت پیش میری امروز تو خوب_

 !!!!!!!اما شد بحثم اون با که من آخه..موال به داره کم میگه چی گرفتم تازه

 بیتا هم خودت هم میشه عاشق زودی این به کی آخه ترنم مرض... دادم تکون سرمو......... ها شده چیزیم یه آره

 زدید توهم

 شد دیر بریم بیا_

 خندید........ناقال......که میدونم من اما انکارکن باشه_

 گذاشت آهنگ یه بیتا که بودیم راه ماشینتویه سمت رفتیم پوشیدمو سفیدمو کتونی

 

 (بخارایی شهاب از عاشقونه آهنگ)

 

 میخوام رویا تویه زندگیمو تو تورو من میخوام دنیا تویه جونم دلو از تورو من

 تو مال خوبم حرفای پودمی تارو همه تو ماله گرمم دستای وجودمی همه تو

 اینجا میشم دیوونه دیگه تو دست از

 اینجا نداره هیشکی تورو چشم رنگ

 نمونده من دست تویه قشنگت دستای دیگه

 کشونده آتیش به منو هامون فاصله حسرت

 کشونده آتیش به منو هامون فاصله حسرت نمونده من دست تویه قشنگت دستای دیگه

 گفتن تو عشق از سخته باقی نمونده فرصتی

 نوشتن ها گذشته از گفتن تو از حتی سخته

 من میزنم داد سینه تویه بار هزار تورو اسم من میزنم فریاد تورو عاشقونه صدایه با

 نمونده من دست تویه قشنگت دستای دیگه

 کشونده آتیش به منو هامون فاصله حسرت

 کشونده آتیش به منو هامون فاصله حسرت نمونده من دست تویه قشنگت دستای دیگه
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 میخوام رویا تویه زندگیمو تو تورو من میخوام دنیا تویه جونم دلو از تورو من

 اینجا میشم دیوونه دیگه تو دست از

 اینجا نداره هیشکی تورو چشم رنگ

 نمونده من دست تویه قشنگت دستای دیگه

 کشونده آتیش به منو هامون فاصله حسرت

 کشونده آتیش به منو هامون فاصله حسرت نمونده من دست تویه قشنگت دستای دیگه

 گفتن تو عشق از سخته باقی نمونده فرصتی

 نوشتن ها گذشته از گفتن تو از حتی سخته

  من میزنم فریاد تورو عاشقونه صدایه با

 من میزنم داد سینه تویه بار هزار تورو اسم

 نمونده من دست تویه قشنگت دستای دیگه

 کشونده آتیش به منو هامون فاصله حسرت

 کشونده آتیش به منو هامون فاصله حسرت نمونده من دست تویه قشنگت دستای دیگه

 میخوام رویا تویه زندگیمو تو تورو من میخوام دنیا تویه جونم دلو از تورو من

................ 

 اما بودا خوشگل خوبــــــــــ بود شده چم خدایا....... کرد شروینو هوایه گاه خدا نا دلم بودا آهنگی عجب

 ........نداره منو ارزش

 .......ترنم میگم:بیتا

 هاااااا؟؟؟؟؟_

 ....میخوردتا لولو اشکان کردی خوشمل اینقدر تو.....ها مرض_

 تداش اخمی..کرده ورزش زیادی گندسا خیلی یعنی هیکل بد پسر یه بابامه رفیق پسر اشکان....اشکان بازم وای

 ... نمیومد خوشم ازش اصال...میکرد هم خنده اما

 ای وقتی فوت هیچ بدون گفت بهم وقتی هم بابا.بود کرده خواستگاری بابا از منو بود سالم 21 وقتی پیش دوسال

 !!!!نه گفتم کردنی فکر حتی
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 خیال زهی اما..میاره دست به دلمو نداره اشکالی بود گفته جواب شنیدن یعد اونم...نمیومد خوشم ازش اصال

 ز ا ب ر ت خ د پسره..........باطن

........................ 

 

 ما با که بود سال چندین. بود مهربونی مرد کرد باز درو رحمان مشد که زدم خونه،بوق به رسیدیم که بود ظهر

 ...بودند شده فوت تصادف تویه دخترش و زن تنهابود میکرد زنگی

 بزرگ ویالیی خونه یه ن خونمو. کردم پارک ماشینا جایگاه تویه و حیاط تویه بردم ،ماشینئ دادم تکون سری

-21 تا سالگی پنج از اینجا اومدیم بود سالم پنج وقتی بودم عاشقش داشتم، خاطره کلی باحیاطش بود،من

 ..تهتقاریشونن منتظر بابا و مامان که برم بگذریم... و اینجابودم سالگیم21

 ..اینجاس پس بود هم خاله مااشین چون خوشحاله کلی بود معلوم هم بیتا

 غلشب پریدم سریع بود بابام شد باز در بچرخونم دستگیررو اومدم همینکه در سمت رفتیم شدیم پیاده سریع

 ......بود دلتنگ بابام آخی فشارداد بغلش تو محکم ومنو بوسید پیشونیمو هم بابا.کردم بوس ولپشو

 ....بود شده تنگ کلی برات دلم جونم بابا وای-

 ...دل ماهم:بابا

 تهوق چند این تو بابا آی آی:گفتم و کردم اشاره موهاش به.شد متعجب که کمرم به زدم دستامو بده ادامه نذاشتم

 .!!!!!!ببینم مامانو بزار شدیا پیر نبودم که

 ؟؟؟؟؟ ـامـــــــــــــــان؟؟؟؟؟ کجایی؟مــــــــــــــــــ مامان آهای-

 ......بگیر جیگر به دندون روسرت گذاشتی خونرو نرسیده خبرته چه:مامان

 میکشم؟خندید چی من ببین پس خاله وای:بیتا

 ....خوفی این به من میاد دلتون-

 خاله بگه نیس یکی آخه میکرد گریه بود تنگ یدونش یکی برا کلی دلش که هم خاله بوسید رو بیتا پیشونی بابا

 ووواال.داره دلتنگیم مگه دیوونه خل یدونه یکی دختر یه من

 ..دیه دلتنگم ااااااخب!کنه جمع خودمو باید یکی من میگم چی...مامان بغل پریدم

 هااااااااا؟؟؟؟؟؟ شده پیر که آواردی خوشگلم بابایه سر بالیی چه ناقال ای... جونم مامان تنگیده دلم-

 خندیدن بابا و مامان
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 ..بنداز راه دعوا بعد برسی بزار زلزله:سیاوش

 خخخخخخخ.دیگه اینیم ما بخندم کلی بعدش بندازم دعوا بابا مامان بین همیشه داشتم دوس کنم چیکار خب

 داده بله جواب تو به که اونی بیچاره مشاد،اما و شاخ داماد بر سالم صبرکن نه گل،اوممممم داداش آق سالم وای-

 .....افتاده چاهی چه تو که نمیدونه

 خندید آروم و زد بازوم به مشتی

 خندیدن همه

 از باید بخت بد بگیره تورو بخواد که هرکیو کنه خیر به خدا..آقایی این به من بخواد دلشون هم خیلی: سیاوش

 ...باشه شده سیر زندگی

 وااااا خانومی این به من بخواد دلش هم خیلی-

 ..خواستگاری بیاد بخواد که باشه خورده خر مغز باید اما...صد در سگ که اون بله بله:سیاوش

 مبال ،دور بدو من بدو اون دنبالش افتادم ــــــــــاوووووووووووووش سیـــــــــــــــــــــــ

 وووووو بگـــــــــــــــــــوووو کردم اشتباه بگو کردم غلط بگو:گفتم که میچرخیدیم

 خندید انداخت باال ابرو وبرام آوارد در زبونشو

 و کن برص حاال اوهوممممم.کردم پیدا ضعفتو نقطه میارم در خانومت سر تالفیشو اما بگیرم نمیتونم توروکه باشه-

 .زدم خند نیش

 کاری؟ چه -

 .چرخوندم ؟سرمو بود کی این اوا

 

 ....شانس بده خدا میشه سلیقه بد میرسه من به فقط سلیقست خوش بابا نه خودم داداش ایول

 بیرون شالش طرف یه از که موهاشم مشکی درشت ابرویه و سیاوش،چشم قد هم حدودا بلند قد دختر یه

 هشب خیلی بودکه کرده سر هم یاسی شال یه سفید جین شلوار بایه صورتی تونیک یه.بود فر و ناز بودمشکی،

 ......بود عالی میومد

 .میارم بالروسرخودش بیارم سرت بالیی نمیاد دلم دیدمت که االن وای داداش؟ زن خوبی سلـــــــــــام-

 کنی؟ اذیت سیاوشو میاد خوبی؟دلت جون ترنم سالم:وگفت کرد بغلم اومد
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 .بگیرید یاد بابا مامان....شانس بده خدا میکنه دفاعیم چه اوا-

 داره خنده مگه آخه خندیدن همه

 بگیری یاد کردن دفاع باید کردی شوور هروقت توهم دیگه خوب:شیرین

 هاااااااااا؟؟؟؟؟؟؟-

 !!!!!!دیگه کنی دفاع آقاتون از بای خوب-

 خخخخخخخخ...حتما بله آهان -

 کیه؟ مال قرمزه ماشین این جان سیاوش:شیرین

 چطور؟ منه مال:دادم جواب سیاووش جایه من

 تو؟؟؟؟ مال:سیاوش

 زد بهم چشمک یه و گرفتیم قرض دوستان از ازیکی بله اوم:بیتا

 جان؟ شیرین چطور خنذیدم

 میکنه؟ چیکار ابنجا کردم تعجب همین لنگه داره ماشین یه منم داداش آخه هیچی:شیرین

 ـــه؟؟؟؟� �نـــــــــــــــــــ:بیتا

 ها؟؟؟؟؟؟؟؟ باشه نکنه میگما شیرینه،خدانکنه،اما داداش چلغوز اون معلوم کجا از اصال ها کاره بیتا،خراب مرض

 که؟ نداره داداشت فقط ماشین این از داداش زن اوا-

 .بودم کنجکاوی فقط ببخشیدا عزیزم بله:شیرین

 جان شیرین میلد پیش بابا نه:بیتا

 ازب ساکمو.بودم عاشقش که بنفش و صورتی دخترونه اتاق یه.نازیننم اتاق سمت رفتم بازی مسخره کلی بعداز

 در خستگیم.گرفتم حسابی گرم آب دوش ویه حموم رفتم. گذاشتم جاهاشون وسایلموسر کردم

 آخیییییییییی.....رفت

 دادم بدنم به وقوسی کش اومد در صدایه......الال و روتخت رفتم و پوشیدم لباسمو

 بله؟-

 وش آماده شام،پاشو برا اینجا میان جون شیرین خانواده دیگه ساعت یک تا پاشو دخترم بسه:تووگفت اومد مامان
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 (بود نازنین اسمش داشت ملوس دختر یه بود بزرگم خواهر ترانه)کو؟ ترانه جان مامان اما جونم مامان چشم-

 .دیره پاشو میاد شب اونم:مامان

 شده ذره یه جاله نازنین برا دلم.....چشمممممم-

 بیرون رفت و زد لبخندی مامان

 مختصر آرایش یه.صورتم رو ریختم کردم وا هم کج فرق بستم اسبی دم زدم موهاموشونه شستم صورتمو دستو

 شدما خوشگل کردم

 کرد تکمیلش که شال ویه رنگش هم جین شلوار بایه ای قهوه ربع سه آستین بلیز یه

 .  پاکردم هامو صندل

 .رسیدن اینکه مثل اومد زنگ صدایه

 .داداششه حتما پس اینورن که پدرش و مادر نفر یه بغل پرید شیرین پایین رفتم که همین

 واییییییییییییییی میکنه چه اینجا این....کردم هنگ کنار رفت وقتی

 

  تو چته ترنم اه.....حالم خوش چرا نمیدونم اما.........بزارم دلم کجایه اینو آخه ببین شانسو خدا ای

 نیستا شبیهش اصال شیرین اما...خفن کرد تعجب دید منو همینکه

 .میکرد نگام همینطور داشت اون اما دادن آمیزی محبت سالم باباش و مامان کردم وسالم جلو رفتم

 زد خشکش دید شروینو همینکه اما اومد صدا سرو باکلی بیتا

 .!!!!!!سالم س:بیتا

 سیاوش خواهر جان ترنم...کرد اشاره من به... ایشون داداشی......من گل داداش اینم جونم بیتا و ترنم خوب:شیرین

 .سیاوش و ترنم خاله دختر جون بیتا همچنین و

 جان سیاوش کاری اصل اینم و خب خب:شیرین....داد دست شروین وبه اومد سیاوش

 شما؟ کجایید بیتا ترنم:سیاوش

 دیگه بود سوپرایز ببخشیدا اما همینجاییم:بیتا

 جون؟ بیتا چیه منظورت اوا:شیرین
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 .شده چی میدونن خودشون شروین آقا عزیزم هیچی:من

 !میشناسیم همدیگرو دونفر واین من جان شیرین بله:گفت شروین که کرد نگاهی شروین به شیرین

 کجا؟؟؟؟؟؟؟ چی؟؟؟؟؟از: گفتن تعجب با سیاوش و شیرین

 .زد خند نیش ویه منن شاگردایه کیو آی هایه خانوم این خب:شروین

 دارم شانس منم شانسدارن همه.هست جا همه ما شانسیه بد از پرو و راضی خود از آقایه این بله بله:من

 ترنم؟ اوا:سیاوش

 ......... نمیادکه بارون سیاه گربه حرف به کردم عادت من جان سیاوش نداره اشکال:شروین

..... .................................................. .................................................. 

................................... 

 کو؟ ماشینت داداشی راستی:گفت شروین روبه شیرین که بودیم شام سرمیز

 دیگه نیار در بازی ضایع خره:گفتم بهش زیرلب بهش دادم آب لیوان یه گلوش پریدتو غذا بیتا

 .امانته کسی دست تهرانه تو:گفت و ماکرد به نگاهی شروین

 درسته؟ حیاطه تو که ماشینیه شکل ماشینتون میگن جون ،شیرین آقاشروین:من

 خودتی خر یعنی که داد تکون سرشو و کرد ای خنده شروین

 ها؟؟؟؟؟ شمارو نندازه یادماشینتون تا بدم ماشین این تیه تغیراتی باید پس خوب:من

 چــــــــی؟؟؟؟؟؟؟؟:وگفت باال آوارد سرشو دفعه یه شروین

 .میکردن نگاه شروین به تعجب با بقیه اما بود گرفته خندمون بیتا منو

 .خندید کلی و بگیره خندشو جلو نتونس بیتا....دارم دوس چیه خب شنیدید درست بله:من

 اهلل اله ال......خیلی شما:شروین

 مادرررررر شروین اوا:شروین مادر

  دیگه بسه جان ترنم:مامان

 میکردیم خنده آروم بیتا منو اما نزدیم حرفی دیگه
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 اینجا؟ خبره واچه:گفتم من که اومدن هم بیتا و شیرین دقیقه چند از بعد تواتاقش منوبرد سیاوش بعدغذا

 ...بفهمن قضیرو میخوان جون شیرین و داداشت آق ترنم:بیتا

 چی؟ قضیه-

 چیه؟ وشروین تو قضیه:سیاوش

 بابا هیچی-

 ها میکنه شک تنهاس االن شروین ترنم باش زود دِ: شیرین

 خندیدن کلی شیرین و سیاوش...گفتیم چیزو همه وار خالصه بیتا و من

 .....باشه مریم به اماحواست: گفت لب زیر ، ترنم برسه دادت خدابه:شیرین

 ...نکردم توجه اما شنیدم

 

 تعریف بعد دیروز میشم آماده داداشم تنها جشن برا دارم بهاری کامال هوایه یه تویه اردیبهشت ماه اواسط امروز

 .کردم بازی عزیزم زاده خواهر با کلی بود افتاده که اتفاقاتی کردن

 نهاو مال که نداشتن خبر باباها و مامان البته که شروین ماشین. بود گرفته آرایشگاه وقت برامون قبل از مامان

 .امشب مجلس سبد سر دوگل ماشین بود شده

 غیر میخواست من ناقالیه داداش بود دیگه آرایشگاه تویه اون مانبود پیش شیرین ،اما آرایشگاه رفتیم بیتا همراه

 میبنه عروسشو که باشه کسی اولین آرایشگر از

 بود شده عالی هم بیتا بودم شده نظیر بی بود شده تموم کارمون شینیون و آرایش ساعت سه بعداز

  میومد به خیلی که بود باز حالت موهام شینیون

 خودم از کردم تعریف زیاد.بود داده تغییرم کلی که هم آرایشم

 بیتا طرف کردم رومو دنبالمون بود نیومده کسی هنوز

 ...میریا ازدستمون امشب خوشگله بیتا-

 بیارم دست به طرفو دل باید زوده حاال نترس:بیتا

 چیه؟ منظورت تو میگی چی-
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 گیره المصب دل این...... چپش سینه رویه زد راستش دست با بعد

 میگی؟ها؟ چی ببینم بزن حرف درس مرض-

 .....مگه بده شدم عاشق خوب جونت، تو-

 شازده؟ این هس کی.......؟؟؟واقعا؟؟؟ چـــــــــــــــــــی؟؟؟؟-

  بگم میکشم خجالت خوب اوم-

 کنی؟ بخت بد میخوای کیو بینم بنال حاال حالیته خجالتم تو مگه مرض-

 نمیگم اصال میکنی بخت بد خودت کوفت-

 !!!!!!!بیتـــــــا...... جونم بیتا-

 .... میکردم حیا یکم اقل ال میزاشتی خب...واسا.... نکن التماس خب -

 ــــــــــــا اااااااااااااااابیتــــــ-

 علی اوم بابا خب -

 علــــــــی؟؟؟؟؟؟؟؟-

 ...تهران..کالسی هم اوهوم-

 جشن؟ سخنران بود؟ شروین دوست که همون ببینم وایسا-

 ................بیارم دست به دلشو باید بانمکی و پسرجذاب اون ترنم......میشناسیم علی تا چند مگه دیگه آره-

 .بود عالی هوا اومدیم بیرون اونجا از منظرمونن در دم گفت رایشگرکهآ بود،باصدایه شده دیوونه

 ...دیدن از هم سرما از هم لرزیدم بدنم به خورد سردی هوایه بیرون اومدیم اونجا از همینکه

 ودب پایین سرش. میخورد روش مشکی باریک کروات یه سفیدکه بلیز ویه مشکی وشلوار کت یه با بود شروین

 تهچ. مشتم تو دادم فشارش و روش گذاشتم دستمو میکرد قراری بی قلبم بود چم بودم کرده تغیر اینقدر چرا..

 ...شدی؟؟؟ چی قرار بی تر یواش من قلب

 اینجاست؟ کی ببین ترنم وای:بازوم به زد آرومی ضربه بیتا

 .بدم جواب نمیتونستم کردم پایین و باال سرمو

 اینجاست؟ کی ببین به به:بیتا
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 از اما دکر نگاهمون...بود زده باال نازی حالت با موهاشو بود پابرجا همیشگیش ریش ته بینظیربود باال آوارد سرشو

 ..برم لو میترسیدم من اما نبود معلوم چیزی چشماش

 کجا؟ اینجا شماکجا آقاشروین سالم:بیتا..بهش رسیدیم

 میدم توضیح دیرمیشه شید سوار اول خانوم بیتا سالم:شروین

 ..شدی دیوونه تو اونوقت نکرد سالمم حتی دیدی گفتم قلبم به ندید انگارمنو اصال

  نرفتم اما جلو بفرسته منو میخواست بیتا اول شدیم سوار

  جلو اونم نشستم عقب من

 خب؟؟: بیتا

 بیام باید من و دادن دوماد و عروس به ماشینشونو خانوم ترنم که کردن اسرار مادرم جمالتون به خب:شروین

 ...شما دنبال

 میومدیم تاکسی با خب:بیتا

  نکرد قبول دیگه مادره اما گفتم همینو منم:شروین

 ..گذاشت آهنگی و ضبط سمت برد دستشو بیتا نزدیم حرفی دیگه

 ...بستم چشمامو نرم لو اینکه برا اما میکردم نگاه چشماش به آینه تو از اول

 . باشه خونمون حیاط تو قراربود ،جشن خونه به رسیدیم دقیقه 45 حدود بعداز

 کنه پارک ماشینو تا رفت شروین شدیم پیاده ماشین از

 خورده موش زبونتو نمیزنی حرف ساعته یه ترنم تو چته هوی:بیتا

 باشم عادی کردم سعی شدم مصلت خودم به. کشیدم بلند نفس یه

 مخموخوردی فکتو اون ببند میزنه حرف خوب؟همش بگم چی کالت تو هوی-

 ..فکتو زیپ بکش بهتره نزنی حرف اصال بدهکارشدیما چیزم یه-

 ...کوفت-

 : کردم نگاه خودم به توآینه کشیدم روم و سر به دستی یه اتاقم تو رفتم

 ها؟ گرفته گاز خر مغزشو بلرزه هرکی میگفت که کو ترنم اون شدی عوض چرا ها چته-
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 رفت شد تموم بود چیزی یه نشده چیزی که حاال-

 . میبره آبروتو زود خیلی قراره بی که اونه چیکارکنی میخوای دلتو-

 ..میگم دروغ خودمم به اما.......میکنم سعی یعنی هستم مواظبش-

 

 و اج که عشق اما زوده عاشقی برا شاید نمیدونم..بود شده عاشق بودم شده عوض ، نبود سابق ترنم نبودم من این

 ....نمیشناسه مکان و زمان

 ..................................... میرقصید بلوند مو دختر یه با داشت بودم دنبالش چرخوندم چشم حیاط تو رفتم

........................ 

 

 میکنی؟ نگاه چی به ترنم کجایی -

 باتواما؟: بود بیتا صدا سمت برگشتم

 نزدم حرفی...رقص پیست سمت چرخیدم نگردم توجه

 کن؟ نگاه منو ترنم شده چت-

 مادرم از بیشتر حتی بود بیتا میشناخت منو خوب خیلی که کسی تنها کرد دنبال نگاهمو

 ؟؟؟؟؟ نکــــــــــــنه؟؟؟؟؟؟آره ترنم-

-............. 

 بزن حرف ترنم -

-........... 

 شده؟ترنـــــــــــم؟؟؟؟؟ چی بگو من جون جونم ترنم-

 هوم؟ -

 ها؟ خورده خر مغزتو نکنه:گفت شوخی حالت با..عزیزم؟؟؟ شده چی-

 ندارما حوصله نزار سرم به سر بیتا-

 .شده چت بگو جونم ترنم بگو-
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 ...حیاط گوشه بردمش و گرفتم دستشو

 .دارم راز بهترین بود خواهرم مثل بیتا کنم اعتماد بهش میتونستم

 ..........نداشتم غرور بیتا پیش کردم شروع دارشه لکه غرورم اینکه بدون

 نمیدونم، داشتن میزاری،عاشقی،دیوونگی،دوست چی اسمشو شده،نمیدونم چم نمیدونم جونم بیتا ، بیتا -

 .ردرگمم س میکنه قراری بی میکنه دیوونگی قلبم بده حالم میدونم فقط.نمیدونم

 داره نامزد نمیدونم هنوز.نمیشناسمش خوب هنوز که کسی. نمیدونم ازش چیز هیچ که کسی بیقرار بیقرارم

 چیه؟ راجبم نظرش حتی یانه؟یا داره دوس رو یانه؟کسی

 . توسرمه فکروخیال جور هزار نیست خودم دست میشم دیوونه دارم

 گولش نمیتونم.کرد خراب چیزو همه قلبم اما شم راحت اشکان شر از تا خودم سمت بکشمش باکلک خواستم

  بزنم

 شـــــــــــــد تموم رونمیخواست عشق که ترنمی شد تموم سابق ترنم.شد تموم دیگه که میفهمم االن

 تموممممممممممممم

 ادامه...........هی بود شده جشنی چه.میکرد خفم داشت بغضم اما نکردم گریه.....گذاشتم بیتا روسینه سرمو

 نشه من مال اینکه از ترس گرفت وجودمو تموم ترس میرقصه دختره اون با دیدم وقتی پیش دقیقه چند:دادم

 ...میشکنم بیتا میشکنم. باشه دیگه یکی مال.

 چقدر آتیشت خبره چه یواشتر یواش باش آروم هیش.....میکشید موهام رویه گرانه نوازش دستشو...دختر هیش-

 ناقال؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شدی بیقرار کی از ببینم بگو حاال:گفت باخنده.شدی آشنا باهاش هفتس چند فقط هنوز.تنده

 .نیستم سابق ترنم اون دیگه فهمیدم امروز اما نمیدونم -

 ..شدا دیر پاشو االنم...کنی جمع اطالعات دربارش باید اول خبرته چه بابا دختر شدی دیوونه-

 نمیشناسه منطق عشق اما میدونم-

 جااین نشستی ها داداشته تنها جشن سرت خیر دِپاشودیگه:گفت نشستم هنوز دید وقتی پاشد نگفت هیچی

 .پاشو گرفتی قمبرک

 

 

 ..جمعیت تویه رفتیم.کشیدم لباسم به بهترشه،دستی حالم ،تا کشیدم عمیقی نفس
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 میکردم هرکاری ببینم رو شروین که چرخوندم چشم.بودن نشسته دوماد و عروس جایگاه تو شیرین و سیاوش

 بپوشم چشم ازش نمیتونستم

 شخو بود خوشگلی دختر نظرم به بود نشسته دختره همون با صندلی یه رویه چپ ،سمت.سخت خیلی بو سخت

 ...حالش به

 چجوری اما...نگو کسی به نگهداری خودت مال عشقتو باید تو شو خیال بی بیا خودت به ترنم:گفتم باخودم

 دچجورش...میکنه عوض حالمو اسمش شروین شروین...قیمتی هر به بشه باید میشه خودم مال شروین.... نمیتونم

 من؟ خداااااااااچرا شدم عاشق که

 ...داداشم سمت رفتم

 زن[ جونم شیرین:دادم ادامه...گفتم مظلومانه اینو.. برقصی؟ تنها من با میای دوماد آق...دوماد شازده به به-

 ...دیگه بیاد بزار میخوام یار منم خوب چیه ها بده قرض داداشی،یارتو

 ...خندیدند سیاوش و شیرین

 اما:تگف طرفمو گرفت انگشتشو بشه جدی اینکه مثل بعد... رفت ضعف دلم قیافتو نکن اونجوری آخی:شیرین

 ..میدیا تحویلم حال یر و سالم همینجور بعدشم لحظه چند فقط بگما

 رحالس حالِ سر نترس داری نیازش شب میدونم قربان چشم: گفتم و گذاشتم سرم گوشه سربازا مثل دستمو لبه

 ..خودت مال

 ..باریک جاهایه میرسید یواش یواش دوتا شما بریم بیا: سیاوش

 میکنه درخواست خانوم یه از همیشه آقا یه کن خواهش اول اوم:گفتم و بردم سیاوش دهن سمت به دستمو پشت

 ...افتخارمیدم ببین اصال..

 خوشگل خانوم خوب:وگفت بوسید دستمو بعد گفت لب زیر چیزی سیاوش..میخندید همینجوری که شیرین

 میدی؟ افتخار

 !قبول میکنی اسرار خیلی چون حاال باشه اوممممم -

 ...پرو بچه:سیاوش

 ممیرقصید هم با وقتی مخصوصا میرقصیدیم خوب خیلی داداشم منو بگم رفت یادم)رقص روپیست رفتیم باهم

  نشستن بودن وسط که جمعیتی اکثر وسط رفتیم هم با وقتی بازم(میدونستن فامیل همه

 چشماش.بود خوشگلی دختر دیدمش که لحظه یه تو بود دختره اون و شروین بود وسط ما غیر به که کسی تنها

 هیییییییییییییییییی.باشه خوبی دختر میخورد بهقیافش. بود ناز خوشگل دماغ و لب با بود توسی
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 به دلبخن یه شروین و نشستن جلویی هایه صندلی رو و رفتن بشینن باید انگار و وسطیم ما دیدن وقتی هم اونا

 .زد سیاوش

 ....میکرد صحبت باهاش داشت بیتا که برگشتم شیرین طرف به لحظه یه

 رقص یه شد شروع رقصمون.  چرخیدم خودم دور دور دو منم و گرفت دستش تو دستمو سیاوش آهنگ شروع با

 . بودیم کرده زیادی تمرین رقصمون برایه.داشتم دوستش عالی و دونفره

 ..شدیم قائل احترام زدنشون دست برایه و شدیم خم ماهم زدن دست برامون همه رقص بعد

 .میزدن حرف مورد چه در شیرین با ببینم میخواستم بودم بیتا دنبال ،منم شیرین پیش رفت سیاوش

 ...کردم پیداش که بود کیک خوردن مشغول

 ..خودته مال که دون کاه نیس خودت مال کاه خودتو کردی خفه تر یواش خبرته چه-

 نورای میاد داره لو لو ترنم..کرد اشاره سمتی به... اوه اوه...توچه به خالمه پسر عروسی مرض:گفت و خورد آبی لیوان

 .نخورتت بپا

 ...شد مزاحم بازم اه... دیگه بود گنده خوب لولو بودیم گذاشته لقبشو آخه اشکانه با منظورش که فهمیدم

 عزیزم؟ خوبی..شد روشن جمالتون به چشممون بالخره خانوما سالم به به: اشکان

 بگم؟ها؟ بار چند نیستم عزیزتو من -

 برقصیم؟ باهم دور یه میای حاال...نیارخوب جوش شم فدات-

 ...نچ-

 .. بیا دیگه ننداز زمین رومو خانومی ترنم-

 مگه؟ بلدی کردنم خواهش تو شدی مهربون چه اشکان:بیتا

 .بود نشنیده رو بیتا حرف انگار اصال

 خانومی؟ ترنم-

 دورها؟ یه فقط اما باشه-

 ..................برد وباخودش گرفت دستمو..... حاال بیا نمیدم قول-

......................... 

 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فالح. ریحانه | ترنم رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

37 

 

 اما لرزیدم. شد حلقه کمرم دور دستش.شد پخش مالیمی آهنگ بودیم رقص پیست رو کرد خودشو کار باالخره

 بهم بودن کثیف حس میزد دست یا میشد نزدیک بهم وقتی آدمیه چجور بودم فهمیده وقتی از نه قبل مثل اینبار

 ..میداد دست

 .برم مجبورم وگرنه میکنم خواهش باش عادی اشکان-

 .نیست خودم دست هیچی باتوام وقتی اما عزیزم عادیم-

 ..اشکان-

 ..اشکان جون-

 ..نمیکردیم سرو مشروب جشن تو که ما اما بود مست کنم فکر بیشعور درد و مرض

 خوشگل ازمن هاشونم خیلی هستن برت دورو دختر نمیداری؟اینهمه بر سرم از دست نمیشی؟چرا بیخیالم چرا-

 من؟ به دادی گیر چرا.ترن

 ..خاصی داری فرق بقیه با تو داری، فرق تو عزیزم نمیشه-

 ماا بره عقب تا سینش قفسه رو گذاشتم دستمو کف. اومد بدم بهم میخورد نفساش گوشم نزدیک آوارد سرشو

 اینم. بودن نورها رقص فقط و شد خاموش برقا.کنم فرا ازدستش نمیتونستم.کرد تر سخت کمرم دور دستشو

 بود؟ برقا کردن خاموش وقت آخه االنم. جونم به افتاد ترس. منه شانس

 یه برایه حتی میخوامت...هیکلت،زیباییت... فردی به منحصر... میخوامت.. داری فرق تو:گفت آروم گوشم زیر

 ..شب

 ..شو خفه آشغال شو خفه-

 ...میشم نزدیک بیشتر من کنی فرار هرچی...تر آروم هیس-

 که اتفاقی خدا وای شـــــــــــــد تمـــــــــــوم... شد داغ لبام بزنم جیغ خواستم تا...بوسید گردنمو

 .افتاد میوفتاد نباید

 ..نبود نبود عوضی و کثیف آدم یه سهم اونا میشد، نباید

 زیر خوابوندم سیلی یه باال آوارد سرشو وقتی شد خم..رفت عقب گذاشتم پاش رویه کفشمو پاشنه

 ..میکرد گِذ گِذ سیلی شدت از دستم..صورتش رو گذاشت دستشو..گوشش

 میریختن نباید زدم کنارشون دست باپشت کردن پیدا راهشونو اشکام...ها؟؟؟ کردی غلطی چه عوضی آشغال-

 ...میباختم نباید
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 ادفری و کردم نگاه توچشاش..بودن سرخ چشماش... گرفت دستمو مچ بزنم دومو سیلی اومدم تا...شدن روشن برقا

 عوضی کن ولم:زدم

 کشیدم خجالت..بود شروین کردم نگاش وقتی آوارد در دستش تو از دستمو نفر یه

 افتاده؟ چیشده؟اتفاقی خانوم ترنم:شروین

 .بود شده خشک گلوم..گرفت شدت ام گریه

 بود فهمیده حتما میومد همراهم بیتاهم..واتاقم رفتم خونه در طرف به انداختم پایین سرمو فقط ندادم جوابشو

 ..نمیرقصیدم باهاش ایکاش..میشناخت رو عوضی اون چون چیشده

 .اومد بیتا که میکردم گریه داشتم اتاق تو

 ،چیشد؟ عزیزم ترنــــــــــــم-

 گهن چیزی هم کسی به و نشده چیزی بگو شروین به برو جونم بیتا:گفتم.کردم تعریف براش چیزو همه وقتی

 فقط ارمامیدو البته باشه شده متوجه کسی نکنم فکر آهنگ صدایه با البته نیس مهمی چیز بگو پرسید هم هرکس

 برو باش زود

 چرا؟ اما میگم باشه:بیتا

 باش زود نپرس سوال-

 .رفت بیتا

 .میریخت هم به جشن میشد دعوا میفهمید سیاوش اگه بفهمه بابا نمیخواستم

 .خودم تو میریزم داداشم خاطر به فقط نشده هیچی انگار کردم عوض حالمو زودی

 سرد آب حموم تو بعد کردم تمیزش مرطوب دستمال با بود شده پخش کامل آرایشم کردم نگاه خودمو آینه تو

 شدما خوب آها. کردم کامل آرایش یه.کردم خشک صورتمو بیرون اومدم بخوابه چشمم پف تا صورتم به زدم

 شستما بود کرده کثیف آشغال اون که صورتمو اون بهتر همون

 ...پایین رفتم و کردم مرتب وموهامو لباسام

 ..پیشم اومد بیتا حیاط تو رفتم وقتی

 گفتی؟ بیتا چیشد-

 ...خوب نبود نگران زیادم اما...گفتم آره-
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 چی؟ خوب-

 بیخیال هیچی -

 میدونی؟ چی ببینم بگو بیتا-

 جشن بعد کن صبر حاال-

 ..میکنم صبر باشه-

  نمیداره بر سرم از دست میدونستم بوداما رفته اینکه مثل نبود اشکان جمع تو رفتیم

 

 :شروین

 

 یعنی. خوردن شیرینی پیش دوسال شنیدم ناگهانی مهمونا از. خوردن شیرینی نمیدونستم اما مزاحمه بودن گفته

 مزاحمه نشدن؟چرامیگفتن نامزد چرا پس شدن نشون

 ..نشه متوجه کسی داد پیغام بازم فریاد دادو همه اون چرابا...امشب اما

 شیرین پیش بریم بیا جونم شروین-

 شدوس نیس دختربدی کردیم نشونش میدونن همه اما. نکردیم عقد هنوز نامزدیم ساله سه ما دخترخالم بود مریم

 بورزم عشق تا ندارم احساس میگه بهم شیرین. ندارم باشم داشته بهش باید که حسی اون چرا نمیدونم اما دارم

 ..نشدم عاشق حال تابه اما...نمیشدم نقاش نداشتم احساس اگه میگم اما

 ..بریم باشه-

 گفت ازدواج برا نه اما دارم دوسش گفتم بهش وقتی نمیخوره دردم به نمیادمیگه خوشش خیلی مریم از شیرین

 من یه با نخوام هروقت میشم خوب بخوام هروقت اما...نمیدونم روح بی یا سنگدلم....نگفتم اما بگم بهش باید

 خود از خودخواه ترنم قول به...بخواد همینطور باید میخواد منو هرکی دیگه اینم من....خوردتم نمیشه عسلم

 ...وهستم راضیم

 

  ترنم
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 نمیخواست البته اینجا مونده شروین اتاقمم تو االن.... شد تموم خوشی و خوبی به داداشم جشن شکر خدارو

 یقاسم آقایه اما میگیره کارگر که گفت بابا..موند اونم کنیم جمع هارو صندلی و میز فردا قراره چون اما ها بمونه

 صندلی میزو داره جون کی ها داره حوصله اینم... میکنن جمع و هستن جوونا که گفت و نذاشت شیرین بابایه

  جاکنه جابه

 اگه منم باشن راحت خواستن دیگه خب بره دنبالشون کسی ندادن هم اجازه بگردن رفتن هم سیاوش و شیرین

 هــــــــــی..باشیم تنها داشتم دوست بودم اونا جایه

 میومداز توحیاط از که صدایی سرو با..... نشده چیزی که بفهمونم خودم به میکردم سیع اما بود داغون اعصابم

 ...شدم بیدار و مالوندم دست کف با چشمامو

 میکنه؟همون چیکار اینجا این ها!!!!!!!و بیتا و شروین...زدم کنار پردرو پنجره کنار اومدم،رفتم بیرون ازتخت

  ما؟ اینجا؟خونه!!!!!!!!میرقصید شروین با داشت که دختره

 صبح؟؟ موقع این

 !!!!!!!وااااااااا

 یآسمان شلوارآبی بلیزو یه سریع.شستم صورتمو و دست تودستشویی رفتم سریع..... خبره چه ببینم برم

 ....رفتم که رفتم حاال کردم پا دمپایمامو.نباشه پا و دست تو تا بستم اسبی دم موهامو.پوشیدم

.............................................. 

 بیتا سمت رفتم....گرفتم جوابمو...دادم جمع به سالم یه سریع بودم حیاط تو

 ها؟ میخواد چی اینجا این هوی-

 ...اومده کاری اصل خاطر برا اما کمک مثال اومده خوب....کالهت تو هوی کوفت-

 ... کمک برم خیال بی چه من به اصال:دادم ادامه....کرد نگاهم بیتا... میخوادش؟ خیلی معلومه اوهوم-

 هب پام زمین خوردم شانس خشکی به که میبردم داشتم هارو ازصندلی یکی...بردم رو ها صندلی از وچندتا رفتم

  نکرد کمکم اما بودا نزدیکم شعور بی شروین... کرد گیر بقلی میز

 ...دخترس همون دیدم کردم بلند سرمو شد دراز سمتم دستی که میکردم تمیز دستمو گف داشتم

 ؟.نشده که طوریت جان ترنم شو بلند-

 ممنونم-..... بودا مهربون گرفتم دستشو

 ...تکوندم شلوارمو شدم بلند
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 ...چلفتی پا دستو خانوم باشید مراقب:گفت و زد نیشخندی شروین

 هاهاها....استاد استالح به جناب... اللیا نمیگه کسی نزنی حرف شما اصال استغفراله...ع چلفتی پا دستو-

  شده تکراری هات تیکه دیگه... بامزه-

 میاد دلت نازی این به دختر نکن اذیتش جان شروین: دختره اون

 اومد خوشم آها

 نمیکنی؟ معرفی معرفی خودتو... عزیزم ممنون:من

 نامزدش و شروین خاله دختر مریمم من...ها خودمو نکردم معرفی ببخشید.... میکنم خواهش-

 ...خدا نامزدش؟وااییی گفت؟ چی

 گل زنونم حسادت بار اولین برا اما بود خوبی دختر... نبودم خوشبخت اصال اما..........جان مریم خوشبختم -

 خانوم ترنم دیره.... همن عاشق هم کلی حتما اما....بگم دروغ نمیتونستم که خودم به...نه من چرا اون چرا.کرد

 گذاشتم روروش عشق اسم الکی... نبوده عشق شایدم اما...اولت عشق بیخیال شی خیال بی باید دیر هم خیلی

 ..کردم بغض اختیار بی..روم افتاده بختک عین که چیه نیست عشق اگه اما.

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

 رفتمگ دستش از رو لقمه.بود گرفته لقمه برام برم قربونش الهی مامانم تو رفتم میرفت ضعف دلم شد تموم کارا

 ............................. که اتاقم سمت میرفتم داشتم

....................................... 

 

 :گفت و گوشم کنار آوارد سرشو شروین

 چطوره؟ نه نه بچه احوال و حال

 ..بیند خود مانند را همه دیوانه هه هه...... خواهشا نده نسبت من به خودتو القاب:من

 ...شم دهن به دهن باهات نیستی درحدی میدم جوابتو اونوقت اومدی بامامیت وختی برو:شروین

 غرور همه اون با پسری بده خیلی.... بمیره برات مریم اوف....و رفت سکندری پاش جلو انداختم پامو که بره اومد

 نه؟ زمینا بخوره دختر یه جلو

 .گرخیدم گین خشم چه اوه اوه
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 :شروین

 زد پوزخندی و!بیاد خوشت چندان نکنم فکر که بفهمونم بهت خودم میشم مجبور وگرنه بدون خودتو حد

 

 در اداشو....ها کنی چیکارمیخوای مثال......... کمرم به زدم دستامو.........وایساد قلبم نگو خدا تورو آقارو هه هه:من

 .فهمیــــــــــــــده بابا(بفهمونم بهت خودم میشم مجبور وگرنه بدون خودتو حد...) آواردم

 

 ...نداره خوبی زیاد عاقبت درافتادن من با چون!نکن درازتر خودت گلیم از پاتو:  شروین.

 تهدید منو....دادا حالی عجب اما...شدا اعصبانی زود چه اوف...دادم تکیه در پشت به.بستم درو و اتاقم تو رفتم

 یکس به که کردن کل کل یکم اما...بکشم کنار باید داره معشوقه که حاال خوب....خخخخخ...استاد برات کرد؟دارم

 ریمم دیگه که تهران تو نداره اشکال اما میشه ناراحت جونش مریم صد ،صددر نه ممکنه البته نمیخوره بر جایی و

 هوهوهو......ماشینشه عاشق اون آتویی چه اونم دارما آتو منم منه دست هنوز ماشینش درضمن...نیس

........................ ......................................................................... 

 چتری هامومو وقتی...آینه کنار رفتم....پوشیدم بابلیزصورتی جین شلوار یه کردم بودعوضشون شده کثیف لباسام

 ...آرایشگاه برم بیتا با عصری باید بود شده بلند چتریام اما...میشدم ناز پیشونیم رو میریختم

 ....بودم شده سیر منکه ناهارومیچید سفره داشت مامان پایین رفتم بودم خورده لقممو

 خوبی؟ گلی مامان نیاشی خسته-

 ...دخترخوشگلم باشی سالمت-

 مامان؟؟؟؟؟-

 .....دلم جون-

 !!!!!!موال به کرد تموم مردمو دختر کو؟بابا پسرت آقا این.....ههههه...رفتا شدم لوس-

 داری؟ چیکارشون باشن بزارخوش شدیا حسود بعدشم زنشه قانونا االن دیگه دخترمردم دوما..بگرده رفته اوال-

 ...........تسلیم بابا باشه اوف-
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 ...شدن یاب شرف خان سیاوش غذا بعد

 ... بودم قهر مثال ندادم محل بهش

 (تق تق)در صدایه....میداره دوستم خیلی میشناسمش کشی منت میاد االن...اتاقم تو رفتم سریع

 در بازی لوس بودم خانوادم پیش وقتی همیشه...گذاشتم متکا رو سرمو و تخت رو پریدم سریع...اومد

 !!!!دیگه دخترم...میاواردم

 ترنم....سرم رو کشید دستشو تختم رو نشست.....سکـــــــــوت...بازم کردی قهر پاشو گلی خواهر:سیاوش

 خواهری؟

 ...هوم-

 قهری؟-

 اوهوم-

 نیستی چهب دیگه که هم تو که نیستم تنها دیگه من اما دیگه ببخشید خوب... کردم بلند سرمو....باال بگیر سرتو-

 ...که

 ..بوسیدم ولپشو خندیدم

 ...بخری نازمو دارم دوس اما نیستم قهر داداشی میدونم-

 ...خندید و چشش رو گذاشت دستشو...چشم اینبارم خریدارم همیشه که من-

 خوب؟؟؟؟..گردی شب ببری منو باید حاال خب -

 آخ... کشید دماغمو

 ..روش اینم بوده تو حرف که همیشه بابا باشه-

 باش،خوب؟ آماده همه عصر5 ساعت پس جونم آخ-

 ....بیرون رفت و زد بهم موهامو.... بابا باشه-

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

 هنوز اینکه مثل نه...تق تق...داداشیم اتاق سمت رفتم.....آماده منم بود 4:03 ساعت کردم نگاه ساعتم به

 خخخخ...تو اومدی چرا ترنم اوی اوی...یاال... تو رفتم...خوابه

 ...که بیرون برم اومدم
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 حاالچیه؟...خندید...بری؟ میخوای حاال زدی دیدتو کجا ببینم وایسا:سیاوش

 ....که میدونستم.... تو اومدم نکردی باز زدم در چه من به خب-

 گرفتم؟ زن نمیدونستی-

 بخوابید خوب چه من به اصال هم تو حاال اااااااخب-

 شده؟ چیزی جان ترنم جانم... سیاوش کن ولش:شیرین

 شدا دیر...کردم نگاه ساعت به.... دیگه پاشید زود شده که بله-

 ....ها میره باد به سرمون االن شو آماده بدو بودشیرین رفته یادم اوه اوه:سیاوش

 مگه؟ چیشده:شیرین

 ...دیگه باش زود... گردی شب ببرتم داده قول ما داداش این:من

 نرفت باهم ناهار بعد مریمم و شروین....بودن خواب هم بابا مامان...نشستم کاناپه رو و پایین رفتم...بیرون اومدم

 هی افتاد یادم بازم...اینا شروین خونه

 ..ببینم برم.. باشه میتونه کی... زدن درو زنگ

 کیه؟-

 ..ماییم-

 لمود داغ میان میان، کجا اینا آخه من شانس از وای میان ایناهم...بیتا پشتشونم بود مریم و شروین...کردم باز درو

 کنن؟ تازه

 ..بفرمایید سالم-

 

 ...دیگه بریم نیاید تو داداش شروین:اومد شیرین صدایه که تو میومدن داشتن

 من ماشین با گفتم من اما بریم اون ماشین با خواست سیاوش اول حیاط تو رفتیم همه و گفت ای باشه شروین

 ...بریم شروین ماشین یعنی

........................................ 

 که کاریه اما بزارم مزدوجا تو شروینو سخته چقدر...باهم هم زوج دوتا اون بودیم باهم بیتا منو پارک تو اومدیم

 میگیره بغضم میوفتم یادبدبختیم هردفعه چرا نمیدونم...شده
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 ترنم شدی حسود چه اه...شد بیخیال منو امااونم اومدم سیاوش با من مثال کرد خواست کاری هر هرکی توپارک

 ..میکنی داداشتم زن حسودی بیخیال زنشه اون

 کرد کش فرو بغضم تا کشیدم جیغ کلی ،چون گذشت خوش هم خیلی که کردن بازی مین45 حدود از بعد

 .دیدیم پارک تویه خوری بستنی تویه همدیگرو...

 یه تو بریم شب 23یا1 ساعت بخوریم بستنی اینجا شد قرار نکنم خراب شبمونو که رفتم کلنجار کلی خودم با

 ....دوماد آق مهمون بخوریم شام خونه سفره

 .نشستیم نفره 6 میز یه رویه

 ...من مهمون و بیام بگیرم برم میخوره چی بگه هرکس خانوما خب: شروین

  باشیم من مهمون اینجا اومدیم بابا نه:سیاوش

 کمه اشتهام...میخوام رنگی اسمارتیس کلی با شکالتی بستنی یه من شروین آقا...کنید تعارف کم بابا خب:من

 ها،نه؟

 ... ای میوه منم:بیتا

 میخورم فالوده من اوم:شیرین

 ..فالوده منم:سیاوش

 میدونی؟ خودت که منم عزیزم:مریم

 اوکی؟ فالوده ای،دوتا میوه شکالتی،یه یه شد پس... باشه اوهوم شروین

 ..دادیم تکون سر همه

 

 شروین

 

 برات دارم خانوم ترنم دستم اومد خودش موقعیت خب

 شهن یکی ترنم با اینکه خاطر به اما داشتم دوست شکالتی منم...خورد می سنتی مریم دادم سفارشارو همه و رفتم

 ..داشتم بر فالوده منم

 میشه؟ پیدا فلفل بالتون دستو تو شرمنده:گفتم گیرنده سفارش به رو سفارشا تحویل از بعد
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 بله؟؟؟؟؟؟-

 دارید؟ فلفل-

 چطور؟ بعله خب اوم-

 ...بدید مقدار یه کنید لطف میشه شخصیه -

 یخال رو فلفل سریع برگشت راه ،تو کردم حساب رو فلفل و ها بستنی پول داد فلفل مقداری و گفت ای باشه

 دراز زبون ترنم جون نوش اوف...بستنیش رو کردم

 .......که شدیم خوردن مشغول... برداشت بستنیشو هرکس...میز رو گذاشتم رو سینی سریع و رفتم

 ....گرفتم آتیش...حلقم...زبونم آی:ترنم

 به این....نشه زبون بلبل استادش برا دانشگاه اول روز دیگه باشه اون اما بیچاره بود تند خیلی سوخت دلم آخی

 در اون

 جان؟؟؟؟؟ ترنم چیشدی:شیرین

 وایسا میکشمت:ترنم

 ...سوختش داشت حقم...بود کفری کلی طرفم کرد حمله دفعه یه

 دنبالم اومد اونم بیرون زدم خوری بستنی از

 ....ماشین تو رفتم

 از هک ایشاال..بسوزه ابادت تاناکجا الهی که داری؟؟؟سوختم ازار مگه روانیییییی پسرد:دادزد عصبانیت با ترنم

 اجنبیی نبینی وبهره خیر میانسالیت از!که نیسی جونم اههه..جونیت

 اوایس مردی اگه حاال میسوزونممم خودتو فیهاخالدون تا فلفالت همین با روز یه!نبینی خوش روز یه الهی که ای

 !تشکرته؟ عوض بعدشم هاهاها!خوبیه حس ولی دیدیم شمارو ناراحتی بارم یه و نمردیم!خشمگین چه اوه اوه-

 ااناپیدااا سرش اون بدم نشونت تشکری یه!اقا کنی رودل میترسم ارهههههه؟؟نخیر تشکر تشکررررر؟؟که:ترنم

 

 ....میگیرم حالشو تهران برگشتیم وقتی. نمیشد اینجا اما میکردم کارشو تالفی باید... خونه برگشتیم

 سر سربه بخواب بود،بخور تکراری روز سه اون همه دیدنش، بدون گذشت هم شنبه شنبه،پنج شنبه،چهار سه

 ... بریم باهم قراره.برمیگردیم وداریم جمعس امروز...همین بزار سیاوش
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 ردمک خداحافظی بابا و بامامان....نیست خبری هنوز نرسیدن شروین و بیتا هنوز....جداشم بابام و مامان از باید بازم

 ....بشن فرما تشریف آقا تا وایسادم دست به چمدون و

 ...اومدن هم شیرین و سیاوش بعد دقیقه رسید،چند بیتا

 ..میخوان سوغات دوستاتون حتما اونجا... گرفتم پسته و زیره یکم جان ترنم:شیرین

  بزن سر بهمون...بسپاریا فراموشی به مارو دیگه نریم ما.... داداشی زن نکنه درد دستت-

 کنی بیرونم خودت که میام اینقدر نترس چشم رویه به-

 جونت داداشی پیش میری کنم بیرونتم داری اختیار-خندیدم

 ... تویه از تر بد اون اوه اوه-

 شه؟ ادب داری دوست ها...بپیچونم گوششو تا بگو کرد اذیتت خواهرشیا مثال وا-

 ........کرد اینجور چرا وا....سیاوش اتاق تو وبرد گرفت هوادستمو وبی دفعه یک

 دفعه؟ یه شد چی جان اوااااشیرین-

 میدی؟ قول...میکنم خواهش کن وعمل کن گوش میکنم خواهش بگم بهت چیز یه میخوام ترنم-

 ...دادکه قول نمیشه که چیه؟الکی منظورت بگو آخه-

 نباید...یعنی...بگم چجور...،اومممم نباید بشه وابسته بهت نباید نپلک شروین بر دورو خیلی ترنم ببین...خوب-

 میدی؟ قول... میکنم خواهش... شه عاشقت

 دفعه یه چرا اما...بشه عاشقم دارم عاشقشم،دوست خودم من نمیشه اما...میدم قول بگم بگم، دارم چی بگم، چی

 میخواد؟ ازم کاری همچین شیرین

 چرا.. داره دوسش که کسی... داره نامزد اون بشه؟؟؟؟ عاشقم باید چرا...میگی چی جان شیرین چیه منظورت-

  میگی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بهم چیزی همچین

 ردسریاد تو وگرنه:گفت باخنده...نزار سرش سربه زیاد نباش اطرافش زیاد فقط بگم بیشتر ،نخواه نخواه ازم ترنم-

 ...میکنم خواهش...دردسر

 یدونهم چیزا خیلی خواهرشه اون میگفت ،عقلم بدم قول نمیتونستم واقعا چون کردم اکتفا سر دادن تکون به فقط

 عاشقش توباید نه میگه قلبم اما...میخواد قول ازم که هست مشکلی حتما نه هست چیزی شاید تونمیدونی که

 ...کنی
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 ....عقب منم نشت جلو صندلی رو بیتا...بشینم جلو نخواستم بازم بودیم توماشین

 فکرهایه هردفعه فکربودم تو منم...میکرد رانندگی هم شروین میخوند همراهش و میزاشت آهنگ همش که بیتا

 ضمبغ نشه من سهم که فکرمیکردم این به وقتی... داشتم دوسش میکردم بایدچیکار.... توسرم میومد مختلفی

 اهینگ آینه ازتویه...کردم پاکش دست پشت با سریع.خورد سر ام روگونه و راهشوپیداکرد اشکی قطره...میگرفت

 و خواهر این...بود شرمنده چرا اما...دلم با کرده چه میدونست انگار...شرمندگی بودپراز خاص نگاهش کرد بهم

 عایا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ داشتن جواب اصال جواب بی معماهایه بود معما هزاران ذهنم تو....داشتن؟ رازی چه برادر

 یک بعد خونه سمت رفتم وخالی خشک خداحافظی یه گفتن بعداز خونمون،من دم رسیدیم...شد سپری ها ساعت

 ........................اتاقم راست

 

 تشر من به هم کلی....ببینه رو علی روزمیخواست ده از بعد بالخره بود خوشحال خیلی بیتا دانشگاه رفتیم امروز

 ......شنوا گوش کو اما شو بیخیالش پس داره نامزد شروین که زد

 یه امابود منم چشمایه تو میکردم نگاه شروین به وقتی که برقی.زد برقی چشماش علی رسیدیم وقتی کالس تو

 شدم ،خوشحال وعشق بود عشق برق فقط و فقط علی برایه بوداما واندوه غم همراه من چشمایه برق داشت فرقی

 ..بیتاس بدجوربا علی دل بود معلوم بیتا، برایه

 گذشت؟ خوش سفر خانوما سالم به به:علی

 ... خالی شما جا ممنون سالم:بیتا

 میگم تبریک خانوم ترنم-

  ممنونم-

................... 

 تخواس ازم شیرین که رو کاری میکنم سعی بعد و میارم در رو کرمان پارک کارتویه تالفی فقط امروز اومد بالخره

 ...بدم انجام

 گذاشتنشو سر وسربه کردن صحبت حوصله و حال...دادن درس به کرد کردوشروع پرسی احوال و سالم

 ...شد ومتم کالس...نداشتم

 کردم تقصیم کالس هایه بچه بین بودم آوارده که رو هایی زیره و پسته کالس بعد

 ...رفت همراهش واونم زد صدا رو بیتا علی
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 دوتا آواردم بیرون بود قدیم ومال بودم آوارده ازخونه که رو داری زامن چاقویه پارکینگ سمت رفتم تنهایی منم

 ههههههه...کارت تالفی اینم شروین آقا بفرما گفتم لب زیر کردم ماشینشوپنچر جلویی هایه چرخ از

 دیوونه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دختره کردی کار چی-

 مسلط خودم به...فراره وقت االن مگه آخه... کن فرار ترنم.. اومد صاحبش اوه اوه..... چرخوندم کیه؟سرمو این وا

 ...زدم کنار رو حوصلگی بی شدم

  دیوووووونه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ گفتی من چیییییییی؟؟؟؟؟؟به هااااااااا:مگفت و کردم نگاه اطرافمو درو

 ...هااااااا کردی بود کاری چه این...دربیاره بازیا مسخره این از هست هم ای دیگه کس تو جز مگه بله-

 کنی عوض ماشینتو فرسوده هایه چرخ که کردم کاری خخخخ...... تشکرته عوض نفر یه قول به خوب اوممممم-

 هههه...شده داغون بوده اندازا دست رو زیاد میدونی آخه

 ...دیووووووونه کردم عوض الستیکارو دیروز همین من ایه صیغه چه تشکر میاری در ادامنو-

 ....کافیه شد خنک دلم که همین جهنم اما زدما خسارت کلی پس کردم چه اوه اوه

 کنیم چه اما...حیف میگی؟چه راست اوااااا(گفتم مسخره باحالت)دوما و عالیه جناب لقب دیوونه اوال خوببب-

 پاکه پاکه حسابمون دیگه حاال خب...تالفی جایه بزار نکنیا ناراحت خودتو اما... شده که کاریه دیگه

 ..؟؟؟؟؟.هااااا قــــــاسمیییییی محتـــــــرررم اســـــــتـــــاد جنـــــــاب

 .. حیاط سمت افتادم راه منشانه خانوم خیلی بعدشم

 خخخخ...بدجورسوزوندیش گرفتی حالشو جونم ترنم.... فدامدات

 .....شد عوض حالم داشت ارزش خوب اما شدما خل

 بیخیالم رناعم وگرنه کرد قبول سریع بود گرم سرش علی با که اونم...خونه میرم گفتم بیتا به نموندم بعد براکالس

 ....میشد

 ...خونه رسیدم کی نفهمیدم بودم توخودم اینقدر...میزدم قدم خیابونا تو

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

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

 راراس کلی بیتا... نبود خوب اصال روحیم حال اما چرا نمیدونم... نرفتم دانشگاه روز سه این تویه...گذشت روز سه

 ترم ینا کالس سر نرم اگه گفته شروین که گفت و اومد دیروز اما....نیست چیزی که میگفتم اما دکتر بریم میکرد

 ....میشم حذف
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............................................. 

 شگاهآرای رفتم سیاوش جشن برا که روزی مثل میکرد قراری بی قلبم...دانشگاه رفتم بالخره درگیری خود باکلی

 ..........شده چم فهموند بهم وقلبم دیدمش وبعدش

 ... میگفت چیزی هرکس کالس سر رفتم

 چرا.....چرااااااااا؟؟؟؟؟؟ نمیدونستن اما میگیره همرو پاچه و خطیه خط روزه دو اعصابش میگفتن اکثرا اما

 واقعاااااا؟؟؟؟؟؟؟

 

 ...عنق بد چه اوه اوه

 ...جدی و توهمه اخماش اینقدر شده چی یعنی

 ؟؟؟؟مگه نمیومدید امروزم کریمی خانوم عجب چه:گفت و کرد نگام چندلحظه...افتاد بهم که همین چشمش

 ها؟؟؟؟؟؟؟.... نیاید نخواستید هروقت بیاید داشتید دوست هروقت که خالست خونه دانشگاه

 ......حقی چه به بزنه حرف اینطور بامن نداره حق خورده اعصابش که چه من به شدم کفری

 عسری اینطور ندارید حق شماهم... بیام نتونستم بودم احوال مریض اما نیست خاله خونه هدرست ،دوما سالم اوال-

 ...واال...بزنید حرف بعد بسنجید اول کنید برخورد

 ..نمیره رو از هم باز پرو بچه اما گرفتما حالشو ایول

 ور بیاید کالس سر اینکه حق دیگه کنید احترامی بی اگه بعد به این از...کریمی خانوم کنید صحبت درست-

 (کرد غلیظ اخم یه و..)نیست ریختن نمک جایه که دانشگاه...شدید متوجه ندارید

 یدمیگ درست شما:گفتم جدیت و پرویی با سمتش رفتم کردم جمع وسایلمو شدم پا...میام کوتاه کرده فکر اوهو

 ترم یه هک هستم بااستعداد اینقدر که بدونید شماهم اما... میخونم بیشتر ترم یه فوقش ندارم کار اینجا دیگه منم

 ...نکنه حالم به فرقی افتادن عقب

 ...باشه بهترین خواست ازم شیرین که کاری شاید اما... بود سخت واقعا بود سخت...بیرون زدم کالس از

 ......................نشستم نیمکتی رویه اونجا رفتم بود پارک یه راه تویه... خونه سمت افتادم راه پیاده بازم

 تغییر اینقدر ؟؟؟چرا کو شروین این کو؟؟ شروین اون بود روزی چه هه هه هه...کرمان تویه پیش روز چند به رفتم

 ؟؟؟؟؟چرا؟؟؟؟؟؟؟؟ چرا...بود چی کاراش دلیل بود جدی کاراش تموم اینجا اما میکرد شوخی من با اونجا کرد؟؟

 بشه؟؟؟؟ وابسته بهم نبیاید گفت ؟؟؟؟؟؟؟چرا بگیرم فاصله ازش گفت شیرین چرا
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 اون که باشه کسی نباید ثروت همه بااون و خوشگلی همه اون با مریم وقتی چرا/چیه؟؟؟؟؟؟؟ اینجا مریم نقش

 ؟؟؟؟؟ بشه وابسته بهش

 بود؟؟؟؟؟ چی منظورت خدا تورو شیرین

 ...جواب بی همشون و سوال سوال سوال سوال همش

 ...خنگ دختر میپرسی سوال خودت از شدیا دیوونه ترنم اه...سرم به زدم دست کف با

 

 شروین

 

 ....ریختم خودم برایه چایی لیوان یه

 سرنوشتیه؟؟؟؟؟؟ چه این خدا آه

 زندگیی؟؟؟؟ میگن این به آخه

 ...میده جواب صورت هر در گستاخ دختره آه

 .... بود معلوم ایش دفعه یه گرفتن گارد از کردی، ناراحتش خنگ پسر

 ..باشم کنارش نمیتونم.. بشه نزدیک بهم نباید خودشه خاطر به اما

 خدااااااااا...میکنم رو فکرا این چرا شده چم

 .... بودنم حس یک از احساسی بی از شدم خسته آدم ازاین کردنم بازی نقش از ،خسته خستم

 مبود تنگش نه،دل ترنم اما کالس سر میومد بیتا... نیومد کالس بازم اما...گذشت ماه سه بالخره و دوماه ماه یک

 ....بودم دلتنگ اما چرا ،نمیدونم خیلی

 ....چرانمیاد که بپرسم بیتا از نمیزاشت مسخره غرور این

 ...میداد باال سر جواب بیتا اما بپرسه خواستم ازعلی چندبار

 

 ترنم
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 ! تو هی

 باشی کرده گریه را شب تمام که گیرم

 آغوش، یک خالی جای که گیرم

 باشد فشرده گلویت دور را دستش صبحِ  خود تا

 اما نیست انصاف

 همه، این با

 دستی هیچ منتظر

 !نباش دنیا این جای هیچ در

 خودت، های دست با را هایت اشک

 کن پاک تنهایی چرک دستمال همین با

 که

 شلوغ خیابان این رهگذران ی همه

 ......تنهایند تو مثل

 

 ازم جرا نمیدونم....گرفته علی از خیلی سراغمو میگفت...میگرفتم خبرارو بیتا از...بودم نرفته دانشگاه بود ماه سه

 هم ازسیاوش... ازش کن دوری میگه فقط میپرسم شیرین از هرچقدرهم... میشم دیوونه دارم...گرفته سراغ

 میدونه بهتر خواهرش میگه میپرسم

 

 خدااااااااااا ای

 

 خودت روز به چه ببین کوچیک حرف خاطریه به نرفتی دانشگاه ماهه0کنار بزار رو بازی مسخره ترنم بسه:بیتا

  خیلی کردی تغییر خیلی...آواردی
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 بردم صدامو...میکنی رفتار اینجور اونوقت نیست خوب حالم میدونی خودت..شو خیالم بی خدا تورو بیتا:من

 شدم داغون... زدم فریاد... ندیدمش ماهه0میفهمی؟ سوختم نیست خودم دست شدم عوض آره:گفتم باگریه...باال

  میشم دیوونه دارم میخوام خیلی میخوامش بیتا... شده چم نمیدونم ، نمیدونم نیست خودم دست داغون

 شم آروم چجور...کنم چیکار میگی تو...کردم حق حق سینش رو گذاشتم سرمو

 

 گینمی بهش چرا اصال...آواردی خودت روز به چه ببین نکن ناراحت خودتو اینقدر ترنمم بشم قربونت الهی: بیتا

 ...داری دوسش بگو بهش ،خوب نداره دوست مریمو نمیگی ،مگه

 ای دانشگاه یا....میاری خودت سر بالیی یه بمونی اینجا کرمان بفرستمت مجبورم بدی ادامه کارات به بخوای اگه

 ..نمیکنه تدریس دیگه هم شروین...میشه شروع کالسا شنبه از کردم واحد انتخاب برات....کرمان

 چی؟؟؟؟چرا؟؟؟؟:گفتم بغض باهمون و کردم پاک اشکامو

 ...نمیکنه تدریس دانشگاه تو دیگه شدم متوجه فقط نمیدونم-

 میکنه؟ چیکار پس-

 ..اوممم...راستش-

 ... دیگه بگو -

 اونجا؟ بری پانشی بگم-

 ..میکنم خواهش بیتا دیگه اااااابگو-

 میکنه تدریس موسیقی اهآموزشگ یه تو...بابا خوب-

 ؟ موسیقی چی؟ -

 شده معلم االنم دیده دورشو قبال...داره زیادی عالقه میگه علی...آره-

...... .................................................. 

................... 

 آدرسو... گرفتم ماشین....نمیزاشت حتما میرم کجا دارم میفهمید اگه بیرون بود رفته باعلی بیتا...پوشیدم مانتومو

 .....................................بودم کشیده بیتا زبون زیر از

................................................ 
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 والمشغ اینجا قاسمی آقایه ببخشید خانوم سالم:گفتم منشی روبه آموزشگاه تو رفتم...رسیدم دقیقه 03 بعداز

 داشتید؟ کاری بفرمایید بله:منشی

 من برم قربونت جونم خدا وای میدیدمش بالخره...شد آب دلم تو قند

 کجاهستن؟ بپرسم میشه بله-

 میکنم صداشون بشینید بفرمایید-

 سریعتر میشه چشم-

 اومده؟ کی بگم...حتما-

 اه... حاال بگم چی

 دوست یه بگید.... خوب اوممممممم-

 ...........................رفت ها پله طرف به و داد تکون سری

........... 

 

 ...کرد یخ دستام میومد ها پله ازباالیه که پا باصدایه

 میکرد نگام داشت همینجور بود چش...بود شده پرنگتر ریشش ته... بود شده الغر چقدر وای...سمتش چرخیدم

 .....بود مشخص چشماش از تعجب

 :شروین

 مهواس بلکه شدم مشغول آموزشگاه یه تو و اومدم...میکرد اذیتم خاطرات بدم درس دانشگاه تو نمیخواستم دیگه

 .............................................. .......شه پرت ازش

............................... 

 نفر یه یقاسم آقایه:زد صدام فرخ خانوم که....بودم کرده کارموشروع بود هفته یک...بودم دادن آموزش مشغول

 ...داره کارتون پایین

 بامن؟-

 ....بله-

 ...میشناسن اونو که دیدنم میاد علی فقط نمیشناسدش که کارداره من با کی یعنی
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 کیه؟ فرخ؟نگفت خانم کی-

 ...دوست یه گفتن-

 ...میام االن برید شما باشه خوب اومممم-

 ... رفتم بعد لحظه چند منم...رفت فرخ

 پیشم یادن کنه راضیش بودم گفته شیرین به...کارمیکنه چی اینجا این... کردم تعجب... برگشت که بودم پله رویه

 ...اینجام میدونستن بیتا و علی فقط

 ...نه شروین....نه نه بشه نباید نمیشد اما دیدنش برا بودم بیقرار

 کجا؟ اینجا کجا شما خانوم ترنم سالم:کردم ای سرفه تک... پایین رفتم

 بید؟....خوبـ سالم...سال....سل-

  بود پریده رنگش....شده چراحول

 ...نیستا خوب خیلی خوبید؟انگارحالتون ممنون-

 چیشد؟....زمین رو وافتاد....بم...بـ....خوبـ نه-

 ؟ چیشدی؟تــــــــرنم؟؟؟؟؟؟؟ ترنم خانوم ترنم: سرش زیر گذاشتم دستمو سریع

  سریع...اورژانس بزنید زنگ فرخ خانوم

 االن بله بله:فرخ

 برو برو باشی کنارم نباید بیای نباید اما اومدی من برا میدونم عزیزم ترنم: سینم رو گذاشتم سرشو باال کشیدمش

 نه کسی دست بدمت میتونم نه.... باشی کنارم نباید....کردم بغض...میارم کم ،نفس نمیارم طاقت بمونی نمون،

 اشیب نباید اما...نفسم شدی تو ترنمم... گونش رو کشیدم تردید با دستمو..............دارم نگهت خودم پیش میتونم

 ........................................ ......................................نباید

 .................................بود بیهوش هنوز اومد آمبوالنس

 دکتر؟ چطوره حالش-

 چند....شه عوض هواش و آب تا مسافرت بره باید...نیست خوب روحیش وضعیت شده وارد استرس بهش:دکتر

 ...ببریدش میتونید بعد میاد بهوش دیگه لحظه

 ...ممنون بله-
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 وضعیتش خودشم بده، حالش نفهمه بیتا بود گفته...برام بود آوارده علی ماشینو....اومد هوش به دقیقه 23 از بعد

 ...دمکر ماشینش سوار و بردمش.....نیست مناسب

...................... 

 

 ...باشه راحت شاید تا نمیگفتم چیزی منم..... ماشین تو نه بیمارستان، تو نه...نمیکرد صحبت اصال

  کردمplay آهنگی به رو و کردم پایین باال..کردم ماشینوروشن ضبط

 ((فرد به منحصر...تبار حاجی وحید))

 نیارم بروت ،عالقمو ندارم دوست بگم بهت میخوام

 نداره خبر دلت از کی من روزگارم،جز تلخ که نگم

 بیقراره، عمره یه ،واست داره آرزوتو همیشه

 کنم فراموشت من کنم،دوباره خاموشت که قلبمی،نمیتونم تو

 فرد به منحصر عشق من،تویی قلب کنم،تو آغوشت ترک نمیشه

 کرد دوره تورو گرد،توخاطرش دوره مرد این دوباره

 من پیش نمیشه موندنی تو قلب اولش از میفهمیدم من،کاش عشق نیومده راه دلم با کسی تو بعد

 نمیکشم، پس پامو که ،من کشم نمی دست ازتو که من

 من پیش همیشه عشقت است ام،زنده زنده وقتی تا من

 کنم فراموشت من کنم،دوباره خاموشت که قلبمی،نمیتونم تو

 فرد به منحصر عشق من،تویی قلب ،تو

 .....کرد دوره تورو گرد،توخاطرش دوره مرد این دوباره

.......................... .................................................. 

 که طوری آروم...بود شده جمع اشک چشماش تو اما میکرد نگام داشت.. کردم نگاه بهش شد تموم که آهنگ

 ت؟نهگف چی....کردم خونی لب اما نشنیدم اینبار زد کردم؟؟؟؟؟؟؟؟لب نگاش سوالی:گفت چیزی زیرلب نمیشنیدم

 زیادش: کردگفتم کم رو آهنگ صدایه و ضبط سمت برد دستشو نفهمیدم کرد فکر...بگیر پس حرفتو ترنمم نگو نه

 ..بخونه میخوام کن
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 ...بگم بزار...ریخت اشکاش....بگم بزار دیدنت منتظر روزم این منتظر ماهه سه بزنم حرف میخوام نه:گفت

 به چه...میخوام دیدم روزاول که رو ترنمی اون من بود شده عوض... بود اومده سرش ماه سه این تو بالیی چه

 ..بود اومده دختر روزاین

 ...نگو نگو بشنوم نمیخوام نگو هیچی:گفتم

 ....بود سخت انتظار شه تموم بزار بگم بزار میکنم خواهش:گفت التماس با... میکرد حق حق..میکرد گریه

 ...دید رضایت رویه از سکوتمو...کردم سکوت... بگم چیزی نتونستم

 ....دارم من،دوست...دارم دوست:گفت مطمئن اما آروم

 نه نه اما. نیستم مطمئن خودم به نبایدمیگفت گفت؟خدااااااااا چرا....بیاد بیرون سینم از میخواست... لرزید دلم

 ....ناکه خطر هم خیلی خطرناکه...کنم قبول نباید

 خوبه؟ حالت ترنم میگی چی:گفتم....داشتم نگه جاده کنار

 نای کن نگام خوب کن نگام آواردی روزم به چه ببین.. نیستم ب,خ...نیست خوب حالم نه:زد فریاد بود عصبانی

 ادد بلند اما گرفته صدایه باهمون...پایین انداختم سرمو...آرههههه:گفت تر بلند...میشناختی؟ که ترنمیه اون

 ...کن نگام... حالیم چه تو ببین منو ببین کن نگام بگیر باال سرتو:زد

 منکن اذیتت میدم قول باش کنارم فقط اما خودم مال احساسم باشی داشته دوستم نمیخوام باشه...کردم نگاش

 میمونی؟؟؟؟؟؟؟....میارم کم باش،بری ،فقط میدم قول

 ....میکردم چیکار کنه دخالت توآیندم بود قرار که واتفاقایی گذشتم با اما باشه میگفتم میگفتم چی

 ...اما..خودم دل خاطر به هم خودش خاطر به هم میکردم قبول بودنو کنارش باید اما

 خوب؟...داداش عنوان به فقط اما ترنم باشه: باتردیدگفتم

 ...نمیـــــــخوام... نیستی برامن کنم باور نمیخوام..دوست نه داداش... نه نه:گفت سریع

 میدی؟؟؟؟؟؟؟؟ قول دوستت بهم،به بده ،قول ترنم همون بشو فقط...دوست یه عنوان به باشه-

 

 

 ترنم
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 ...یانه سابق ترنم بشم میتونم نمیدونم اما..میدم قول بگم

 ...نبود نبود،عاشق دیوونه که سابق ترنم آخه

 ...خاطرتو برا فقط اما باشه:گفتم

 ...باشه:وگفت کرد روشن ماشینو

 ....کشید رو دستی وترمز رسیدیم گذشت سکوت تو که دقیقه چند بعداز

 ...خودمون خونه نبرد چرا خودش خونه بود آوارده منو چرا

 ...بهت دادم زحمت خیلی االنم تا خونه ببر منو وایسادی اینجا چرا:پرسیدم

 فلق ماشینو ریموت با و بست ماشینو در کرد وپیادم گرفت بازومو کرد باز منو سمت در زد دور ماشینو شد پیاده

 ...کرد

 ..میشما مزاحم-

 از دوستش به آدم دیگه دوستتی خونه نیستی مزاحم نترس:گفت ها پله سمت داد حولم و زد کمرم رویه دستاشو

 که نمیزنه حرفا این

 هی.. بشه دوستم کرد قبول زود چه

 مرور هارو خاطره داشتم...بهم آواردن هجوم داشتم خونه این از که هایی خاطره تموم خونه تو شدن وارد با

 ...اومدم خودم به صداش با که میکردم

 هم بعد و ها پله سمت ورفتم دادم تکون سرمو...میزارم لباس برات بگیر دوش باال برو-

 ...........حمامـــــــــــــــ

 

 رت بلند اون اما بود بلند قدم پوشیدمش مجبوری...بود گذاشته برام مردونه شلوار و بلیز یه اومدم در که حمام از

 ...رفتمگ خیسیشو از یکم فقط نداشتم شال بشه خشک تا نبستم موهامو... کردم تا شلوارو پاچه و بلیز آستین بود

 شواسم وندی پیش یا پسوند هیچ بدون و آزادانه میتونستم نمیشد باورم هنوزم...شروین:صدازدم... پایین رفتم

 شرویــــــــــن...صدابزنم

 بود ذکاغ یه میز رویه صندلی رو نشستم و ریختم چایی لیوان یه بود آماده چایی آشپزخونه تو رفتم نبود خیر نه

 .......بود گذاشته داشت یاد برام...داشتم برش
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 توحال منی پیش بگو زنگبزن بیتا به...برگردم تا کن تحمل فعال لباسامو بگیرم لباس برات رفتم ترنم

 شروین قربانت....خوبه

 ...کافیه دیدنشودارم اجازه همینکه نمیکردم فکر ای دیگه چیز هیچ به شدم خوشحال تودلم

 ..........بیتا زدم زنگ

 خوبی؟ جونم بیتا سالم الو-

 تو؟ کجایی سالم-

 ..شروینم خونه-

 میکنی؟ غلطی چه چییییییی؟؟؟؟؟؟اونجا-

 خوبه حالم نشی نگران زدم زنگ فعال میگم بعدا مفصله-

 ..اونجا میایم باهم دنبالم بیاد برگشت بهش میزنم زنگ داره کار بیرون رفته علی باشه-

 ..اومد ازتوحیاط ماشین صدایه

 ..بای نداری کاری اومد شروین برم من بیا باشه-

 ..میام کنید تحمل باش خودت مواظب:گفت شیطون...سالمت به برو نه -

 بای گمشو مرض-

  میکنه نگام داره دیدم و چرخیدم کردم قطع رو گوشی

 سالم-

 ...اومد خودش به صدام با

 

 شروین

 

 به برگشت که میکردم نگاش داشتم..بود کرده خیس لباسشم خیسش موهایه...بود بهم پشتش تو رفتم وقتی

 رفتم..اومدم خودم به صداش با..نبود حواسش اصال اما بود مشخص بدنش سفید پوست لباس خیسی خاطر

  نزدیکش

 ..کن عوض لباستو برو سالم-
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 ........ آشپزخونه تو رفتم سریع

 هک بودم خریده براش مشکی جین شلوار یه با آبی کوتاه آستین بلیز یه... اومد که بودم خوردن چایی مشغول

 بمونه؟ میخواست بود نپوشیده بودمو خریده براش که مانتویی اما...میومد بهش بود کرده تنش

 بیان میخوان هم علی و بیتا...لباسا بابت ممنون نکنه درد دستت:گفت که میپرسیدم سوال خودم از داشتم

 ....اینجا

 بخور چایی یه بیا..باشه خوب اااااااچه...میکنم خواهش-

 خونه؟؟؟؟؟ بیمارستان از نبردی منو چرا... خوردم ممنون:گفت و نشست روم به رو صندلی رو اومد

 خودش الح نگرانه بابتت چون..شده بد حالت نگیم بیتا به که گفت بیاره برام ماشینو گفتم علی به وقتی خوب-

 میشه بدتر

 حق دمکر اذیتش خیلی وقته چند این میدونم:گفت میکرد بازی بود میز رو که انگشتاش با پایین انداخت سرشو

 ...داره

 میای؟؟؟؟ مسافرت بریم وقت چند یه میخوام ترنم:میگفتم بهش باید بود وقتش االن

 من؟؟؟؟؟؟ با: گفت و داد نشون خودشو اشاره انگشت با بعد کرد نگاه اطرافشو یکم

 اینجاهست؟ ترنم چندتا پ، ن پ-

 برید؟ میخواید کجا حاال خوب اوممممم-

 اوکی؟ میگیریم تصمیم اومدن بیتا و علی که االن نگرفتیم تصمیم هنوز-

 ..... داد تکون سرشو

 هدقیق چند...ظرفاشوبشوره بره پاشد ترنم خوردیم هامونو میوه وقتی...آواردم میوه یخچال تو از رفتم شدم بلند

  شد بلند شکستن صدایه که گذشت

 ....زمین رو بود افتاده آشپزخونه سمت دویدم سریع...؟ شد چی وای ای

 

 ترنم

 انوز با چون کنم جعمش بشینم خواستم تا داد بدی صدایه...خورد لیز دستم از که میشستم رو میوه ظرف داشتم

 اومد رانینگ با شروین...گرفتم دندونم به لبمو نیومد در صدام نشه نگران شروین اینکه برای...پام تو رفت شدم خم

 آشپزخونه تو
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 ...دختر آخه خودت با چیکارکردی:شروین

 شرمنده خورد لیز دستم از بشقاب نیست چیزی-

 شده؟ زخمی جاییت سرت فدا حرفیه چه این-

 بیتا این پس اه...میشد مگه منم تنگ شلوار این با ببینه میخواست حتما زانومه میگفتم اگه نزدم حرفی

 ......نبود معلوم بود مشکی شلوارم چون اما میومد خون زانومه نمیدونست....کجاموند

 شده؟ زخمی جاییت ترنم باتوام:پرسید بازم

 نزاشت که شم بلند خواستم بعد...زانوم آره اومممم-

 ..باشه پات تو شیشه هنوز شاید اصال شدی زخمی نمیگی مگه کجا:پرسید بود شده نگران

 ...آخه شلوار رو از دوما اوالمیفهمیدم بود شیشه اگه خنگه بابا بگه نیست یکی عجبا

 شده؟ چی ببینم اتاق تو برم نیست نه:گفتم

 بردارم ودوم قدم خواستم تا برداشتم که قدمو اولین شدم بلند... اینجا نمیشه بود فهمیده اینکه مثل نگفت چیزی

 ها؟؟؟؟؟ این کرد چیکار...هوا رو رفتم

 یرز راستش دست و بود هام شونه دور چپش دست.. کرد شروع کردنشو پایین باال قلبم بازم کرد؟؟وای بغل منو

 سینش رو گذاشتم سرمو کردم حلقه گردنش دور بگمووودستمو چیزی نتونستم که کرد بغلم سفت اینقدر زانوهام

 چرا؟؟؟؟؟؟؟؟ اما بود شده دیوونه من مثل قلبش

 مبه رو چیزی چشماش با داشت انگارسعی اما... نمیزدیم حرفی..میکرد نگام داشت اونم میکردم نگاه چشمش تو

 گرم شآغوش... بیام بیرون بغلش از نداشتم دوست بود کننده دیوونه عطرش بویه...میرفت باال ها ازپله...  بفهمونه

 اقات تو دیگه انگار میداد خودشو عطر بویه نبود قبلی اتاق..بازکرد رو اتاقی دره...بود رفته یادم پام درد... بود

 صورتش...بود غمگین چشماش...کردم باز گردنش دور از دستمو آروم... گذاشت تخت رو منو... بودم خودش

 نداشتم ترسی.. بستم چشمامو..بود صورتم رو نفساش دیگه...تر نزذیک و نزدیک...میومد نزدیک

 نزدیک رفت...جداشد ازم سریع شد بلند خونه زنگ صدایه که بود شده بیشتر نفساش فاصله...میخواستمش

 بیا...هست حمام داخل کمد تو پانسمان وسایل...کن پانسمان پاتو زود:گفت ای گرفته بودباصدایه بهم درپشتش

 ...پایین

 بشه نمیتونه من مال اون نه یعنی؟؟؟؟؟؟نه کنه چیکار میخواست بود زود هنوز اومد شد خوب اما...مزاحم بیتا اه اه

 ...نمیتونه
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 یاول بود اتاق تو که درهایی سمت رفتم داشت درد پام شدم بلند...نداشت فایده میکردم تلغین خودم به هرچی

 .................................................. ............................ حمام ودومی بود دستشویی

 

 شروین

 

 هب...نیست من مال اون...میشد چی نبود معلوم وگرنه رسیدن شد خوب... کردم اشتباه... میکردم غلطی چه داشتم

 ....دوست یه فقط باشی دوستش بود قرار تو نکن خراب زندگیشو پسر بیا خودت

 ...کردم جمع آشپزخونرو و رفتم باال بیان اونا تا.. کردم باز درو پایین اومدم

 نمیخوای؟ مهمون خونه صاحب-

 تو بیا ای صاحبخونه خودت توکه: توپذیرایی رفتم و شستم دستامو

 خوبید؟ شروین اقا سالم: بیتا

 ..اومدید خوش بفرمایید ممنون خانوم بیتا سالم-

 ممنون-

 نبود؟؟ اینجا مگه کو ترنم پرسید؟پس بیتا نشستن مبل رو باهم

 ..بود باال میاد االن چرا-

 خوبه؟؟ که حالش باال؟؟چرا؟؟-

 ..کنه استراحت یکم رفته خوبه بله-

 پیشش؟ برم میشه اووومممم-

 ...باش راحت نیست اجازه به نیازی اینجا خانومی میشه که بله:گفت من جایه به علی

 ...باال رفت و خندید بیتا

 خودتا برا میکنی تعارف خوب-

 اصالقهرم... میاد دلت اوااا:وگفت آوارد در دخترارو ادایه

 باال بره نمیخواستم من مرض:خندیدم
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 /ها؟؟ کردی کاری خراب نکنه چوک و اونوقت؟اواخاک چرا-

 میکرد پانسمان داشت بود شده زخم پاش..منحرفه همیشه فکرت چی کاری خراب مرض-

 آواردی؟ مردم دختر سر بالیی خوب؟چه براچی-

 ؟ شی خفه میشه لحظه یه-

 میخوای؟ چی ببینم بنال جنبه بی حاال خوب-

 به نم خاطر به اون کنم چیکار علی....مسافرت بره باید گفت نیست خوب ترنم روحی حال گفت دکتر امروز علی-

 شه مبیخیال میخوام..داری خبر گذشتم از که تو بیوفته خطر تو نمیخوام شه مشکل براش نمیخوام افتاده رئز این

 ستمدو حداقل نمیخوام داداش گفت اما باشم باهاش داداش یه مثل میتونم گفتم بشه خوب حالش اینکه برا فقط..

 براش میترسم کرده گناهی چه مگه شه عاشقم باید چرا من چرا کنم چیکار...نمیشی من برا نکنم باور تا باش

 ..میترسم

 براتو هم ینا..باش مطمئن میکنیم کمکت هم بیتا منو شه بیخیالت میکنیم کاری یه باشه تر یواش پسر یواش:علی

 پاشو گرفتی کار به مخمو..بخوریم بیار چایی یه پاشو هم حاال...ترنم هم خوبه

 شه بیخیالم باید خودش خاطر برا اما..میخوامش خودمم که ،نمیدونه میدونه چی علی این

 ....بایــــــــــــــد

 

 ترنم

 

 ...شد باز دراتاق که میبستمش داشتم بودم کرده افونی ضد بتادین با پامو

 کجایی؟ ترنم-

 ..بیرون اومدم و کردم پا شلوارمو بستم پامو زود که بیتاس

 میگذره؟ خوش بازی عشق تنهایی خانوم بیتا سالم اینجام-

 خوشی؟شنیدم خوبی عزیزم کردم شوخی خخخ...نگذره خوش تو بدونه میشه مگه میگذره خوش که بله سالم-

 ها؟ بودی شده بیهوش بودی بیمارستان
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 فتمگ بهش پایین برم نمیشد روم....کردم تعریف براش بود افتاده اتفاق امروز که رو چیزی همه بعد............. اوهوم-

 بیتا:تمگف شد باز اتاق در که تخت رو بودم کشیده دراز تخت رو بود رفته بیتا...میکنم استراحت یکم من بگه بره

 ..پایین برو باال نیا نگفتم مگه جونم

 نمیای؟ خودت چرا-

 د؟بزنی در هست دختر یه که تواتاقی ورود قبل ندادن یاد شما به...:شدم بلند سریع شروینه اینکه عالم خاک اوا

 فتادا می داشت که اتفاقی بکشی خجالت نمیخواد پایین بیا پاشو االنم..ها خودمه اتاق اینجا اما ببخشیدا بله-

 ...داریم کارت پایین بیا پاشو حاال.. نمیشه تکرار بودودیگه اشتباه

 ...نپایی رفتم همراهش و کردم مرتب لباسامو...نیوفتاده اتفاقی که حاال.. میگفت درست شایدم..زد حرفشو رک چه

................................................. 

 

 دش بلند علی پیششون رسیدم وقتی...بودن شربت نوشیدن مشغول بیتا و علی پایین رفت من از تر زود اون

 ....ندیدمتون وقته خوبی؟خیلی خانوم ترنم سالم:وگفت

 ...شرمنده بود شلوغ سرم.. خوبم ممنون سالم-

 هک بودیم دننوشی مشغول....آوارد شربت بازم برامون شروین و نشستیم....شرمنده دشمنتون میکنم خواهش-

 میمتص شروین منو...میگم هستند هم بیتا و خانوم ترنم که حاال بزنم حرف موضوعی راجبه میخواستم:گفت علی

 میاید؟؟؟؟؟...میشیم خوشحال بیاید شماهم اگه مسافرت بریم داشتیم

 میای؟ ترنم...برید؟ میخواید کجا حاال پایم من:بیتا

 ...ها یامب نخواستم من شاید اصال پرو چه...میاد که معلومه بله:گفت شروین که نه یا کنم قبول بگم چی بودم مونده

 ها؟ سفر برم غریبه پسر دوتا با باید چرا نمیام من اصال خیرم نه-

 میگم من چون-

 باشی؟ کی شما اونوقت اوهو اوهو-

 خخخخ.. داداشت زن برادر من-

 ....نمکدون خندیدم ههههه-

 .خخخ... قبل ترنم شدم باز وای
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 خوب؟ بریم بیا دیگه نکن اذیت ترنم:بیتا

 ....باشـــــــــه میگی تو چون خوب اوممممم-

 بریم؟؟؟ کجا پس خب:علی

 ... قبلم قالب تو رفتم زود چقدر که بود کرده تعجب نزد حرف دیگه شروین

 ..کرد اشاره وشروین من وبه... میگید چی شما واال نمیدونم:بیتا

 ...فرانسه بریم:شروین

 ....کنیم چه اونجا بریم آخه چیگفت؟؟؟؟؟؟؟؟؟فرانسه؟؟؟؟؟ ها

 چیییییییی؟:من

 ه س ن ا ر ف ـــم برررررررریـــــــــــــــ گفـــــــــتـــــــــم... سنگینه گوشاتم پیچی پیچ-

 افتـــــــــــــاد؟؟؟؟؟

 .... میکنه افتاد افتاد من برا کوفت درد مرض

 اونجا؟؟؟؟؟ چرا حاال اما افتاد بابا آره-

 فرانسم عاشق من موافقم که من:بیتا

 بریم بگیریم بلیط شید آماده همه پس:علی

 نه؟ هویجم اینجا منم ببخشیدا:من

 ...سری تاج تو حرفیه چه این جونم اوااااااترنم: بیتا

 ......ها خوبه هم فرانسه خودمونیما اما...میدوزن و میبرن خودشون واال ر خ که منم آره

 ............ فرانسه به پرواز اولین برا بلیط پنجتا پس خوب:شروین

 ...........نه........... وایییییییی......هاااااا.... پنجتا چرا

 

 ....ندیدم رو شروین دیگه بعد به روز اون از...بگیره بلیط برامون علی بود شده قرار

 

 شروین

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فالح. ریحانه | ترنم رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

66 

 

 

 ...خورد زنگ گوشیم که میخوردم چایی داشتم خونه تویه

 خوبی؟ جان علی سالم الو-

 خبرا؟ چه تو خوبم ممنون وگالب گل شروین آقا سالم-

 گرفتی؟ رو ها بلیط شد چی...تویه دست خبرا سالمتی-

 ... داریم پرواز ظهر از بعد4 ساعت شنبه واسه اوممم... گرفتم آره-

 ...بده خبر دخترا به پس...خوبه خوب-

 بیاری؟؟؟؟؟؟؟؟ باخودت هم رو مریم میخوای واقعا راستی... باشه-

 باشم پیشش نمیتونم من که بفهمه باید ترنم کنه دور ازم ترنم میتونه که کسیه تنها اون.. اره-

 ...اماخودت میدونم-

 ...مجبوریم کنه فراموش باید اونم میکنم فراموش مطمئنن من...نشنوه هیشکی یواش علی هیششششش-

 نداری؟ کار باشه-

 ...میبینمت بعد خدافظ سالمت به نه-

 ...فعال باشه-

 چی چرااااااا؟؟؟؟سرنوشتمون چرااااااا؟؟؟؟؟آخه باشیم براهم نمیتونیم وقتی کن کمکمون خداجون... این از اینم

 ...میشه

 سنـــــــــــگ شو سنگ دلم...سینم رو زدم مشت با. .... بشم سنگدل باید کنه فراموش کنم کاری باید

 

 ترنم

 

 ...بگم مامان به باید داریم پرواز شنبه گفت و بیتا به زد زنگ علی

 ...اومد گوشی تو مامان صدایه بوق چند بعداز...مامانم به زدم زنگ

 بله؟؟؟؟ الو-
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 عایا؟؟؟؟؟ میگذره خوش نمیبینی مارو خوبی گلی مامان سالم الو-

 ...بگذره خوش نباشی تو میشه مگه حرفیه جه این بره قربونت به مادر...عزیزم سالم-

 خبرا؟؟؟؟؟؟ چه... چجوره بابا خبر چه وفا بی داداش این از...مادری کردم شوخی-

 داشتی؟؟؟ کاری زدی زنگ شد چی....میرسونن سالم خوبن همه...دخترم سالمتی-

 ...سفر بریم میخوایم ما مامان..... اومممم.....میزنم زنگ همش که من مامان اوااااااا-

 ؟؟؟؟؟؟ سفر؟؟؟؟؟باکی؟؟؟؟؟؟؟؟؟کجا؟-

 ...فرانسه میریم...ها بچه از وچندتا شروین آقا و بیتا با.... بله-

 فرانسه؟؟؟؟-

 .....مامانی آره-

 برمیگردید؟ کی میرید کی-

 .... واال نمیدونم برگشتشو میریم شنبه-

 ....بده بهمون زودخبر زود مگم بابات به باشه اوهوم-

 ....میدم قول...مامانم باشه-

 جا همه داشت اعتماد بهم همیشه مامانم...این از اینم...شنوفتم نصیحت کلی و زدیم حرف دیگه دقیقه چند

 هورااااااااااااااااااااا میرفتم

.............................. 

 

 .... بودمش ندیده من... داد بهم بیتا خبرشو... تهران اومد دیروز مریم..فرانسه مقصد به کنیم پرواز بود قرار امروز

 برگشتی راه دیگه اما نمیرفتم اصال ایکاش هی... ....و عشقش بغل میگذره، خوش بهش خیلی حتما اونجا اما

  دارم دوسش که نمیکردم اعتراف کاش ای...نبود

 سادتح فکرمیکرد حتما میشدم پشیمون اگه..... برم سفر این به میتونستم تر راحت نداشت خبر دلم از اگه شاید

 ..... کنم حسادت بهش که نداشت چیزی که اون اما نمیدونم...حسادت...میکنم

 باید اما دبو اشتباه درسته اعترافت....نیوفتاده اتفاقی هیج انگار اصال سابق ترنم بشی باید.... زدم نهیب خودم به

 ...نیوفتاده اتفاقی هیچ انگار که رفتارکنی طوری
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 ختهس...نیست مهم برات شروین کن ثابت نشدی عوض توهیچوقت کن ثابت...شد تموم روز اون که کن ثابت بهش

 .... خودت مال فقط فقط دار نگه خودت مال فقط احساستو اما

 تمگرف آسمون طرف به دستامو....)استادم حتی نیاوردم کم پسری هیچ جلو اول از که ترنمی...کریمی ترنم من آره

 ، کن کمکم خدایا(بگیرم کمک معبودم از خدام از تا

 تو اتفاقاتی چه نمیدونم..شم خیالش بی کنم سعی باید پس داره نامزد درسته،اون...باشم محکم کن کمک

 اینجوریه یعنی خوبیه، دختر مریم...شده باهاش ازدواج به راضی که داشته دوست مریمو حتما اما بوده گذشتش

 ...دیدم من که

 کشیدن عذاب و کردن گریه ماه سه بزارم کنار کردنو گریه باید نه، گریه اما کردم بغض اما چرا نمیدونم

 .... تو امید به کن، کمکم جونم خدا خدایاااااااا...کافیه

 ....بودیم گرفته مرخصی ازدانشگاه...بودم بسته چمدونمو

 هرچی اونجا نیار وسایل خیلی دختر زودباش بیتا:زدم صداش جا ازهمون...بود اتاقش تویه بیتا...سالن تو رفتم

 ...میخری خواستی

 میکردم صحبت یار با داشتم..میدونم خودم باهوش خانوم بله:بیرون اومد

 که؟؟؟؟؟؟؟؟ میگم چی وآزاییییی،میگیری همه، از جدا نگیردتون جو اونجا فقط... اوهوممم-

 ها همید حالی چه اما ترنم:گفت و مبل رو کرد پرت خودشو بعد... بدجور داشتم نصیحتت به نیاز بزرگ، مادر بله-

 ...اوفففف

 قول ازش...نباشی تنها بیاد بگیریم بلیط جونم اشکین برا میخوای،میخوای:گفت و کرد شیطون صورتشو حالت بعد

 ....دنبالش افتادم من دویید....مرض،بیشور: توسرش زدم کوسن با رفتم..... نشه لولو میگیرم

 چپ سرشو...تو اما..یارش با شروین.. یارم با من تنهاییا میگم خودت خاطر برا بابا:گفت میدویید همونجورکه

 ... نگیر پاچه گفتم بهت چقدر ت ت ت: کرد وراست

 همون یا علی موقع یه...باش خودت مواظب... بسوزه من حال به دلت نمیخواد: سرش تو زدم کوسن با بازم رفتم

 ...بخورتت نشه لولو یاررررررررتـــــــــ

 ....اتاقامون تو ورفتیم خندیدیم

 

 ... زدن رو خونه در زنگ...دنبالمون بیان قراربود

 ترنم،ترنم؟:بیتا
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 هااااا؟-

 ...پایین رفتم من..اومدن بدو-

 ...اومدم برو باشه-

 ...پایین رفتم و برداشتم چمدونمو.... عقب علی و بود نشسته جلو مریم دیمشون اتاقم ازپنجره

 مارو بیتا و علی برسیم فرودگاه به که راهی طی تویه افتادیم راه و کردم سالمی...بیتا پیش عقب نشستم

 ...میدادند قلوه و دل همش شروین با که مریمم...میخندوندند

 مرفتی خوندن پروازمونو شماره وقتی.... ...کرد پارک فرودگاه پارکینگ تو ماشینشو شروین...فرودگاه رسیدیم

 ....جلو

 نارمک اومد دیگه دختر یه که بودم نشسته ومنم هم پیش وعلی ،بیتا هم پیش شروین و مریم...شدیم سوارهواپیما

 ...نشست

 فرانسه

 ....بود هوا و آب خوش واقعا

 هک میریخت عشوه چجور که بود مریم کارایه به هواسم.. باشروین مریمم..علی بازویه دور بود انداخته دست بیتا

 ..ویژژژژژژژ

 گرفته جو اونم خلوت و بود شب....هوا پریدم دومتر.. شد رد کنارم از زیادی سرعت و باصدا باال مدل ماشین یه

 ...بودتش

 ...کجاست هواست دختر باش مواظب:گفت شد متوجه همه از اول شروین

 چشم با مریم به... باشه کارخودت به هواست باشم خودم مواظب میتونم باشید من نگران شما نمیخواد مواظبم-

 ....کردم اشاره

 میکنی؟ حسودی چیه:گفت و زد نیشخندی

 ...نگیر کم دست ترنمو..برات دارم آقا باشه...حسود گفت من به حقی و اجازه چه به گفت چی این ها

 نمیخرید نازشونو نشن ناراحت خانوم مریم موقع یه گفتم فقط من...من اونم حسادت آقا داشه برت توهم ههههه-

 ...کنار کنن پرتتون اردنگی با که اونوقته...

 هم رو شوخی جنبه کرد اینجور چرا واااا...شد وعصبی ناراحت خیلی اما زدم حرفی همچین چرا نمیدونم خودمم

 ....دادم ادامه راهم به و گفتم لب زیر ای بیجنبه...نداره
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 .....هتل رفتیم و گرفتیم تاکسی

 ....باهم پسرا و باهم مادخترا گرفتیم اتاق دوتا

 

 ...شدیم آسانسور سوار

 نداری؟ نیاز چیزی جان مریم خوب:شروین

 ...نیستیم پیشهم حیف فقط:گفت و شد گوشش نزدیک کمی... فقط..ممنون عزیزم نه:مریم

 ویشششش نمیکشه خجالتم داره رویی چه اوفففف

 شهمی اونم عزیزم:گفت بشنوم منم که طوری و زد نیشخندی میکردم نگاشون داشتم کردکه نگاهی بهم شروین

 ...حتما رفتیم که هتل ازاین کن صبر اما

 ... برات دارم اونوقت نیاواردم در جونتو مریم و تو قضیه تهتویه من اگه شروین آقا باشه پرویه خیلی

 اقات تو رفتم و کردم باز درو...بود هم رویه روبه اتاقامون.. اتاقمون سمت رفتم و دادم تکون سرمو و زدم نیشخندی

 چه اوف...میام در زودی بیان اونا تا بود کار بهترین... حموم سمت رفتم همه از اول...تخت رو گذاشتم چمدونمو...

 واومدم کردم تن حولمو.....نداشتم وانو تو نشستن حوصله گرفتم دوش یه سریع... کالس های چه حمومی

 ...بودند کرده عوض لباساشونو مریم و بیتا...بیرون

 ...حموما دوییدی زودی زرنگ خانوم ایول:بیتا

 هب اینقدر چیه چی موندم من آخه..باشم زرنگ باید که معلومه بود عاشقاتون پرت هواستون وقتی بـــــــله-

 ...میدید رو پسرا

 ...عالقست ابراز که نیست دادان رو...داره حالی و شور چه که ببینی نشدی عاشق جون ترنم: مریم

 دختر که مریم اما...کار این به مجبوره مسکنم احساس شروین چرا نمیدونم اما داره دوسش معلومه بابا نه

 !!!!!!!!خوبیه

 ...دیوونست نیست عاشق معلومه:کرد زمزمه آروم و کرد بهم نگاهی بیتا

 سخت هک ببری پی عشقشون به میتونی وقتی رو پسرا اما عزیزم درسته:گفتم مریم به رو و کردم بهش تیزی نگاه

 ...بکنن اعترافشونو تا نیای کوتاه و باشی

 ...شام ابر پایین بریم کن عوض لباساتو زود...باشیم فکرخودمون به بیاید خی خی بی جونم ترنم بسه خب:بیتا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فالح. ریحانه | ترنم رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

71 

 

 تاپ یه ابیت... پوشیدم همرنگش جین شلوار بایه ای قهوه ربع سه استین شیک بلیز یه..کردم عوض لباسامو سریع

 سفید تنگ شلوار با بنفش گردنی پشت تاب یه مریم..کرد تن مشکی شلوارک با مشکی سفید ربع سه آستین

 ....و آرایش..زدیما تیپ کلی....

 نوغذاهامو.. نشستیم و کردیم سالمی...بودن نشسته نفری شش میز پشت وعلی شروین...هتل البی تو رفتیم

 شقع.. بگردیم بریم تا شید بیدار زود صبح خانوما:گفت علی که بودیم هامون غذا خوردن مشغول...دادیم سفارش

 ...سیتی صفا و حال و

 .... خودم جون علی ایول: بیتا

 ...داریما لوسی خاله دختر عجب واااا بغلش بپره بود مونده کم

 ...خانومم نداشت قابلی:علی

 تا اسهم باشید ما اتاق تو دوتاتون میخواید اصال... بسه بابا خوب:گفت بود نشسته ساکت موقع اون تا که شروین

 ...میمونم خودم مریم با منم:گفت و کرد بهم آمیزی شیطنت نگاه شروین.....شد سرخ خجالت از بیتا....هااا باهم

 الشوح عالیه چهارتاتونم برا که اینجور خب: بیتفاوتی به زدم خودمو منم...نمیکشه خجالتم شده پرو چه ایششش

 چه ینا جونم ترنم:گفت و زد شروین بازو به ای ضربه مشت با مریم....نباشم مزاحم تا میگیرم اتاق یه منم..میبرید

 نکن اذیت رو ترنم زشته مراحمی،شروین تو میزنی حرفیه

 ...دارن همو هوایه چه شدن رفیقم زود چه اوهو اوهو:گفت و کرد نگاهمون تعجب با شروین

 ...شما طرف بیایم خدا رو تو نه داریم همو هوایه که بله:من

 .... ادبا بی کنید حیا ها شما دیگه، میگه راست:بیتا

 یشنم لولو وقت یه نکن اذیت خانومارو دیگه جان شروین:داد ادامه شروین روبه...میزنید چرا تسلیم بابا باشه:علی

 خندیدند دوتایی بعد...میخورنمونا

 ..یدد خواهیم...میشیم لولو چجور بعد به این از ببینید بشینید خوب..دیگه؟؟؟ لولوییم ما باشه علی آقا: بیتا

 ...گرخیدیم نگو بیتا:گفت بود خندیدن مشغول که شروین

 .نترس آقایون براتون داریم..گرفتیدا کم دست مارو بگرخید بایدم:من

 ..کرد نگاه پسرا باتمسخربه...شماها مخصوصا..بگه زور خانوما به نداره حق کسی بله:مریم

 ...پسرا ما و دخترا گروه..برندست بگیره رو گروه یکی اون حال بیشتر هرکی باشه:شروین

 ....غذاشدیم خوردن مشغول و گفتیم اوکی
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 ... بگیریم ازشون اساسی حال یه باید ها بچه: گفت بیتا که بودیم تختمون رو هرکدو

 ..بدیم بهشون نباید آتو بابا اره:مریم

 .کنیم فکر بهتر فردا کنیم الال فعال االن...بکشیم نقشه باید خب:ترنم

 

..................... 

 مبخوابی نمیزارن اوففف هنوز هفته ساعت اه... کردم نگاه گوشیم ساعت به شدم بیدار خواب از اتاق در صدایه با

 ... کردم باز درو رفتم وضعیت همون با سریع زدن در باز... خوابیدن خرس عین دوتا این...که

 صبحی؟ اول میخواد چی اینجا شروینه اینکه.....مزاحم چیه-

 انداخت نگاهی پامو وسرتا..وشلخته خوابالو خانوم سالم-

 ..امرتون؟؟؟؟؟ شد؟؟؟؟؟ تموم خوب.... گفتم عصبانیت با -

 خندید...میزنیا جوش نشو عصبی اینقدر عصبی چه وا-

 اید مزه بی خیلی آقا نه..اید مزه با گفته بهتون کسی اینکه مثل-

 ...بگردیم بریم میخوایم بخورید صبحونتونو زود بگیر اینو بیا..کافیه ای بامزه تو-

 بستم پا با درو....تشکری ترین کوچیک حتی بدون داخل رفتم و گرفتم دستش از رو سینی سریع

 � �مریممممم....بیتاااااا...رسید صبحونه پاشید ها بچه-

 صبحی؟ اول چیه ها:بیتا

 ...بدویید گردش بعدم صبحونه پاشید مرض و ها-

 ..شدیم مشغول و میز سر نشستیم دقیقه ده بعداز

 لرزوند اتاقو کل که کشید جیغی مریم

 خبرته؟ چه مریم چیه-

 سوسکککککککککککک-

 بود؟؟؟؟؟؟؟ کجا سوسک-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فالح. ریحانه | ترنم رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

73 

 

 مربااااا تو-

 چنجشا سوسکه میگه راست ایشششش:کرد نگاه مربارو ظرف داخل بیتا

 ....کردن شروع خودشون خودتون به باشید مسلط یواش ها بچه خب: من

 و خوشگل بودخیلی ناز خیلی پاریس سِن رودخانه....بیرون بودیم رفته باهم..........................................

 بیغر شمال کهدر فرانسه رودخانه ترین پراب و پاریس در کری گردش جاذبه بهترین از یکی سن رودخانه))دیدنی

 هم از زیادی فاصله با پل دوتا((دارد طول کلیومتر 6666 سن رود.میگذرد پاریس شهر داردوازمیان جریان فرانسه

 ...میکردیم دیدن شهر دیدنی مناظر از اب رویه قایق با بود رودخانه اطراف شهر دیدنی جاذبه بود

 

 دیگه سمت رفت علی... جدی خیلی اونم بودن دیدن مشغول شروین و ،علی بودیم اطراف دیدن مشغول

 و دنز شیطانی لبخند اوناهم کردم مشورت بیتا و مریم با سرم به زد فکری یه که بود مونده تنها شروین...کشتی

 ...کردن قبول

 ..نشه پیداش علی بود مواظب بیتاهم طرفش رفتم آروم کردم باز رو بود دستم که یخی آب بطری در

 یوفتهب بزار گفتم خودم به اول آب تو بیوفته بود نزدیک که هوا پرید همچین لباسش تویقه کردم خالی رو یخ آب

 و قبع چسبیدم،کشیدمش پشت از لباسشو یقه و انداختم دست سریع چقدره آبش عمق که نمیدونم گفتم بعد

 ...کنارم کردم پرتش... روم افتاد سنگینه چه اوف

 تو زد زل نگاهش تو خشم و عصبانیت با روم زد خیمه افتادم و راستم شونه به زد خشم با شم بلند اومدم تا

 ؟؟؟ کردی غلطی چه دیوونه دختره:چشام

 راچ کردی رم چته خودتی دیوونه:زدم فریاد بگم بهتره گفتم اعصبانیت با منم وااا شد بیجنبه را بود؟چه من با

 ...نداره گله داره عوض هرچی میگیری پاچه

 دتن تند داشت نگه کشتی موقع همون.... تکوندم لباسامو شدم بلند....عقب دادم وهلش سینش به زدم دستمو

 منمیرفت اونجا اما داشتم هتلمونو آدرس میکرد خفم داشت گلوم تو بود اومده بغض بازم بیرون کشتی از دویدم

 ..... دویدن به کردم شروع همینطور نبود خوب حالم شد شروع هام هق هق میدوییدم که همینطور...

 ونگارس که بودم اشکام کردن پاک مشغول.... نشستم ها ازصندلی یکی رویه و تو رفتم شاپ کافی یه به رسیدم

 (دارید؟ میل چی اومدید خوش)?Bienvenue Avmdyd ce que vous aimez:گفت

 بیارید؟ مترجم میشه هستم ایرانی من:گفتم...نبودم بلد فرانسه چیگفت نمیدونم

  هستم من نیست نیازی: گفت کسی بره اومد تا گفت ای بله
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 ..میکرد کار چی اینجا ای...رفت کنار گارسون

 .... هست بلدم اوهو.. کرد صحبت فرانسه باگارسون

 ترنم؟:اومد صداش....دیگه طرف کردم رومو صندلیم رو نشستم اخم با

-..... 

 ..!!!!میترسم آب ز� �...من...راستش....اوممم...میدونی کردی روی زیاده توهم اما کردم روی زیاده میدونم ترنم-

 واالاا...نه بگید شما دیوونس بگم من هی...داره؟دیوونستاااا ترس آبم مگه آخه گنده میترسه؟واااامرد آب از

 وقت هیچ کنی برخورد اونطور بامن نداشتی حق تو دوما بود شوخی فقط نکردم روی زیاده من اوال-

 مفهومه؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 رفیق مفهومه مفهومه،:کرد خودش بیقرار باز دلمو که کرد ای خنده

 ...آوارد بود داده شونو سفارش شروین که هامونو قهوه گارسون

 ...باشه نداشته دوستم اگه حتی همیشه باشه کنارم داشتم دوست خیلی راستش خندیدم منم

 شروین؟؟؟؟؟؟-

 جونم؟؟؟؟؟-

 پاچگی و دست با سریع گفته چی شد متوجه اینکه مثل....عایا؟؟؟؟ بود گفت؟؟؟جونم؟؟؟؟؟بامن چی ها

 بلهههه یعنییی بودددد..ننن...ای منظورم:گفت

 میترسی؟؟؟؟؟؟؟ آب از چرا...سوال یه:گفتم و بیخیالی به زدم خودمو

 بآ زیر رفتم شد خالی پام زیر که میکردم بازی دریا تویه داشتم شمال بودیم رفته وقتی بودم که بچه خوب-

 یحت نمیتونی...داد نجاتم و آب تویه پرید شیرین که صفرمیرسید به داشت نفسم واقعا میشدم غرق داشتم

 اب داشت و پایین بود انداخته سرشو..........کردم تشنج ترس از هفته یه تا...اومد روزم به چی که بکنی تصورشو

 تدوخ ایشو قهوه چشایه و باال آوارد سرشو تعجب با رودستاش گذاشتم دستمو هوا بی... میکرد بازی انگشتاش

 ....بیرون کشید دستام تو از دستشو... چشام تو

 خطــــر یعنی بودن نزدیکم بودن بامن باشی کنارم ناید برو زندگیم از بیرون برو ترنم باهام نباش مهربون ترنم-

 بروووو خدا خاطر به

 نهست دوستاشون کنار ،،دوستاهم دیگه چیزه نه دوستتم منم باشیم دوست نبود قرار مگه ترنم منم کجابرم-

 اینه؟؟؟ غیر مگه
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 ...به به بودن کنارم بازم اما نه نه-

 ؟؟هااااا؟ خطر ؟؟خطر؟؟؟؟چرا گفتی ببینم واسا واسا:کردم قطع حرفشو

 وقت هیچ ایکاش که کردی رو اعتراف اون که وقتی اون از نباشی پیشم کن سعی فقط بگم نمیتونم-

 ... میکنه تهدیدت خطر..نمیکردی

 خداااااااااااا جونم خدا وای.. میشم دیوونه ،دارم نمیتونستم دیگه

 ....اشتباه گفتم کردم اشتباه خودمه احساس این میدارم نگه خودم پیش احساساتمو من باشه باشه-

 ..نمیرسید بهم اکسیژن میشدم خفه اونجا داشتم بیرون زدم

 

 ...بد شکستم، ،بد شکستم...نباشم کنارش گفت نمیخواد منو گفت اون نداشتم طاقت دیگه

 شهرو وت میشیم دلواپس دختر،نمیگی تو کجایی:گفت عصبانیت با بیتا اتاق تو رسیدم تا هتل رسوندم خودمو

 ...بری؟؟؟؟؟ کجاداشتی آخه غریب کشور

 بگم ،سخته سخته گفتنش چون چیشد نپرس نپرس خدا تورو:کردم هق هق..بغلش تو کردم پرت خودمو

 شکستم جونم بیتا شکستم...

 .... کردم غلط خوب کردم اشتباه من ،اصال باشه نکن ،گریه عزیزم نکن گریه:میکرد نوازش پشتمو اروم آروم

 ...شد تر تازه و تازه دلم داغ... گفتم براش رو بود افتاده هراتفاقی

 .... زد زنگ خاله نبودی وقتی ترنم:گفت بعد مِن مِن یکم بیتا

 گفت؟ چی زد زنگ مامانم خوب؟چیشده-

 ..اینجا میاد داره اشکین...گفت...گفت-

 مانجا میتونست و میخواست که کاری از ترسیدم ازش اول بار برا...  بیاد نباید نه...نه وای...خورد تکون شاخکام

 کنم شدلواپس الکی بگم نه... بگم بهش باید سیاوش آره.....سیاوش نه و مامان نه بود بابا نه که جایی اینجا اونم بده

 به نوم پام رون رویه دستش گذاشتن با ترنم که میدادم دلداری خودم به...بکنه نمیتونه غلطی هیچ.. بشه چی که

 ...اوارد خودم

 خاموش کنیم؟؟؟گوشیامونم عوض هتلمونو کنی؟؟؟؟؟میخوای چیکار میخوای ؟؟؟؟حاال ترنم کجایی-

 ها؟؟؟...میکنیم

 بیاد بهترکه...بیاد بزار نه-
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 ... داره حسی چه بهم شروین بفهمم بیاره،باید بیرون فکرش از منو بتونه شاید گفتم باخودم

 به سه..یادم اتاقی هم داره براشون بگو پسرا به برو جان مریم:گفتم بهش برگشت وقتی هتل البی تو بود رفته مریم

 ...سه

 میاد؟ کی عزیزم کی-

 ...نامزدم و خاستگار اشکین-

 بکنی؟ترنم؟؟ چیکارمیخوای کلته اون تو چی ترنم میگی چی:کرد نگاه بهم تعجب با بیتا

 ...میگم خودم البی تو بیان بگو واسا نه نه... دیگه بگو بدو: گفتم مریم به رو بیتا سوال به دادن جواب بدون

 عزیزم داری نامزد بودی نگفته اما چشم-

 دیگه بزن زنگ.... بودم کرده فراموش جان مریم ببخشید-

 ...هتل البی تو بیان علی با که گفت و شروین به زد زنگ و آوارد در گوشیشو مریم

 ..میگذرونم خوب فرانسمو سفر منم باشه باشم پیشت نمیخوای.. شروین اقا برات دارم

 دورم ریختم موهامو کردم مالیم ارایش یه کردم عوض لباسامو بیتا پی در پی ی ها سوال به دادن جواب بدون

 ..کرده خوشگلم چه خواهری بخورمت میگفت بود سیاوش اگه االن خودم برا شدم جیگری....

 ومور و زدم لبخندی روش به کرد بهم نگاهی شروین.. اومدن هم علی و شروین که بودیم نشسته...البی تو رفتیم

 ...برگردوندم

 شروین

 

 ...البی تو بریم و داره باهامون کاری ترنم که گفت بهم مریم

 بود؟ کرده خوشگل اینقدر چرا اما.. بود شده خوشگل خیلی ترنم...بودن نشسته دخترا رسیدیم وقتی

 ریمم اما...بود ناراحت بیتا....نشستیم و کردیم سالمی...برگردوند روشو و زد لبخندی اون اما انداختم بهش نگاهی

 ...بود افتاده اتفاقی چه ساعت چند این تو یعنی... نمیدونم باطنش اما میخندید صورتش ترنم.. خوشحال

 ...عزیزم شدی اینجوری چرا کن وا اخماتو بیتا.....شده؟؟؟ ؟؟چیزی داشتی کاری ترنم:علی

 ...کاردارن باهاتون خانومممم ترنم ببینید کنید گوش.. علی خوبم-

 افتاد؟ وجودم تو ترسی چرا بود شده بیقرار قلبم چرا... بود چش بیتا
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 ...بگم دروغ نمیتونستم که خودم به...دوختم خوشگلش چشایه تو منتظرمو نگاه

 تادو شما اتاقی هم و دنبالش بریم خواستم...اینجا میاد داره اشکین نامزدم بگم که اینجا بیاید زدم صدا: ترنم

 ها؟؟؟چطوره؟؟؟؟؟...بامن توپ مهمونی یه اومدنش افتخار به بعدهم...بشه

 ...میگه چی دختر این افتاده اتفاقی چه...اشکین...نامزد.. گفت چی

 جان؟؟ شروین نه مگه...اشکین اقا حال به خوش.. جونم ترنم ایول موافقم من جونم آخ:مریم

 ترنم؟؟؟؟ نه.... داره دوسشون خیلی ترنم معلومه حالشون به خوش بله-

 ...نبود نامزدم که نداشتم دوسش اگه دارم دوسش درسته بله:گفت غرور و جدیت با

 و تو مبگیری اتاق یه میخوای نکنیا تعارف جان ترنم خدا تورو:گفت میخورد حرص و بود ساکت اونموقع تا که بیتا

 ...نشید دلتنگ وقت یه باشید هم پیش عزیزت نامزد

 ..حتما محرمیت صیغه و عقد بعد ایشاله بزار زوده هنوز ممنون عزیزم نه:گفت و کرد ای خنده ترنم

 ...اومد پشتم علی... بیرون زدم و گفتم ببخشیدی...بود سنگینی جو بمونم نمیتونستم دیگه

 میگه؟ چی ؟ترنم کیه اشکین اینجا خبره چه شروین-

 سیاوشه؟ دومادمون خواهر ترنم بود خواهرم عقد گفتم کرمان رفتیم پیش ترم یادته-

 ....آره خوب-

 رنمت و شده چی نمیدونم االنم... نداشت بهش ای عالقه هیچ ترنم اما.. بود ترنم پدر پسر که بود نامزدش اشکین-

 کنم؟؟؟؟؟؟ چیکار میاد اون که حاال میگه؟؟اما چی

 تپیش تا باشی دور ترنم از نمیخواستی مگه تو خوبه اینکه خوب... خوب...میاد داره اون معلومه که اینطور خوب-

 میشه دور ازت خودش اینطور نباشه

 هباش دیگه کسی کنار کنم قبول سخته برام ام باشم کنارش نمیتونم... دارم دوست اونو من علی میگی چی-

 سخته خیلی سخته

 نمیتونه اون...  شی چیز همه بیخیال باید کنی سوا ازش راهتو میخوای وقتی تو نباش خودخواه اینقدر شروین-

 ...نمیتونه باشه تو مال

............... .................................................. 

.................................. 
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 ترنم

 ... باشه کنارم تا بکشم منتشو نمیتونم دیگه بفهمه باید گرفتم حالشو خوب اما.. رفت چرا نمیدونم

 ...رهت سخت خیلی که این با اومدن کنار اوففف.... چیکارکنم لولو اشکین این با حاال نداره تمومی که بدبختی اما

 زمدشنا به من بفهمه اگه اما رفیقه باهام فعال نداره خبر اصلی موضوع از که مریم...قهره باهام مثال که خانومم بیتا

 ...میکنه کلمو که دارم چشم

 .... بیاد شروینم خداکنه..بیاد باهامون تا کردم راضی بیتارو التماس و زور به

 ... خانوم که منم علی و بیتا مخصوصا بود بعید همه از اوف که بود سکوتی ماشین تو فرودگاه رفتیم

 یلیخ باید واقعا ببینم نامزدتته خوشبختیوکه مرد اون دارم دوست خیلی جونم ترنم:گفت مریم رسیدیم وقتی

 ..شدی توقسمتش که باشه شانس خوش

 ضمن در....بیخیال هیچی... میدونی آخه باشه داشته لیاقتتو باید هم شروین: گفتم و کردم نگاه شروین به باکنایه

 ...نداره غم داره تورو که کسی جان مریم ممنون

 ... میرسه مسافر االن بریم بیاید..هستن متشکرم خود از چه حاال خب:علی

 خوشگلی و تیپ همه اون با منو وقتی سمتش رفتیم..اومد اشکین ساعت نیم از بعد نشست ایران پرواز وقتی

 ...دیگه بودم خوشگل..

 اون با خودما برا آدمیم منم اما... بود شده کیف خر بچم اوخی چرخوندتم دودور و کرد بغلم طرفم اومد دید

 ور راضی خود از این حال اینکه برا ولی میاد بدم ازش هنوزم اما االن از اینم میروندمش خودم از که قبلیم رفتارای

 .....مجبورم بگیرم

 کجا؟ اینجا کجا خوبی؟تو اشکین سالم-

 ..کرده تغیر اینقدر باهاش اخالقم چرا ومن خبره چه که کرده تعجب بود معلوم که اونم

 ...نداشتم دوری طاقت ببینمت اومدم بود شده تنگ برات دلم.. خوبم عزیزم ممنون خانومم سالم

 ...متنفرم کلمه این از خانومم اووووق

 لباساشو هم بعد گذاشت اتاق داخل وسایالشو اشکین اول هتل رفتیم...گفتن آمد خوش و دادن دست باهاش همه

 ... شاپ کافی رفتیم کرد عوض

 ... جشنم عاشق شاپ کافی تو جشنه انگار امشب اینجا خبره چه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فالح. ریحانه | ترنم رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

79 

 

 اشکین حال یه خوش خیلی خیلی اما...بگیرما پسررو این حال امشب داده هم دست به دست چیز همه اینکه مثل

 ...کنه رودل بشه زیادیش میترسم ها میشه

 ...رفت و گفت فرانسوی جمله چند گارسون آواردن قهوه برامون... نفره شش میز سر نشستیم

 گفت؟ چی آقاهه اون بگید میشه لستاد جناب:گفتم شروین روبه

 اگه همهمونی اینجا امشب گفت گارسون.. ها بچه سمت کرد روشو...بعدشم نیستم شما استاد من اوال:گفت جدیت با

 میشه شروع دیگه یکساعت تا مهمونی...بمونید میتونید خواستید

 هبمون تونست هرکی خواسته اینجا صاحب از و گرفتن تولد دوستشون برای دانشگاه پسرایه و دختر از گروهی

 چی؟ شماها پایم من جونم آخ-

 ...کرد راضیش مریم که بره میخواست شروین اما شدن موندنی همه

 

 ......میاریم در عزا از دلی همینجا ماهم مهمونیه خودش اینجا حاال بدم مهمونی بود قرار من دیگه خوب:گفتم

 تنیس خرجی ترنم دست رو هم میکنیم حال و میگیریم جشن هم میزنه دونشون تیر بایه ترنم دیگه بله:علی

 بیتا... خسیسما من نکنید فکر اصال البته...خال تو زدی علی ایول:گفتم سمتش انگشتموگرفتم و زدم بشکنی

 ....دیگه شانسه خوب اما..دلبازم و دست چقدر میدونه

 همونیم یه و ببینید عزیزتونو نامزددددد که بهتر این از چی بله:گفت بود مشخص صداش تو که باحرصی شروین

 ..هااااا بیوفتید دپش

 در اروم خودش سمت کشید منو و هام شونه دور انداخت دستشو بعد شد چنجشم که زد روم به لبخندی اشکین

 مچشم.. کشیدم بیرون بغلش تو از خودمو و زدم کوتاه لبخند یه... عاشقتم جونم ترنم شدی عوض:گفت گوشم

 رشوس اونم بازوش به زد مریم که میکردم نگاهش داشتم پایین بود انداخته سرشو بود شده سرخ شروین به افتاد

 ....کرد نگاه مریم به و چرخوند صورتشو سریع اما افتاد چشش تو چشمم..کرد بلند

 هتل؟؟؟ برگردیم میخوای نیستی خوب اگه نیست خوب حالت عزیزم:مریم

 سرو که بود مشروب شد شلوغ کلی شد شروع که جشن... شد شلوغ شاپ کافی بده جواب خواست تا شروین

 اونقدر نه اما خوردن شروین و مریم و اشکین و علی اما همینجور هم بیتا نبودم خوردن مشروب اهل من....میشد

 ...میکرد نگاه میخوردبهم مشروب که همینطور بود بهم چشمشش شروین...کنن مست که

 نور رقص فقط شد خاموش برقا هم با زوج تا سه هر وسط رفتیم و گرفت دستمو و اومد اشکین گذاشتن آهنگ

 قربون و میکرد عاشقانه های زمزمه همش اونم میرقصیدیم اشکین با داشتیم همینجور...بود روشن که هابود
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 شد تند آهنگ...میزدم لبخند فقط نمیدادم محلش دیگه اما میکرد تعریف شدم عوض اینکه از میرفت صدقم

 افتادم شروین خونه مهمونی تو تهران صحنه یاد.. شد عوض رقصمون های همراه و بستم ،چشمامو چرخیدیم

 عمرمو بودم حاضر که آشنا یه بودم آشنا یه بغل تو که بازکردم چشمامو وقتی...میرقصیدیم باهم که ای لحظه

 دستش گرمایه شدت از کرد قالب کمرم دور دستشو... نیام بیرون بغلش از تا بدم زندگیمو تموم

 دوخت بهم چشماشو...سوختم

 هک چیشده چیشده؟ نیستم،حاال مهم برات بگی میخواستی... ندارم اهمیت برات بگی ؟میخواستی دختر چیشد-

 میخوای؟ چی... تر نزدیک آوارد سرشو...میزنه برق چشات چرا شدی سرخ

 چرند نیست خوب حالت شروین:نخورد تکون اما معقب بد هولش سینش،خواستم قفسه رو گذاشتم دستمو

  میخوای جونم از چی کن ولم عقب برو..برو...میگی

 مکن زندگی بزار خودمو، راه منم برو خودتو راه تو بردار سرم از دست حاال.. میخوام چی ندونستی شکستم وقتی

 چشمم گوشه از اشکی لرزید قلبم سوخت لبام.. بزار...زندگیم تو اومدی چجور بودی کی بره یادم بزار..

 چرا؟؟؟ کرد اینجور چرا.. بودم بهت تو هنوز من اما...میبوسید منو آروم..ریخت

 میکرد برخورد اینطور باهام نباید نبود خودم ،دست کرد نگام تعجب با توگوشش زدم یدونه عقب رفت وقتی

 ...کرد اینکارو کنم فراموشش میخوام برم میخوام که االن اما برو گفت بهم اول میکرد تحقیرم داشت

 بغض از که صدایی و حرص با چشاش تو دوختم چشمامو راستش سمت گونه رویه گذاشت دستشو...بود حقش

 ... نباید... نباید نداشتی اجازه تو کردی کاری همچین حقی چه به:گفتم میلرزید

 خبرته چه آروم دختر هیششش هیشش: لبام رو گزاشت اشارشو انگشت

 ندلیص یه رویه نشستم بود تر آروم اونجا باال طبقه سمت رفتم میریختم اشک که همینطور و زدم پس انگشتشو

 ردمک گریه بازم چرا میشد اینجور نباید میدادم فحش خودم به تودلم... دستام رو سرمو و میز رو گذاشتم دستامو

 ...میخورد دردم چه به بوسش نمیشد من مال وقتی نداشتم بوسش به نیازی من کرد تحقیرم بوسش با چرا..

 

 ... بیرون میرفتیم اشکین با هفته یه این تو..گذشت شاپ کافی تو روز اون از هفته یک

 نگاهش نمیخواستم بودمش ندیده اصال هفته یه این تو....خرید می میکردم اشاره که هرچی از میکرد خرید برام

 ....میکنه تحقیرم داره لعنتی اعتراف اون خاطر به میکردم احساس میشدم تحقیر میکردم نگاهش وقتی کنم

 منو اون نبودمش به کنم عادت باید میگفتم خودم با هم میشدم دیوونه داشتم هم ندیدنش از بودمش ندیده

 ... نمیخواد

 ... بود خوش علی با بیتا...نداشت معنی برام حرفا دیگه... شبونم همدم بود شده گریه
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 ... هییی....میگذره خوش خیلی بهش شروین با بود معلوم مریمم

 باشه خوش بزار میزنه رقم مریم با رو خوبی های لحظه براش زندگی اگه خوبه بامن نبودنش اگه خداجونم خدایا

 شاعصاب نمیخوام دیگه کنم اذیتش نمیخوام دیگه بسه برام باشه لبش رو لبخند همینکه باشه خوشحال بزار

 برامن سختیش همه بزار کنم فراموش میکنم سعی نیستم مهم خودم باشه خوشحال دارم دوست باشه داغون

 ..نمیدونم خودم به شو احساس اما..باشه

 

 ندارم آروم شب یه دل این دست از دیگه من؟ شدم عاشق چرا خداااااا))

 روزگارم اسیر غم قربونیه شدم زمونه این تو چرا وااااایی

 ((خوابم تو میبینمش میخوابم شباوقتی کتابم تو میشینه نازش چشمایه دوتا

.......................................... 

 ایران رفتیم که بعد بگیره برامون حسابی و درست جشن یه و کنه خواستگاری بیتا از ما پیش علی بود قرار امروز

 ...کنه خواستگاری کامل اونو بهار خاله از

 ...زدم کنار ناراحتیامو وهمراهم ،دوست خالم دختر خاطر به امروز

 که انگار باشم عادی باید... کنم رفتار چجور باید نمیدونم دیگه نزدیک، از ببینمش میخوام دوهفته از بعد امروز

 ... نیوفتاده اتفاقی هیچ

 خودمو منم..کنه خوشبختش میتونه مطمئنم داره بودنو اون با لیاقت واقعا مریم باشه خوش مریم با باید اون

 ...خوب باشیم باهم خدانخواد وقتی میشه، همون بخواد خدا هرچی تقدیر به میسپرم

 ..پوشیدم رو بود خریده برام روز چند این تو اشکین که لباسایی از یکی

 ...ردمک هم مختصر آرایش یه گذاشتن باز موهامو بود تنم فیت بود بازوهام تا استیناش که مشکی کوتاه پیرهن یه

 ...وایسادم بقیه منتظر البی تویه رفتم و برداشتم کفشمم ست کیف...کردم پا هم یانتیمو سه هایه کفش
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 ..چپم پایه رو انداختم راستمو پایه نشستم البی تویه راحتی های کاناپه از یکی رویه

 باید راچ برسم عشقم به داداشم مثل مریم مثل بیتا مثل نباید چرا اینکه به خودم زندگی به میکردم فکر داشتم

 چرا؟؟؟؟؟؟؟ چرا چرا بشکنم همه این

 

 شروین

 

 مدیوون ندیدنش، نبودنش، دوهفته...گذشت چی بهم نفهمید علی حتی کس هیچ که ای دوهفته گذشت دوهفته

 .. بود کرده

 نمیاوارد خودش رویه به اما بود شده کالفه دستم از نمیکرد آرومم رفتن بیرون کردن خرید گشتن بامریم

 میتونستم االن شاید نمیزاشت شرط برام نامردش بابایه اون اگه نداشتم بهش حسی من اما داشت دوسم مریم

 ..کنم خودم رومال ترنم

 ...خوشحال خیلی بودم حال خوش...گذشت دوسال مثل که دوهفته از بعد میدیدیمش امروز

 مبود شده خوشتیپ...جین مشکی شلوار بایه تیشرت رویه خوشگل سبز کت یه پوشیدم مشکی تیشرت یه

 ... البی رسیدم وقتی پایین رفتم و برداشتم گوشیمو..

 جلوش زمی به و بود انداخته پاش رویه پاشو... بشکافه میخواست سینمو قفسه.. رو بازیاش دیوونه کرد شروع قلبم

 ... بود شده خیره

 بلند سرشو کرد احساس نگاهمو سنگینی اینکه مثل لحظه چند از بعد بشه جبران دوهفتم ندیدن تا کردم نگاش

  شد قفل هم نگاه تو نگاهامون کرد

 مچش ازش میومد سرم پشت از که پا باصدایه...برداریم یکی اون سر از دست نمیخواستیم هیچکدوم اینکه مثل

 ...میومد خان اشکین با داشت که بود مریم...دیدم عقبو برگشتم گرفتم

 ..نشستم ترنم کناریه کاناپه سمت رفتم بیخیالی به زدم خودمو

 سالم-

 سالم-

 ؟ ترنم خوبی-

  ممنون بله-
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........................... 

 تو وزر اون ایکاش نمیشد اینجور ایکاش دادنش پس جواب برا گذاشتنش سر سربه برا بود زده لک دلم همین فقط

 ...نمیرفت نمکردو بازی لج ایکاش بزنه رو کالس قید کنه تاخیر اگه نمیگفتم بهش کالس

 بالیی چه نمیدونم داریم بهم حسی چه ترنم منو بفهمه مریم اگه...اگه بزار پام جلو راهی یه کنم چیکار خدایا

 ....میارن سرش

.............................. .................................................. 

......................... 

 ترنم

 

 حالش اما بود شروین دیدن دوباره خوبیش...بشن خوشبخت بود خوب خیلی شد تموم خوب علی و بیتا جشن

 ....نبود خوب هم خیلی

 لیخی بیتا...ایران برگردیم تا بستیم بارسفرمونو پیداکردتا ادامه اونقدر..پیداکرد ادامه دوری و ندیدن بازهم

 ...بود خوشحال

 از...نمیداد گیر هام محلی خاطربی به بهم خیلی اشکین..میکرد برخورد سرد شروین با نداشت خوبی حال مریم

 جرئت اصال چون میکردم سح اینجور من شایدم نمیدونم..بود پیشم چشاش مدام شروین اینکه مهمتر همه

 ...کنم بلند سرمو نمیکردم

 ..........شدیم ایران مقصد به هواپیما سوار کارها انجام بعداز ما و شد خونده پرواز شماره

........................................ 

 شروین

 

 عوض چرا تو شده چت شروین بسه...نمیکرد نگام اون نمیکرد فرقی خوب اما نبود خودم دست میکردم نگاهش

 داری،اونم مریمو تو... بیا خودت به... میدونستی ارزش بی دخترارو که تویی بودی خودخواه که توی شدی

 . ندارم نداشتمو دوست مریمو من...اشکینو

 چراااا؟ میکرد اذیتم اشکین با دیدنش ؟چرا بود مهم برام ترنم اینقدر چرا اما

 ...نشست کنارم مریم خودشون های صندلی رو نشستن هم بقیه نشستم جام سر سریع شدیم که هواپیما سوار
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 ...بستم چشمامو و شیشه به دادم تکیه سرمو

 میکنه؟ درد سرت شده؟ چیزیت عزیزم شروین-

-........ 

 ..عزیزم-

 بخوای که نیست کسی دیگه اینجا عزیزم نگو بهم نگفتم مگه:گفتم جدیت با بشنوه خودش فقط که طوری آروم

 چغلیمو درصد صد...شده عصبانی بود معلوم اما نگفت هیچی...باشه خودت کار به کارت..بری صدقم قربون

 ...کاراش به بازیاش بچه به داشتم عادت نبود مهم دیگه نبود مهم....میکنه

 خواب هب و بستم چشمامو...میکرد درد سرم...نمیرفت گوشش تو اما بره صدقم قربون نمیاد خوشم بودم گفته بهش

 ...رفتم

 ...آخه خوابه وقته چه االن پسر پاشو-

 و ردمک ای سرفه تک.. کردم پیدا موقعیتمو وقتی...میکرد نگام لباش رویه لبخند با داشت علی کردم باز چشمامو

 ..بود شده گشنم..بود 22 ساعت..انداختم ساعت به نگاهی..شدم بلند و کشیدم لباسم به دستی

 عوض ولباسامونم بزاریم وسایالمونو خونه بریم ها بچه خوب:گفت علی... بیرون اومدیم فرودگاه از اینکه بعداز

 .اوکی..من مهمون ناهار بعد کنیم

 ...من مهمون بار این میکنم لطف بهت میشی مرغا قاطی داری بالخره باال زده خرجت دیگه تو واسا علی-

 ....بودمش نشنیده بود مدتی..میداد آرامش بهم صداش میگفت حال سر خیلی که بود ترنم

 خیلی خیلی چون باشه بعدهم...خندیدن همه....خانوممممم شده مرغا قاطی بیتا خروس نه مرغ اوال اومممم-

 ..باشه میکنی اصرار

 و ناییآش افتخار به من مهمون اینبار:گفت و کشید بغلش تو اونو و انداخت ترنم شونه دور دستشو هوا بی اشکین

 ..دوستیمون

 ...دیمنمیکر قبول نترس حداقل کن تعارف میرزا خسیس...شد زیاد تعارفا چه:گفت و انداخت باال ابرویی برام ترنم

 منی؟؟؟؟؟؟ با:گفتم و گرفتم خودم سمت اشارمو انگشت

 آها اومممم....هست جمع تو هم ای دیگه خسیس تو غیر بگه..خودمم با پ ن پ:گفت و کرد نگاه اطرافشو و دور

 ...شما بچه بشه چی خسیسا هردو شوهر و زن اینکه مثل نه واسا واسا

 امااااا..بودیم مریم و من شوهر و زن از منظورش بود من با ترنم کردم تعجب
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 ..دراز زبون و شیطون و شاد ترنم سابق ترنم شده شده عوض اون آره...بود ترنم این واقعا

 هم خیلی تکه ما آقایه این... زد بازوم به مشتی.... نیستیم خسیس هم اصال خیرم نه:گفت و زد لبخندی مریم

 ولشوپ دفعه یه کنید برداخت رو حساب صورت خواستیم وقتی که کنه سوپرایزتون خواسته فقط.. دلبازه و دست

 دهخن بود وقت خیلی میخندید دل ته از افتاد ترنم به خودآگاه نا نگاهم...خندیدیم همه..جیرینگ بگه بیاره در

 ...بود نخندیده سرخوشی با دل ته از بود وقت خیلی بودم ندیده هاشو

 استاد خونه نهار صرف به همه بعدشم....نیست کار در سوپرایزی دیگه چون شروین مهمون همه پس خوب:بیتا

 هومممم؟...سابق

 ..من خونه ناهار مهمونی باشه..روش اینبارم کردم قبول اجباری مهمون هم قبال منکه-

 اجبار؟؟؟؟ و تو نمیشه ؟؟؟؟؟باورم گرفتی اجباری مهمونی کی تو اوهووو:مریم

 ...ندارم حوصلشو یعنی که کردم بهش اخمی

 ...پاش انداختیم هم حسابی و درست مهمونی یه جون مریم کردی فکر چی پس:بیتا

 انداختید؟؟؟؟؟؟-

 اشکین و ترنم بیتا...گرفتیم تاکسی دوتا سریع..... بودم استاد من موقع اون شید ماشین سوار بیتا دیگه بسه-

 ...خودمون خونه مریم منو خودش خونه علی رفتیم باهم مریم و علی منو... ترنم پدری خونه رفتن باهم

 زمین گذاشتم چمدونارو.. داشت اخم مریم...میاد میگیره دوش میره گفت پایین نیومد علی...خونه رسیدیم

 ................چرخوندم در وتویه آواردم در جیبم تو از کلیدرو

............................. 

 

 ...بستم درو پا با داخل رفتم و کردم غلیضی اخم...داخل رفت و زد کنارم سریع داخل برم اومدم تا

 ... خستم کن باز درو:گفت اخم همون با وایساده در پشت دیدم که باال رفتم ها پله از

 ..پذیرایی گوشه کردم پرت چمدونارو...داخل رفتیم و کردم باز درو... امردیگه-

 کردی؟ رم چته-

 راه وسط اام بست چشماشو گوشش تو تابخوابونم کردم دستموبلند سمتش رفتم عصبانیت با... شو خفه شو خفه-

 ... ندارم حوصلتو شو دور چشمام جلو از برو...شدم پشیمون
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 یتونینم غلطی هیچ... طرفی خر با کردی ؟فکر.بکنی میتوننی میشه؟چیکار چی نرم اگه مثال:کمر به زد دستاشو

 ..بکنی

 منبا اما مهربون و مظلوم جمع تویه بود زرنگ..نمیاوارد کم و بود جواب حاضر همیشه مثل.. بود ریخته بهم اعصابم

 یشدمنم متعصب متنفربودم همکارا پیش ریختناش عشوه بازیاش لوس از...نمیساختم باهاش من یعنی نمیساخت

 ...میومد بدم اما

 ...کردن تربیتش اینطور خانوادش نیست مقصرم البته

 وت دوختم چشمامو...میکنی صحبت اینطور بامن میکنی بیخود... شو خفه دختر شو خفه: گرفتم لباسشو یقه

 ....میبندم چیز روهمه چشامو اونوقت بیرون بیاد دهنت از تر گنده حرفایه دیگه بار یه فقط،فقط اگه..چشاش

 ..اتاقم سمت رفتم...زمین رو تمشانداخ

 ....تو-

 ردمک باز رو گرم آب حموم تو رفتم سریع...میشه پیداشون دیگه ساعت نیم تا اوففف... انداختم نگاهی ساعتم به

 ه ه..کشیدم عمیقی نفس... شدم آروم...

 ینهآ سمت رفتم برداشتم مشکی شلوار یه همراه ای قهوه بلیز یه کمدم سمت رفتم سریع و حسابی دوش یه بعداز

 ...پوشیدم لباسامو اتاقم کنار قدی

 سال 23 شدم خسته کاراش دست از دیگه...کنه عوض لباس بود رفته پس نبود مریم... پایین رفتم شدم حاضرکه

 ...نمیتونم دیگه کافیه کردنش تحمل

 زینگ زینگ...زدن درو زنگ که کردم روشن تلوزیونو

 

 ترنم

 

 بایدددد میتونستم باید زدم کنار غمگینو ترنم دیگه

 لرزش با...بود چشمم جلو همش مهمونی گذشته خاطرات تموم..شروین خونه در دم رسیدیم اشکین و علی بیتا با

 زینگ زینگ...دادم فشار رو زنگ دستم

 ...بفرمایید-
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 ادمید حال چه بخیر یادش: کشیدم روش دستی سمتش رفتم افتاد ماشین به که چشمم.. تو رفتیم و شد باز در

 بیتا؟؟ یادته فراری این با گردش

 اوکی؟ بگردیم بریم نهار از بهد میزنم ماشینو صاحب مخ بزار.... گذشت خوش خیلی خدایی آره-

 ...زدی خودمو دل حرف بیتا ایول: هم به کوبیدم دستامو یکدفه

 ...بیخیال بابا دخترا شما دارید ای حوصله چه:اشکین

 ..بدید تحرک پاتون دستو و مغز به یکم بابا بریم بریم میگن هی چیه چی جان اشکین گفتی آخ:علی

 ..میریم باهم دخترا تا سه خودمون نهار از بعد اصال... بیاد باد بزارید برید:من

 ..................کافیه پشتم هفت هفتادو هفصدو برا دستتون دادم بار یه نکشید نقشه من ماشین برا اوهو-

........................ 

 

 

 امالک نمیرفت شروین طرف اصال همیشه برخالف بود توهم اخماش مریم... کردیم عوض لباسامونو و تو بودیم اومده

 ...اومده پیش بینشون بحثی بود مشخص

 تو کپالستی بیتا که بودیم نشسته ها کاناپه رویه.... بود خریده پفک و چیپس کلی اومدن موقع خودش با بیتا

 ... شروین روبه گرفت باال دستشو

 من کش زحمت مثال میزبان اجازه با پس کنیم پذیرایی خودمون از باید خودمون اینکه مثل خان شروین خوب -

 ...دنبالم بیا پاشو گفت من به رو پاشه خواست تا..بیام؟؟ بریزم ظرف تو اینارو برم

 کنی؟ پیدا نمیتونی ظرف یه بیام کجا من-

 رخی که میزبان این از ها ای خونه صاحب مثال بیا پاشو جونم مریم...مریم سمت کرد رو...نزن حرف زیاد بیا پاشو-

 دیگه بدو دِ...بیا حداقل تو ندیدیم

 ....اشپزخونه سمت رفتیم نفره سه باهم

 .... دیگه پفکه و چیپس دوتا چیکار؟خوب میخوای مارو آخه-

 ...؟؟ سرته تو ای نقشه چه بیتا -

 چیه؟ نقشه مریم میگی چی -
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 نفهمیدی؟؟؟؟ شدیم بزرگ باهم که تویی سرمه، تو چی فهمید مریم این شدی خنگ چرا ترنم اه-

 بکنی؟؟؟؟؟ میخوای چیکار حاال خب-

 ... نمیکردم صدا رو دوتا شما که کنم فکر تنها میخواستم اگه آیکیو خب:گفت بعد کرد فکر یکم

 نقشه االب بریم بعد براشون ببیریم پفکارو این بیاید اول فقط کنیم اذیتشون دارم دوست منم:گفت سری مریم

 ..نکردن شک تا بدویید..خوب؟..بکشیم

 ...ظرف تو بریزیم ایناروبده بدو بیتا خوب موافقم منم-

 پذیرایی تو بردیم و برداشتیم ظرفی هرکدوم...ریختیم داد بهمون مریم که ظرفایی تو هارو خوراکی باهم بعد

 یمبر بیاید دخترا خب:گفت مریم که خوردیم ها خوراکی از یکم نشستیم هم کنار و... میزگذاشتیم رویه ظرفارو

 ...بدویید بدم نشون عکس بهتون میخوام من اتاق باال

 و ماخ با شروین به رو و کرد بلندمون گرفت دستامونو مریم....باال بریم چیچیو باشیما هم دور اومدیم ما:شروین

 ...جدیت

 ماخانو کار تو شما نمیخواد...اومدیم ماهم بدید سفارش غذا و کنید مبارک جیب تو دست و بگشید زحمت تا شما-

 ..کنید دخالت

 ...کرد شروع ما بهد هم مریم...خنده زیر زدیم... اتاق تو رسیدیم همینکه باال رفتیم ما همراه هم بعد

 اه موقع اون افتادم بود استادمون که زمانی یاد گرفتی خالشو خوب مریم وای:گفت میخندید همینجورکه بیتا

 ..تو گیر میوفته میره در این دست از تو،بیچاره االن میشد دیوونه ترنم دست از شروین

 ...بگیریم اساسی حالشو باید حقشه:مریم

 مریم با همه این شروین چرا بدونم بودم کنجکو واقعا اما اومد دهنم به دفعه یک که بود سوالی این...........چرا؟؟؟-

 ..بود شده بد

 چرا؟؟؟؟؟؟؟؟ چی-

 دفعه یه اما بودید خوب باهم که شروین و حقشه؟؟؟؟؟؟تو چرا حقشه اینکه خوب اوممممم:  گفتم....میگفتم چی

 چیشد؟؟؟؟؟ ساعت یه این تو

 شهنق بیاید پس کنیم عمل اونا ضد اومدیم ما...میاد پیش بحث پس نامزدن داریم چیکار ما ترنم بیخیال: بیتا

 ها؟؟؟؟ بکشیم

 گریه چرا بود شده چش.. سمتش رفتم اروم اومد پایین چشمش گوشه از اشکی...گرفت بغضش دفعه یک مریم

 ..نداشت مشکلی شروین با که اون
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 ناراحت زدم بدی حرف خدا تورو ببخشید دفعه یه چیشد..گریه چرا جونم مریم ببخشید الهی...کردم بغلش

 شدی؟؟؟مریـــــم؟؟؟؟

 ..نونمیش صداتو عزیزم تر یواش...شدی چی جونم مریم:گفت پاچه دست بیتا...شد بلند کردناش فین فین صدایه

 از مخست دیگه.. ببینن رو سال همه این بزارعذاب..خبره چه دلم تو بفهمن بزار بشنون عالم همه بزار بشنون بزار-

 ندارم تطاق دیگه اما... شکستم پیشتون که هستید کسایی اولین که ،شمایی شمام پیش.. زندگی این از دنیا این

 خاکستر داره توشه که آتیشی از دیگه که قلبم از عشقم از بابام از شروین از خودم از..خسته میفهمید خستم

 .......میشه

 دنبالشم من که چیزیه همون بودم مطمئن اما بود داغون اینقدر که بود چیشده نمیدونستم

 ..........................مطمئنم

...................... 

 

 ...اومدیم خودمون به خورد در به که ای تقه با

 ؟؟؟ بله-

 ..بیاید کنید غیبت کم..رسید غذاها بیرون بیاید نمیخواید خانوما:بود شروین

 اومد جاک از اشک اینهمه نمیدونم کرد گریه که بس از بکشیم حرف مریم زبون زیر از نه بکشیم نقشه نه نشد وقت

 اوففففف نداشت تمومی که

 اون راب بکشیم هم ای نقشه نتونستیم طرفی از کردی گریه اینهمه چرا تو نفهمیدیم ماکه پاشو جون مریم:بیتا

 ..دادن لم پایین که هایی شازده

 اام ببخشید...شدم اینجور دفعه ی چرا نمیدونم اما شرمندتونم:گفت و کرد پاک اشکاشو دست پشت با مریم

 ...بگیریم حالشونو بد میکنم کاری یه میکنم جبران

 روکوچیک روده بزرگه روده که پایین بریم بعد صورتتوبشور برو اول اها... پایین بریم پاشو پس شد حاال خب-

 ...خورد

 شکمت این روبا علی بیچاره بعد، بره بین از صورتش سرخی اول بزار شکمتی فکر به همش هم تو خوب-

 ...میکنی برشکستش

 از ارانگ....کنار بزارم رو کنجکاوی فعال کردم سعی پایین رفتیم مریم خندوندن و گذاشتن هم سر به سر یکم با

 ..بود بهتر میپرسیدم شیرین
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 از هم نشروی پایین هارسیدیم پله از که همین نبود شروین اما بودند صحبت مشغول اشکین و علی...پایین رفتیم

 ...تو اومد ورودی در

 ...گشنگی از مردیم باشید زود بیاید..اومدن خانوما عجب چه به به -

 ...گرفتیم رو ظرف چند هرکدوم سمتش رفتیم

 یگهد میزدین فک بودین نشسته یا بودین خواب یا همش شدین خسته کندین کوه انگار نشیدا خسته وقت یه-

 دادین؟ انجام مفیدی کار چه

 ...که خانوماست کردن غیبت از بهتر..اللی نمیگیم نزنی حرف دختر برو-

 ....چلغوز خودتی الل نمیکشه خجالتم پرو بچه

 ...شد سرد ها غذا بریم بیاید خیال بی خدا رو تو بابا بسه بسه کردن شروع اینا باز وایییییی:بیتا

 تا بدم بهشون غذایی یه حاال...اعصابمه رو همش پسره این ندارما عصاب دیگه..آشپزخونه تو رفتیم نفریمون سه

 .... نره یادش داره عمر

 کلی دوغ تویه..آها..اوممممم..کنم کار چی خب...برد توشون دستی نمیشد همین برا بود برگ کبابو و جوجه غذا

 ... شد خوب آها..فلفل کلی نوشابه توعه...ریختم نمک

 میکنی؟ چیکار ترنم اوففف:بیتا

 ...بود کرده شک سالمتم صحت به مطمئنن.. میاوارد در شاخ داشت که مریمم

 ماا بریزید لیواناتون تو ، نخوریدا کوفتیا این از شماها فقط دیگه بگییم حالشونو جور یه باید خوب هوممم-

 باشه؟؟؟؟...نخورید

 ...........کردن قبول شیطانی خنده با هردو

 

 .... چیدیم رو خوری ناهار میز...شدیم پذیرایی وارد پر دستایه با

 ..بفرمایید گشنه آقایون:زدم هم به دستامو.. بودیم وایستاده میز کنار هرسه

 ...سمتمون اومدن بودند وراجی درحال بازم که اونا

 .... سلیقه بابا اوففف:علی

 ..میشد نور اال نور دیگه که میکردید درست غذا خودتون شماها اگه:اشکین
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 که نمیکرد درست غذا خودشون اینا اگه اشکین اخه:گفت بشینه تا میکشید عقب صندلیشو که حالی در شروین

 ...میخوندی اشهدتو باید خوردن قبل باید

 ...غذا این حیفه..میشه شور غذا نریز نمک زیاد.. نمکدون بابا خوب:من

 ...دلبازه و دست خیلی نیس آخه داره خوردن بخره شروین که غذایی این واال اره:بیتا

 ..افتاد دهن از شد سرد غذاها بیخیال بابا:مریم

 هک کردم بهش نگاه یه و پاش به زدم پامو میز زیر از آروم بود گرفته خندش مریم...بودیم نشسته غذا سرمیز همه

 ...میکنه کاری خراب داره بفهمه

 یا زمبری نوشابه برات(لولو به کی به اونم ترنم میگی چیزا چه جان اوق)جان اشکین خوب:اشکین سمت کردم رومو

 دوغ؟

 که ربخو خان اشکین بفرما..جلوش گذاشتم...ریختم دوغ براش و برداشتم لیوانشو منم...بریز دوغ ترنمم ممنون-

 ...لندهورت تن به بچسبه بشه گوشت

 ..میخورم نوشابه زحمت بی منم خانومم:گفت بیتا به دست به لیوان علی

 وغذاش داره ساکت نه دیدم که بگه چیزی شروین تا موندم منتظر ریخت نوشابه علی برایه و زد لبخندی بیتا

 ..میخوره

 ...بریز یادوغ نوشابه سابق استاد برایه جان مریم:مریم روبه من

 سر هورتی و ریخت خودش برا و برداشت شابرو نو پارچ حرفی هیج بدون شروین اما...براداشت رو دوغ پارچ مریم

 ...کشید

 کی دوغشو هم اشکین...خورد نوشابشو علی...میخوره نوشابه نفس یه کی خنگه آخه بگیره آتیش که االنه اوه او

 ...خودمون به ایوال..حیاط سمت دوییدن و شدن بلند هرسه دفعه

 .... داد حال خیلی که واقعا حیاط سمت رفتیم شیطانی لبخند با....پریدیم باال شادی از ماهم

 /ترنم؟؟؟؟ کجا: زد دان بیتا که سمتشون دویدم سریع...میپرن پایین باال دارن دیدم وقتی

 متس گرفتم...کردم باز آبو شیر و گرفتم دست ابو شلنگ...گرفت خندم ازفکرخودم....میام االن تماشاکن واسا-

 ...بود بد خیلی وضعیتش که شروین

 دمدویی گذاشتم فرار به پا.. ترسیدم بود نگاهش تو که خشمی و اخم از واقعا شد خشن چه اوف..شد خیس پا سرتا

 طغل...بکنه قبرمو همینجا که االنه کردم چیکار وای میزدم نفس نفس...شدم پنهون ای وگوشه ساختمون پشت

 نزدیکم اومد شد سبز جلوم..که میدادم دلداری خودم به داشتم...مگه خبرشه چه دیگه بود شوخی یه اصال کرده
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 وقت یلیخ میکوبید توسینم قلبم...شد نزدیکم..کرد برخورد ساختمون دیوار با پشتم نشد که برم عقب خواستم

 میخوربه نفساش...میکردم دورش خودم واز بودم دلتنگش چقدر فهمیدم تازه...بودم نکرده حس نفساشو بود

 ...بود عصبی هم نفسش گرمی صورتم

 این تو رو سرد آب دفعه یک که بود شکی چه میدونی میکردم سکته داشتم بود کاری چه این دیوونه دختره:غرید

 برسی؟؟؟؟؟؟ میخوای چی چی؟به یعنی کارا این..روم ریختی سرما

 ...تغییرکرد حالتش لحظه یک

 میکنی؟؟؟؟ گریه چرا یهو شد چت ترنم؟ترنــــم-

 اکپ اشکامو عصبانیت و خشم با...کردن خیس صورتمو کی اینا وای کشیدم روصورتم دستمو...االن اونم گریه من

 ...زد داد سرمن حقی چه به شد له غرورم چشمش جلو شکستم رفت آبروم نیاید دیگه نیاید بسه اه...کردم

 یه طفق اونم.. نداره بزنه فریاد سرم اینکه حق هیچکس میزنی داد سرم میکنی بیخود خیلی تو نمیکنم گریه-

 پسرا داخل رفتم... تو بودن رفته ها بچه ساختمون جلویی سمت دویددم سریع...معمولی شوخی یه بو شوخی

 ..افتاد بهم نگاهش مریم..میکردن نگاهشون داشتن دختراهم بودن آب خوردن مشغول

 قرمزه؟؟؟ چشمات چرا ترنم شدی چی-

 اوفففف میشد سرخ میکردم گریه یکم تا منم چشمایه این اه

 ....مریم اتاق بعدشم ها پله سمت رفتم و نگفتم هیچی

 ....شروین شروین شده زندگیم چرا نمیشه کنم فراموش میخوام هروقت چرا نمیکنی تا بامن چرا خدا وای

................................. 

 که عشقیه چه این میشه اینجور چرا پس دانشگاه تو کالیه کل اون جز ندارم باهاش هم ای خاطره منکه خاطره کو

 .............کرده قرارم بی

 

 اینکه وصامخص میکنه گل فضولیش بیتا که میدونستم کردم قفل درو بود در رویه که کلیدی با رسیدم که اتاق به

 ...داشت خبر خواه خود و مغرور آدم اون به عالقم از

 مه که خیسش موهایه و لباس اون با..بود دار خنده اعصبانیتش اوج واقعا اما..رفت شدم دیوونه وای گرفتت خندم

 ...تر برو دل تو هم بود جذابتر

 ضعیف دیگه دربیارم حرصشو باید پایین برم باید االنم... داشت ارزش اما گرفت حالمو درسته کردما حال ولی

 ... کنار بره باید بودنم
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 باید اوهوم...شده چیزی انگار ه انگار پایین میری خندن بالب و باوقار خیلی االن ترنم خوب:آینه جلویه رفتم

 ...بگیرم اساسی حالشو

 تمرف.... کردم مرتب لباسامو....بفهمن نباید اوهوم کردم خشکش سریع بعد زدم صورتموآب دستشویی تو رفتم

 ...پایین

 ...سمتشون رفتم.... نبود شروین اما بودن جمع هم دور ها بچه

 پس؟؟؟ کوشش اژدها اون ها بچه-

 ...خندیدن همشون

 ...رفت کردی آبکشیده مش که اونو میگی اونو اوهوم:بیتا

 ...دیگه کاراتم همین عاشق.. کشید لپمو...بودا عصبانی خیلی اما آره:اشکین

 ...آره بود شروین برا چلغوز نه نه هااا..چلغوز پسره...میخواد آسترهم دادم رو بازم ایشششششش

 ...گفتم چی...اللیگااااا حد در بود شده عصبانی...کردنش خیس داد حال چه نمیدونید وای-

 ....بیاد بگو برو جان مریم:مریم سمت روکرد...مهمونیما مثال کنی عصبیش نباد بابا بیخیال خب:بیتا

 ..زدم خندی اب و باال انداختم ابروهامو...دارم کارش میرم خودم نمیخواد:من

 ...بیاریدش شما اشکین علی اصال:پسرا سمت...شدی شیطون االن تو ترنم نه وای:بیتا

 جا حالشو خودم نبود خوب پسر شازده حال احیانن اگه چجوره ببینم برم خودم نچ.:بحرفه کسی ندادم اجازه

 ....اتاقش طرف به ها پله سمت رفتم سریع...میارم

 اشتمد آرامشی چه بغلش تو و دستاش رویه اونموقع... افتادم اتاقش تو اومدم اول بار برا که اونموقعی یاد اوففففف

 ...االن اما..کنم توصیفش نمیتونم حتی

 ...نداد جوابی... تق تق....زدم اتاقو در

 ها بچه..بندری شدا آهنگیم اوهوم زدن به کردم شروع آهنگی حالت به دستام دوتا کف با...اوهوم خواستی خودت

 ...خزه اوضاع اوه اوه شد باز شدت به در دقیقه چند از بعد....میخندیدن بهم داشتن ها پله رو هم

 رفت یادشون خنده دیدن چلغوزو این قیافه وقتی اما میخندیدند که ها بچه به نگاه یه کرد من به نگاه یه

 ...ها لولو رودست زده خودش این لولو میگفتیم اشکین به ما...کلیه باشن نکرده خیس خودشونو

 ...کرد قفل کلید با درو و اتق تو کشید سریع منو
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 ..دادزدم...کشیدم بیرون دستش از بازومو... گرفت دردم... بود چسبیده سفت بازومو

 شکودیش؟؟؟؟؟ میکنی چیکار-

 ...کردم اخم..دیوار به زد کمرمو گرف بازوهامو کرد اخم

 ....کن ولم...میکنی چیکار دیوونه کن ولم-

 ...نکردم کاری منکه اومد؟ دردت چیه...یواش-

 ...شد بد جالم وای...نبود اهل اینکه چرا اما خورده مشروب.. میده گند بو دهنش...نیستا خوش حالش میگم اوففف

 ...برم بزار نیست خوب حالت تو کنار برو-

 نمیشمم اینم از بهتر خوبه هم خیلی حالم-

 داغ اغد نفساش بود نزدیکم صورتش کردم بلند سرمو...بود شده زیاد زورش نمیشد اما چاک به بزنم میکردم تقال

 ....متنفرم الکل بوی از میخورد هم به داشت حالم اما بود

 و االب آواردم دستم... ونزدیکتر نزدیک گذاشت سرم طرف دو دستاشو...نشد کردم تقال کرد کمتر بینمونو فاصله

 و صورتش رو گذاشت دستشو....داشت ارزششو جداشد ازم اون اما...میکرد گز گز دستم صورتش تو خوابوندم

 .....................کرد اسیر دستاش بین سرشو کنه غلطی چه میخواست فهمید اینکه مل نشست تخت رو رفت

..................... 

 من گهم نبود خوب حالش اگه حتی میکرد برخورد اینجور باهام نباید میکرد اینکارو نباید بود خورد اعصابم خیلی

 ... میکرد کنترل خودشو باید... بود کرده مست که بودم کرده چیکارش

 میشد چی نبود معلوم نمیخورد رو سیلی اون اگه اما بکنه میخواست چیکار اینکه از بودم ترسیده طرفی از

 ...میکرد درد خیلی شده کبود حتما بازوهام کرده غلطی چه که فهمید فهمید، خودشم..

 سرش هم هنوز سمتش کردم رومو...نبود هم کلید نمیشد باز اما کردم پایین باال بار چند دستگیررو در سمت رفتم

 ..بود دستاش بین

 بزنه فریاد میخواست هم داشت بغض هم که باصدام نگفت هیچی... برم میخوام بده کو کلیدا-

 ...ااااا� �کـــــلــــیـــداااا:گفتم

 نــــــم؟؟...تـر..ت:گفت و کرد بلند سرشو
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 نزارم سرت به سر دیگه میدم قول برم بزار..هیچی نگو هیچی هیسسسسس: بینیم رو گذاشتم میلرزید دستموکه

 قاطی تو شوخی برای فقط حتی میزارم سرت سربه هردفعه...نیست خودت دست هیچکاریت ای دیوونه تو

 ..بود محض اشتباه دیدنت چشمات جلو نمیام دیگه...میکنی

 ...نبود خودم دست اما بود اشتباه کارم میدونم شرمنده خیلی شرمندم نباش اینجور میکنم خواهش ترنم-

 بوسی؟؟فریاد می رو بود دستت دم هرکسی کنی مست وقتی نباشه خودت دست وقتی همیشه هــه-

 آرههههه...زدم

 ...نیست اینجور اصال خدا تورو نه نه-

 هک من نداشتم بهش کاری که من میکرد اینجور باهام باید چرا بود سخت برام واقعا بودم داده دست از کنترلمو

 .... بیرون بیام فکرش از بتونم تر راحت تا بیخیالی به بودم زده خودمو

 شواستاد شروینو سابق ترنم میشدم؟خوب سابق مثل نباید مگه اصال...نبود خودم دست گذاشتنشم سر سربه

 ....میزاشت سرش به سر میکرد اذیت

 ...نزن بهم دستتو نزن من به دست.. زدم فریاد و رفتم عقب بگیره مو بازو خواست سمتم اومد شد بلند

 ... نبود خودم دست میشد سرازیر داشت اشکام.....باش آروم باشه باشه:گفت و برد باال دستاشو رفت کنار

 بهت وقتی حتی نمیخوای منو وقتی چرا بسه دیگه شدم خسته بسه..ببینمت نمیخوام باشم آروم نمیخوام-

 .. باشیم دور هم از که جایی نمیری ؟؟چرا نمیکنی دوری ازم اما کردم اعتراف

 غضب هرچی بیرون بیاد داشتم دوست کردن تحمل که دردایی اون تموم سختیام تموم بود گرفته باال گریم هق هق

 یدنمیشن شروین گوشایه انگار اما بکنیم باز درو که میخواستن میکردن صدام در پشت از ها بچه...گلوم تو بود

 ...صداشونو

 از میشدن اما بکشم نفس بتونم تا بزنم داد داشتم دوست.... نمیومد باال نفسم سینم به میزدم کردم مشت دستامو

 ... زنمب کنارش بتونم تا نبود خوب حالم گرفت تردیددستامو با کنارم اومد شروین...بود اومده بند صدم گریه زور

 باال اومد نفسم تا زد محکم اینقدر...پشتم زد دست کف با..بکش نفس دختر نکن اینجور نکن اینجوری ترنم ترنم-

 ..ادد تکیه دیوار به و نشست کنارم شد بهتر حالم دید وقتی...ببلعم بود اتاق تو اکسیژن هرچی داشتم دوست

 سر از نفسی...داد تکیه زانو رویه آرنج از چپشو دست و داشت نگه خمیده چپشو پایه کرد دراز راستشو پایه

 ...کشید آسودگی

 ...میشنیدم چی شدم شوکه...دارم دوست..منم...منم کن باور بشه اینجور نمیخواستم من خدا به ترنم-
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 فکر چی به فهمید اینکه مثل...نمیشه...نداره امکان نه نه عایا؟؟؟؟ بود من دلخوشی برا... زد حرفی همچین چرا

 اما آرزومه نبود تو کنار...کنم اذیتت نمیخواستم بگم نمیتونستم اما میخوامت وقته خیلی منم ببین:گفت میکنم

 گذشته زا من زندگی از تو...میشه چی نمیدونم وگرنه شه خبر با تو به من عالقه از کسی نباید نمیشه االنم نمیشد

 ... نمیدونی چیزی من

 میگفت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چی میشنیدم درست خدایا

 رفتاراشششششش کاراش اماااااا داره دوسم گفت

..................... 

 

 دارم دوست را تو آدم عهد از من

 دارم دوست را تو عالم آغاز از

 صبح دم تا آسمان و من شبها چه

 دارم دوست را تو: نم نم سرودیم

 !خیالی و خواب نه! خالی نه خطی، نه

 

 

 چقدر دل ته از حالی خوش.. شنیدم بودم شنیدنش دنبال به بود مدتی که رو چیزی..شیرینه چه امروز

 که کنم فکر ای ثانیه بازم اینکه برایه دلیلی هیچ نمیخوام نمیکنم فکر بعدش به که اینقدر حالم خوش..قشنگه

 ...وجودمو میزنه آتیش کردنشم فکر واقعا سخته چون نیست من مال

 قانع چجور اونو وسط این..میسوزه براش دلم چی مریم اما... کرد اعتراف شروین که نگفتم هم بیتا به هنوز

 حل معماهام هنوزم ؟؟؟ کردن نامزد باهم نداره دوسش شروین وقتی چرا اما...داره دوست شروینو اونم...کنیم

 ...مونده نشده

 اول زرو که همون جوونمون استاد اینکه به میکردم فکر افتاد که اتفاقایی به داشتم تنهاییام تویه اتاقم تویه

 عاشق... شدنمون فامیل کرمان تو دیدارمون به شدم برنده که ای جایزه به شد شروع درازیام زبون با دیدارمون

 ردممیک احساس اینکه با حتی...نمیخواستم اینکه با حتی گرفت ازم که ای بوسه فرانسه... کردنام گریه شدنام

 همینکه فهمیدم همینکه اما داشت دوستم ازکی نمیدونم داشت دوست منو اون میکردم اشتباه اما شدم تحقیر

 هب آمادم بیوفته اتفاق که چیزی هر برایه بودم آماده حاال...بود بخش آرامش برام واقعا دارم دوسش عاشقانه منم
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 هک بفهمونم هم مریم به باید پس منه برا کرده قبول وقتی اون... بکنم هرکاری حاضرم دارم دوسش که کسی خاطر

 ...دارن دوست همو اونا میکردم احساس چون بفهمه نزاشتم االن تا دارم دوسش

 

 ...کشید بیرونم اس ام اس هشدار صدایه که بودم خودم افکار تو

 ...کردم باز رو پیام و برداشتم گوشیمو

 ....ناشناس شماره

 نمیپرسد مارا کسی

 نمیجوید مارا کسی

 دست یک حسرت در دلم

 .است مانده عاشق بیریای یک حسرت در دلم

 

 ...دادم جواب

 شما؟؟؟؟؟

 

 ...داد جواب

 من خیال از دم یک

 من غزال ای نمیروی

 من حال از پرسی چه دگر

 توام کوی اسیر من هستم تا

 توام ارزوی به

 ...خواهی چه دگر
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 راچ اما...نه..نیست اون کار.. نه...نکنه بدونم حداقل کیه نمیگه عجبا میده عاشقانه اس ام اس کیه این عجبا اوف

 ؟؟؟؟؟ باشه میتونه کی اون از غیر

 ...دادم جواب

 ...میگویند عــشــق آن به که انگیزی غم سکوت و هستم من

 

 ... دادم جواب رو گوشی... زد زنگ اینبار نداد جواب

 بله-

 ...نقاش خانوم احوال علیک سالم-

 ...اوهوم دیگه گرفته بیتا از خوب دیوونه اوه...منو شماره اما بود خودش واقعا بود خودش

 داشتید؟؟؟؟ کاری بفرمایید سالم اوم-

 ...گفت بود مشخص صداش از که تعجب حالت با

 ترنم؟؟؟ نشناختی-

 ...بود گرفته خندم

 درمبرا و مادر و پدر یا دوستمید مگه اما میدونید اسممو کجا از ؟نمیدونم میکنید صدا اسم به منو براچی شما نه-

 /ها؟؟ میکنید صدا اسم به منو که

 ...بیاره در شاخ که االنه اوه

 عشق این کریمی ترنم خانوم حاال...دلخستم عاشق من خانوادتون نه دوستم نه دوما،من عر عر خودت اوال باشه-

 میکنید؟ قبول رو

 ...شد ترم دیوونه دیوونست من قلب این حرفا چه اوه

 خندیدم...واااا نشناختم تویی اوا-

 ...دلتنگم دنبالت میام شودارم اماده بدو خانومی حاال باشه... خندید-

 میشی من مزاحم نداری ناموس خودت مگه وا شدی خودمونی زودم چه-

 بود وقت چند میدونی دیگه بیا اومدم راهم تو االن من نکن اذیت عزیزم ترنم:گفت میرفت ضعف دلم که حالتی با

 بودم؟ منتظرت
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 باشه کردی خواهش چون خاال خب -

 بای اونجام دیگه ساعت نیم تا خوب -

 بای -

 ....برسم خودم به برم خوب شدم ذوقم خر چه-

 ..............بوسسسس اوممم باش داشته هوامونو راه اخر تا جونم خدا چاکرتم-

 جین شلوار یه شیک و بود روش مشکی از هایی طرح که کرمی مانتو یه... کردم مفید و مختصر ارایش یه سریع

 ...کردم چه اوفف..کردم سر رنگمم کرم شال.. مشکی

 ...کردم پا مشکیمو داس آدی کفش

 ...میرفت بیرون علی با روز هر اونم... نبود خونه بیتا...پایین رفتم

 دلم وای.. اومد دور از شروین ماشین وایسادم میموندیم تاکسی منتظر بیتا با همیشه که همونجایی کوچه سر

 همب ماشینشو استادمون که زمانی و بود دستم که ای لحظه یاد بود ماشینیم چه شده تنگ ماشینش برا خیلی

 ...داره دوسم گفته بهم شروینم سابقم استاد نمیشه باورم هنوزم... باخت

 ...کرد حرکت...شدم ماشین سوار

  سالم-

 خانما،خوبی؟ خانم سالم -

 خوبی؟ تو نباشم خوب بشم سوار نازی این به ماشین تو میشه مگه بله-

 ماشینه؟؟؟؟؟ خاطر به نیستی خوب پیشتم من اینکه خاطر به یعنی عجبا اااا-

 نشدم؟ ماشینم سوار وقته چند میدونی حالم خوش تو برا کردی فکر چی پس اوهوم-

 حاال؟ تا کی از ماشینم اوهو-

 نیست؟ من مال ماشین این مگه...کردم لوس خودمو...دیگه بعد به االن از اوممم-

 نه-

 ...میشم پیاده دار نگه شروین؟؟پس ااا-

 ... تو مال بابا باشه میکنه قهر زودم چه اوه اوه-

 ... نکن خسته خودتو پس..منه مال خوشگله این میدونی که خودت اورین:زدم عمیق لبخند یه
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 رویه گذاشتم دستمو...دیوونسا یهویی؟وااا چرا اما کرد کرد،بوسم چیکار هاااا...شد داغ چپم گونه دفعه یه

 کردن لوس اون خاطر به هم بوسه این تازه خودمی مال تو نکن نگاه اونجور:کرد ای خنده کردم نگاه بهش...گونم

 ...کنم بوست کرد ضعف دلم بود خودت

 دیوونه:خندیدم

 ترنمم دیوونه دیوونم من دیگه فهمیدی تازه بله-

 ...کجا سابق شروین کجا شروین این...کرده قاطی پسره این خدا وای

 ...داشت نگه خوشمل شاپ کافی یه دم

 بود شده دیواری کاغذ تیره رنگ با دیوارا همه...رمانتیک چه اینجا نازه چه واو...داخل رفتیم شدیم پیاده

 ...بود خوبی فضایه خیلی کم نور با...بود قرمز رنگ به دکورشم..

 ...قشنگه چه اینجا شروین وای:گفتم میرفتیم ای دونفره صندلی سمت که همینطور

 ... بیارم بدی جایه شمارو من میشه مگه دیگه بله-

 ...دوستیم باهم ساله چندین که انگار..بودم شده راهت خیلی شروین با نمیشد باورم خودمم

 ....گذاشتم چونم زیر و دادمشون تکیه میز به کردم قالب دستامو...نشستیم هم رویه روبه هامون صندلی رویه

 ؟؟؟ چیه:نشست من مثل هم شروین

 چیه؟ چی-

 میکنی؟ نگام اینجور چرا-

 میگی؟؟؟؟؟؟ راستشو بپرسم سوال یه شروین اوممم خب-

 باشه؟؟؟؟ چی تا-

 ...دادم تکیه صندلی به میز رو گذاشتم دستمو.. کردم عوض حالتمو

 ؟باشم؟؟ کنارت نباید گفت شیرین نداشتی؟چرا حسی بهش وقتی بودید هم کنار چیه؟جرا مریم با تو رابطه-

 بفهمی زوده هنوز مریم منو بین رابطه سوالت اولین خب..پرسیدی؟ سوال یه مثال.. تر یواش اوه اوه: زد لبخندی

 ندارم؟؟ دوست اونو میدونی کجا از سوال دومین...کن صبر دیگه یکم

 منی؟ کنار االن چرا داری دوسش اگه منظور؟؟؟باشه هااا-

 ..دیگه چرا گفتم اتاقم تو روز اون بهت گفتم که اونو خوب-
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 ...بگو دیگه یبار نیست یادم من خیر نه-

 ..کرد قطع حرفمونو گارسون

 دارید؟ میل چی اومدید خوش:گارسون

 میخوری؟ چی تو..من به رو..کیک با میخورم قهوه من ممنون: شروین

 ..کیک با آلبالو آب یه منم-

 ...کیک دوتا و قهوه یه با آلبالو اب یه گفت گارسون به رو شروین

 جواب؟ خوب:گفتم رفت گارسون

 جوابی؟ چه چی؟-

 ...کاری ندونم به زدم باز خودمو

 نیست؟ یادم گفتی؟ چی اتاق تو روز اون اوال-

 خندید...باشه جمع هواست میخواستی چه من به-

 ...بیرون میکشم زبونت زیر از بازم اما نگو باشه شدیا هم خنده خوش چه-

 ...بپرس اونجا رفتیم وقتی شیرین خود از سومتم سوال ضمن در..خانوم ترنم دید خواهیم:گفت و زد نیشخندی

 .....بیرون رفتیم...سفارشامون خوردن از بعد اوارد سفارشامونو

 ...باشه داره دوسش که کسی کنار ادم میده حالی چه وای

 ..شدیم ماشین سوار بیرون زدیم که شاپ کافی از

 بریم؟ کجا خوب-

 ..نرفتم وقته خیلی... بازی شهر بریم-

 ...کرد روشن ماشینو و گفت لب زیر ای باشه

 ..ایستاد اهنگی رویه تا کرد پایین باال اهنگ چندتا...کرد روشن ماشینو ضبط

 

 ((پاشایی مرتضی از تکراره رو قلبم))
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 داره دوست همیشه...تکراره رو قلبم

 دارم دوست میگم روز هر نیست من دست

 دارم دوست میگم امروز هرروز دست

 بشه میخواد هرچی..خوشه دلم تو با

 یادشــــه همیشه عشقتو نفر یه

 داره دوست همیشه تکراره رو قلبم

 داره تب هوا انگاری آره میگی که حاال

 دیگه ماست مال دنیا باشیم باهم تو منو..میگه خواست دلش هرچی..میگه راست قلبت داره قرارمــــ بی

 حاال ماست به هواسش باال اون اونجاست خدا

 دیگه همیم مال ما میگه گوشت تو داره

 میگه خواست دلت هرچی میگه راست قلبت داره قلبت به کن گوش

 

 ...میخوند و میزد ماشین فرمون رویه انگشت با

 ...دیگه ماست مال دنیا باشیم هم با تو منو

 

 ..گفتم بهش ای دیوونه...گرفت خندم کردم نگاه بهش

 مگه؟؟؟؟؟؟؟؟ میگم دروغ...میگی هم دیوونه بهم نکنه درد دستت-

 ..گرفت اوج خندم

 خندیدم...لعنت منکرش بر نه-

 میخندی؟ چی به پس-

 .....بود گرفته خندم بودی رفت حس تو خیلی-

 ...گذشت سکوت تو راه بقیه
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 هب فقط هم شروین آواردم در بازی دیوونه..شدم سوار بازی کلی.. گذاشتم دستش رو خرج عالمه یک پارک رفتیم

 ..میخندید کارام

**** 

 الو-

 وفا بی خواهر سالم-

 نمیگیری یدونت یکی آجی از خبری دیگه شدی ذلیل زن خودتی وفا بی.خودم داداش سالم به به-

 میگی؟ خودشم جلو ببینم..خندید..شدم ورتر اون چیز یه ذلیل زن از نگو که ذلیل زن اوه اوه-

 من از خبری دیگه که برده مارو داداش این دل جور بد اما خودمه خواهر مثل هم شیرین نگم چرا اره-

 اومده؟ در طرف کدوم از آفتاب زدی من به زنگی شده خبر چه حاال..نمیگیره

 شیرین این یعنی میره پیشت از داره داداشت این بگم زدم زنگ خب...برسم منم یواشتر دختر وایسا اوفف-

 میبرتم داره کامال خانوم

 بفهمم بگو درست میگی چی وااا-

 ..بیا پاشو سریع..دیگه رفته یادت عروسیه اینده هفته میگم دارم خنگه خب-

 ....میوفتم راه فردا اوکی پیشتون اومدن برا بود زده لک دلم عروسی ایول-

 ...کردم خداحافظی جونم داداشی با زدن حرف ساعت نیم از بعد

 و بیتا...بریم باهم نفری چهار تا کنیم جمع وسایالمونو که گفت اونم..دادم خبر هم شروین به و زدم زنگ سریع

 ...کنه صحبت بیتا پدر و بهار خاله یا هم عروسی بیاد هم تا کرد دعوت شروین رو علی میان ما با هم علی

 ...نمیدیدمش دیگه که هم من بودن بیرون روز هر علی با که بس میشیم راهی فردا نداشت خبر هنوز بیتا

 ..بشه آماده بیاد زود تا بزنم زنگ بهش باید

 دعوا چی سر نمیدونم..کرمان رفت اونم شد دعواشون شروین با برگشتیم فرانسه از که روز اون بعد هم مریم

 ردک سفارش بهم کلی..کیش رفت اومد پیش براش کاری هم اشکین...باشه نداشته من به ربطی کنه خدا اما کردن

 ... برمیگرده زودی اینکه و باش خودم مواظب

 ...نمیشینه ساکت مطمئنن اما میکنه چیکار دارم عالقه شروین به من بفهمه وقتی نمیدونم

 ...کرمان میریم شروین ماشین با شروین و علی با فردا که گفتم بهش بیتا برگشت از بعد شب
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*** 

 هی...کردم آرایش یکم...کشیدم سشوار موهامو...گرفتم دوش یه سریع...شدم بیدار خواب از گوشیم زنگ با صبح

 تا چند فقط نداشتم بر چمدون دفعه این...سرم انداختم شالم یه پوشیدم همرنگش شلوار با ای قهوه شیک مانتو

 فکر.. کاله یه به خورد چشمم بردارم نیازمه که چیزی تا میگشتم داشتم کمدم تو..برداشتم داشتم الزم که چیز

 الح به تا..خرید برام کالهو این بیرون بودم رفته سیاوش با وقتی پیش سال چند اومد یادم خریدم کی که کردم

 ..خورد زنگ گوشیم..دارم برش میگفت بهم که بود حسی چه نمیدونم بار این اما بودم نکرده استفاده

 بله-

 بخیر صبح سالم الو-

 خوبی؟ بخیر هم تو صبح سالم-

 اید؟ ،آماده خوبم ممنون-

 ...بیتا اتاق در برم االن آمادم من آره-

 ...میخوریم بیرون هم صبحونه..بیاید زود دریم دم ما اوکی-

 بای فعال پس باشه-

 بای-

 ..در به زدم میومد آب صدای دستشویی از...سالن داخل رفتم و داشتم بر وسایلمو سریع

 منتظرن پایین پسرا دیره بدو بیتا-

 .. بیرون اومد دست به حوله

 .. کنن عادت باید بمونن منتظر یکم بزار-

 ..بیرون صبحونه ببرمون میخوان حرفارو این کن ول بدو دختر وای-

 ..میام زود بیارن در عزا از دلمونو میخوان چون باشه شدن دلباز و دست بابا ایول-

 دنز زنگ بیشتر بار ده ساعت نیم این تویه شدن یاب شرف تازه خانوم ساعت نیم از بعد.. اتاقش تو رفت سریع

 ...بریم ما نمیاید اگه گفت شروین آخرسر که میایم االن گفتم دفعه هر

 ...برید دارید جرئتشو اگه: گفتم

 ...کردم قطع سریعم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فالح. ریحانه | ترنم رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

115 

 

 ..بیرون اومد بیتا

 زدن زنگ بار ده..کردن یخ سرما از ها بیچاره ائن بابا االنم نمیومدی-

 ...میدم جوابشونو خودم میگن چی ببینم پایین بریم خبره چه بابا خوب-

 ..باقیه قرطونیمشم دو اومده دیر اوه اوه-

 ...نبود کسی پایین رفتیم

 ...رفتن کجا نیست معلوم بگیر تحویل بیا-

 ..رفتن کجا اجازه بی ببینم میزنم زنگ االن کردن غلط-

 ..میاد سریع بزنه زنگ بهش بیتا تا علی میدونستم

 ..علی به زد زنگ بیتا

 تو؟ کجایی-

-..... 

 نیازی شماهم به میریم خودمون میگیریم دربست ماشیت یه میریم االن ترنم منو باشه ؟؟؟؟؟ چی یعنی-

 ...بای...نیست

 ..میکشن هم نازی چه ببین میان خودشون االن:داد ادامه من روبه و کرد قطع رو تماس

 کنیم؟ چیکار االن خوب ،باشه ایول-

 ...وایمیسیم ماشین منتظر مثال کوچه سر بریم هیچی-

 زد تماس رد بعد...نگفتم بفرما:کرد بهم نگاه یه خورد زنگ بیتا گوشی که افتادیم راه باهم

 ...بود شروین خورد زنگ من گوشی

 ...نیاریا در بازی شل اما میخواد چی ببین بده جوابشو:بیتا

 ...کردم برقرار رو تماس

 بله؟-

 ..میریما واقعا دفعه این نیاید اگه دریم دم ما نیارید در بازی کجایید؟مسخره ترنم-

 ..بودید نرفته االن تا مگه برید خوب-
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 تــــــرنم:گفت بودم نشنیده ازش حال به تا که صدایی با

 هااااا؟-

 کجایید؟-

 ...چپ سمت کوچه سر بیاید:کردم نگاهی بیتا به

 باشه-

 ...شد قطع تماس

 ...کردیم نگاهی سمتشون به ماشین بوق با..نگفت چیزی هم بیتا

 ... شد پیاده علی

 !خُب؟..کنیم صحبت یکم تا میشینیم عقب بیتا با من جلو برو تو ترنم سالم-

 ...اوففف چلغوز اون اما شد پیاده علی این بازم بیتا خوشبحال ایششش

 ...موند جواب بی که کردم آرومی سالم نشستم جلو رفتم.... باشه-

 ..شدیم بدهکار چیزم یه انگار واال نده جواب جهنم

 وجهمت که میکردن صحبت آروم باهم هم علی و بیتا...نکردم ای توجه بود زده که تیپی به..جلو به دوختم چشمامو

 رانرستو یه جلویه میروند زیادی سرعت با که ساعت یک از بعد...بود پچ پچ شبیه بیشتر میگن چی نمیشدم

 ...بود 03/1 ساعت..داشت نگه جاده کنار سنتی

 

 اییزیب درختایه که جایی سمت رفتم...نظیر بی و بود عالی هوا اومدیم بیرون ماشین از کشید که رو دستی ترمز

 هـــــ..کشیدم عمیق نفس یه و کردم باز دستامو..آب از زالل چشمه یه با داشت

 از..شد تر نزدیک و نزدیک... زدم خیالی بی به خودمو اما خودشه بودم مطمئن اومد قدمهایی صدای پشت از

 ..آشفتست بود معلوم میشد کشیده ریز هایه سنگ رویه که قدمهاش صدایه

 تــرنم؟؟؟-

-... 

 هستما؟؟؟؟؟ با ترنم-

 ...هوممم-
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 ببین منو..برگرد -

 ...چرخوند منو و هام شونه سر رویه گذاشت دستشو...کنارم اومد انداختم باال هامو شونه

 ...بود چیشده رفت یادم..بود شده تیپ خوش قدر چه وای

 بود هزد مشکی بزرگ عینک یه..مشکی جین شلوار بودبا پوشیده بود مشکی تیشرت یه زیرش که سبز کت یه

 که بود داده بهش جذابیتی عینکش بیشتر همه از..بود داده حالت و بود زده باال خوشگلی خیلی حالت به موهاشو

 ...بردارم چشم ازش نمیخواستم

 ..داد تکون صورتم جلو دستاشو

 ...شدم تموم منو کجاییی؟خوردی الووو-

 ...اومدم خودم به سریع

 چیه؟ هااا-

 ...میکرد بیشتر و بیشتر صورتشو جذابیت که کرد ای خنده

 ..خورد کوچیکرو بزرگه روده بریم هیچی؟بیا-

 ...نمیدی منم سالم جواب توکه برو خودت چه من به-

 .. درختا سمت برد و گرفت دستمو

 برد منو فقط نگفت چیزی....کجا؟-

 ...داد تکیه درخت دیواره به ودستاشو وایساد روم جلو خودش داد تکیم درختا از یکی به

 ..شد خورد اعصابم رفتید گذاشتید دفعه یه خوب..ها باشه ناراحت خانومم نبینم-

 ....چه من به رفتید خودتون اول-

 ...بخورم خودتو صبحونه جایه به یا بریم میای خیال بی بابا باشه-

 ...شد حیا بی چه وای

 ..عقب دادم وهولش سینش به زدم دستمو

 ...رستوران سمت رفتم سریع

 ...اومد سرم پشت میشنیدم رو هاش خنده صدایه
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 ..میرفت بیتا صدقه قربون کلی علی... بودن شده دوست هم علی و بیتا..خوردیم مفصل صبحونه یه

 ...بود عالی هم هنوز هوا بیرون اومدیم بود کلبه شبیه که رستورانی داخل از

 .نشستیم بود بیرون که هایی ای تخته میز از یکی رویه

 ..پیشنهاد یه ها بچه خب:گفت شروین به رو بیتا

 هوم-

 ...دیگه بکنیم ای استفاده یه هنرمون از بکشیم نقاشی یه خوشگلی این به فضا این تو بیاید-

 میکنه؟ نقاشی منو کی خوب پایم من ایول-

 شکنیب شصت و سبابه انگشت با بیاد یادش چیزی اینکه مثل بعد..میکشه تورو سابق استاد معلومه خوب:بیتا

 نقاشی رو ترنم شروین حاال کنه نقاشی رو شروین ترنم بود قرار که عزیز استاد تومهمونی موقع اون مثل..زد

 ...میکنه

 ..نخوام من اگه اونوقت:شروین

 تویه؟هاااا؟؟ با مگه اصال...شدم جدی..ایششش((نخوام من اگه اونوقت))آواردم در اداشو-

 قول به خوب هه هه..داشت زور نداشت خریدار نازت خوب..شروین به رو..جذبه بابا ایول: زد هم به دستاشو بیتا

 نه؟ یا میکنید قبول متشکر خود از آقای ترنم

 ....نکنه قبول اینه با مگه:گفتم کنه باز دهن اومد تا

 ..جونم ترنم ایول:بیتا

 بکشم؟؟؟؟ نقاشی روهوا کنم قبول اگرم خوب:شروین

 ...بیارشون برو بدو...داری نقاشی وسایل ماشینت تو همیشه تو بمال شیره خودتو سر برو:علی

 ...اللیااااا نمیگه کسی نزنی حرف تو علی ای:شروین

 مداد..))آوارد طراحیشو وسایل ماشین توی از و رفت هم شروین..خندیدیم هم بیتا منو..انداخت باال ابرویی علی

 ((...کاغذ کننده نگهدار طراحی،تخته گاغذ طراحی،

 

 ....نخوریم شب به تا شو آماده زودی ترنم خب: گفت کرد مرتب وسایلشو وقتی
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 ...زدم بشکن یه...زد جرقه سرم تو چیز یه که تخت رویه بشینم خواستم... دادم تکون سرمو

 چیشد؟؟؟؟؟؟:بیتا

 ........میامممم االن وایسید-

 ....ها بچه سمت رفتم برداشتم بودو خریده برام سیاوش که رو کاله اون ازتوکیفم..ماشین سمت دویدم سریع

 ...که بگیرم ژست خواستم بازم...ریخت هام شونه رویه موهام سرم رویه گذاشتم رو کاله و آواردم در سرم از شالمو

 ...قاپیدم عینکشو و شروین سمت دوییدم

 بده؟؟؟؟ کجاااا؟؟عینکو هیییی:شروین

 ...بشه توپ نقاشی یه نشوبزار خسیس... بیاد باد بزار بابا بینیم برو-

 ..بگیرم عکس ازت بیا بگیری ژست اینقدر میخوای توکه خوب-

 ...بدیم بهت نمره کنی نقاشی باید خیر نه-

 ..کنیم چه دیگه کوچولویی نی نی:کشید لپمو سمتمو اومد

 ..ببینم بکش نقاشی بدو...مزه بی کوچولویی خودت.. ایششش:لپم رویه کشیدم دستمو

 این که گرفت باالخره...فهمیدم اوکی یعنی که زد بهم چشمک یه بیتا...میخندیدن میدیدنو مارو داشتن علی و بیتا

 ...داره عالقه بهم شازده

 هم خیلی که سنتی رستوران اطراف تو گردش رفتن نشن آقاااا طراحی مزاحم تا میرن اینکه گفتم با علی بیتاو

 ...بود خوشگل

 ....کردن بهونه مارو الکی

 ...گرفتم شروین طرف نیمرخ حالت به سرمو نشستم تخت رویه منم رفتن اونا وقتی

 ینقاش یه میخواست دلم.. بشه تموم کارش تا وایسام راحت خیلی و چونه رویه گذاشتم چپمو دست هایه انگشت

 ...دارم نگهش یادگاری تا بشه توپ

 ...شد کشیدنم مشغول و زد لبخندی اونم

 ...بودم نکرده اش تجربه حال به تا که میداد احساسی بهم بودنو کناش داشتم دوست...میگذشت ها لحظه

 بهش احساسم که مطمئنم االن اما میگفته دروغ بهم قلبم.. بوده اشتباه میکردم فکر اولش شدم عاشق زود

 ...یا میمونه برام ابد تا داشتنش نمیدونم..واقعیه
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 که یا گذشته اون هنوز...بگیرم تصمیممو نمیتونم هنوزم... خودم به نسبت احساسش..میکنه دیوونم نداشتنش اما

 نامفهومه برام داشته

 داره؟؟؟؟؟؟؟ اطالع سیاوشم اصال یا..یا..زد بهم حرفارو اون چرا اینکه یا..شیرین حرفایه..بوده؟مریم چی نمیدونم

 ....نمیدونم من و بوده چی بدونم..چیه موضوع بفهمم ایندفعه میخوام....سوال چقدر

 ...اومدم بیرون افکارم از صداش با

 ..بیرون بیا حس از مدل خانوم شد تموم-

 رحط مثال برایه نقاشی...)بود عالی استعدادش که واقعا بود کشیده چی واییییی...سمتش رفتم اومدم خودم به

 (رمان جلد

 ...کردن تعریف خیلی شروین طراحیه از هم علی و بیتا

 ..کنه کاملش فرصت اولین تو شد قرار همین برایه کردن رنگ به داشت نیاز هنوز طراحیش

 .....شدیم کرمان راهی و خوردیم همونجا ناهارم بود ظهر نزدیک

 

 ک زا اینکه و کنه سینجینم میخواد میدونستم..باشیم هم کنار ما تا نشست جلو بیتا اسرار به علی ماشین تو

 ...خونمونه تو فضولی و خودمه خاله دختر کنم چه...حرفا اینجور و فهمیدم

 ..زدم داد یه....پهلوم به زد آرنج با ماشین تو نشستیم همینکه

 دیوونه...داری مرض مگه خبرته چه اوییی-

 ...طرفم برگشتن هم علی و شروین

 ترنم؟ چیشدی:شروین

 بریمممم.... بابا هیچی:گفتم میدادم ماساژ پهلومو همنطورکه

 ...داد ادامه راهشو شروین

 ...نشنون که میزد حرف باهام آروم بیتا

 ...میشد کم کردنات ناز از باال نمیبردی صداتو حاال جنبه بی بیشعور مرض-

 میزنه شدیم بدهکار چیزم یه تازه پرویه چه اِاِاِاِ:گذاشتم لب رو اشارمو انگشت وسطی بند کردم مشت دستمو

 ...نوبره دیگه واال...میده فحشم
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 ...بیخبرم من بردی رو مجنون این دل کی از ناقال بینم بگو حاال:گرفت بازومو.... حاال خب-

 ....!!!!!نمیگم-

 هااااا؟؟؟؟؟ بیرون زبونت زیر از بکشم یا میگی میخوادا کتک بازم دلت-

 ...نمیگم اینجوریه اصال...که کردی تحدید بازم-

 ....بینم بنال بابا خب-

 چی؟؟؟؟ اینا اشکان،مریم پس:گفت بعد ام کرد ذوق کلی اونم گفتم براش قضیرو منم

 کنم؟ چه مریمو بیخیال که اشکانو.. موندم خودمم بیتا نمیدونم-

 رانسهف تو براش تو که فیلمی اون با اونم بفهمه وقتی برمیداره سرت از دست کردی فکر بیخیال اشکانو چیچیو-

 !!!!!میبینی بد دادی بازیش بفهمه اگه آوارده دست به دلتو میکنه فکر اون کردی بازی

 دهکر تهدیدم هم قبال گرفت وجودمو ترس وای...اما بفهمه بد اگه میشه خورده زخم مار اشکان میگفت راست بیتا

 ...بود

 .....ها شوره دل این نمیشه تموم چرا خدا هی

 ؟؟؟؟...میکردم چیکار فکر فکر فکر همش بودم خودم تو

 شدن؟ ساکت خانوما چیشده:علی

 ترنم؟؟؟؟تـرنم؟؟؟؟؟؟؟ نه مگه رفته سر حوصلمون هیچی-

 هااااا؟؟؟؟؟؟؟-

 کنیم؟ چه رفته سر حوصلمون میگم-

 ...شید بیخیال منو میدونم چه بزنید حرف بزارید آهنگ نمیدونم-

 بودی؟ خوب که تو یهو شد چت ترنم وااا:شروین

 ....میاد خوابم خستم فقط هیچی-

 ...بشه آزاد افکارم تا خواب به فتمر بستم چشمامو تا میومد خوابمم...خواب به زدم خودمو سریع

 ....شدم بیدار آروم میداد تکونم که بهم دستی خوردن با که گذشت چقد نمیدونم

 ...کردم مرتب شالمو مالیدم چشمامو
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 هومممم-

 ...شه عوض حالمون ببینیم خانوادرو بریم پاشو حداقل کردی کوفتم که راهو ترنم پاشو-

 ... شده چی که افتاد یادم

 ...باشه اوهوم-

 ترنم؟؟؟؟؟؟-

 جونم؟؟؟-

 بود؟؟؟؟ شده چی-

 ...میگم بهت بعد نمیشه االن هیچی آها..هوم-

 ...میکنن گورمونو ساوش و شیرین بدتر همه از که بریم بدو االنم..منتظرم باشه-

 ...بودم حال خوش خانوادرومیدیدم مدتی از بعد داشتم کردم ای خنده

 ....گرامم خانواده خدمت برم تا کردم جور و جمع خودمو

 

 ...بابا بغل پریدم سریع بودن همه شدیم که داخل

 

 ...کردم مولوچش ماالچ...بودم دلتنگت چقدر جونم بابا وای-

 

 ...بابا تهتقاری دختر بودم دلتنگت منم..کرد بوس پیشونیمو کرد جدا خودش تز یکم منو...دختر بسه-

 

 ..کردم پرسی احوال گرم خیلی هم شیرین و خاله..مامانم با

 ...کردم آویز بهش خودمو و گردنش دور کردم قالب دستامو ها بچه مثل بغلش پریدم..سیاوش به رسید نوبت

 ...شانس بده خدا:گفت شنیدیم سیاوش منو فقط که جوری آروم و گذشت کنارم از شروین لحظه همون

 ...خندیدیم هردومون

...... 
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 ...بود شده تنگ برات دلم اینقدر شیرین وای-

 

 ...گفتیا بیشتر هزاربار دوساعت تواین بودم دلتنگت منم بابا میدونم میگی چندبار ترنم واییی-

 

 ..میکنم عالقه ابراز دارم ایشششش-

 

 ..کشهب بیرون زبونت زیر از میخواد که چیزیه دونستن برایه دلتنگیا این نکن باور جان شیرین خواهرمن اوه اوه-

 

 نمیشه؟ نزنی حرف کالم یه تو شروین هی-

 

 مهربون الکی تو میدونم که من نشناستت هرکی دیگه میگه راست میدی گیر این به چرا خواهری جونم ترنم-

 ..نمیشی

 

 ..دارم هم تو مال شروین آقا..قهرم اصال..میگیرن همو طرف همه چه عجبا-

 

 حاال؟؟؟؟؟؟ اما..میکشیدن خجالتی یه داداشاشون از قبال قدیم دخترایه دخترم هی-

 

 ...نمیام اصال..نمیرقصم عروسیتون تو منم باشه...نکنیا داری طرف من از وقت یه جون شیرین-

 

 ..کنیم خالی هارو شازده این جیب و خرید بریم بدو االنم...بگی تو هرچی اصال ام تو طرف که من خانوم ترنم-

 

 ـــووووووووللللللل ایـــــــــــــــــ....زدیم دوتا اون به خبیثانه لبخند یه و بهم زدیم دستامونو

..... 
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 اذیتشون برا اما نداشتیم الزم اصال خریدیم که چیزایی از خیلی.. کردیم خرید کلی خرید رفتیم چهارتایی

 ...خریدیم

 ...شیرین برا سیاوشم میکرد حساب منو برا شروین

 و نز این عین شروین منو....بیست بیست...  بود عالی...ترشکککک.  بستنی... خوردیم ناهار..گذشت خوش کلی

 ...میکردمااا ناز کلی منم اما بودیم شده شوهرا

 

 تو داشتیم خریدم کلی هیچ بودیم که خسته کلی خونه رسیدیم وقتی نبینه بد روز چشمتون وای وای وای

 ...ببین و بیا که انداخت راه ای شنگه الم یه میکرد جمع باید رو بیتا این یکی خیال بی بازم که دستامون

 ...بیراه بدو کلی نگفتیدو ما به بودید؟چرا رفته کجا هوار ای که

 دختر آواردن دست به حاالها حاال میدونستیم سیاوش منو اما..بودن کرده هنگ رفتارش این از شیرین و شروین

 ...دشواریه کار یدونمون یکی خاله

 که نمیرفت گوشش تو باشن تنها میخواستن برادرهستن خواهر نداره اشکال عزیزم میگفت هرچی هم علی

 ...نمیرفت

**** 

 مینگرد که دنیا جای هر به و میبیند معشوق چشم در را دنیا همه عاشق

 .است آفریده چشم دو برای را چشم دو خداوند که است اینگونه و میبیند را معشوق

*** 

 میشه؟ آماده کو؟کی زنداداشم پس-

 ..آمادست دیگه دقیقه تاچند خانوم عروس:گفت بود موهام شینیون مشغول آرایشگرکه

 ...شی آماده ایشون تابا واسا شماهم

 و کنه زرنگی میخواست عقدشون روز مثل بازم سیاوش..بود جونم داداشی عروسی امروز بالخره...نگفتم چیزی

 ..باطل خیال زهی اما نباشیم ما که آرایشگاه دیگه جایه ببره شیرینو

 هم خاله جیگر همراه هم ترانه خواهرم اینبار.. آرایشگاه بریم باهم همه باید گفتم و باال زد گریم شوهر خواهر رگ

 ...آرایشگاه بیتا منو با بودن اومده

 !!!!!!!عروس نیمچه یه و داشتیم عروس چهارتا امشب
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 ...طرفم برگشت ترانه که گفتم بلند حرفمو..بودا شده کهنه عروسامون از یکی البته

 ...نمیشه کهنه وقت هیچ که باشه داشته دوسش شوهرش که زنی... خودتی عروس کهنه مرض-

 ...کردم اشاره جیگرخاله نازنین به...عروسه نیمچه وجبیتم نیم این..عروسی تازه تو باشه بابا خوب اوه اوه-

 چی؟ ینی علوس نیمله تلنم آله:گفت بچگونه لحن با نازنین

 ...کوچولو عروس یعنی عروس نیمچه.من برم قفونت...آله نه خاله: کشیدم لپشو

 ...شدم خانوم میگه لضا بابا که نیستم کوچولو من نخوام-

 ...شدم بزرگ میگه اما ل میگه ر جای به هنوز..ما خواهر بچه از اینم بگیر تحویل بیا

 ....شدی بزرگ توهم جونم خاله باشه-

*** 

 ...بودیم شده اماده همه دیگه

 

 هی لباسم...زیبا ولی ملیح آرایش یه..بودم شده خوشگل.. انداختم خودم به نگاه یه آرایشگاه قد تمام آینه تویه

 بازو ویهر تا راستم شونه از کلفت بند دوتا اما داشت بازی یقه براق و بود ای نقره رنگش...بود مجلسی بلند پیرهن

 یقهسل...پایین تا داشت چین حالت بعدش اما بود تنگ پام رون تا...میکرد کم بودنش باز از که داشت نقش چپم

 ..میومد وبهم نازبود خیلی..بود شروین

 

 ...کردم پا ایمم نقره سانتی ده پاشنه کفش

********* 

 مارو فیلمبردار که..بودن باهم اول همن از دوماد و عروس فقط...آقا هه هه...آقاهامون پیش پایین بودیم رفته همه

 ...باشن تنها تا پایین کرد پرت زودی

 کم شکالتی پیرهمن یه و همرنگش کروات با..ای قهوه اسپرت شلوار و کت یه...اوکی اوکی بود زده تیپی یه شروین

 ...رنگ

 ...سمتم اومد

 ...بنده گل خانوم به به-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فالح. ریحانه | ترنم رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

116 

 

 سالم-

 ...شدما خرکیف گرفتی تحویل اینقدر ترنم اوه او-

 چرا؟ نمیدونم میزنه شور جور بد دلم شروین وای-

 ...عالیه شب یه امشب نزنه شور دلت الکی-

 ...اوهوم-

 ..بود خریده ناز bmv ماشین یه خودش سیاوش...شه عروس ماشین ندادیم ماشینو اینبار... شدیم ماشین سوار

 ...داشتم شوره دل چرا نمیدونم... گذاشت شاد آهنگ یه شروین ماشین تو

 به مخور.. بوم یهو که بودم فکر تو... بیرون اومدم و کردم مرتب وضعمو سرو و لباسامو رفتم رسیدیم اینکه بعداز

 ...گرفتم باال سرمو..نفر یه

 چیشده؟؟؟؟-

 ...شدی ناز چه ترنم وای...ببیرمت اومدم هیچی وا-

 ...مختلط و بود بزرگ باغ یه تو عروسی...درختا از یکی کنار منوبرد..بزنم حرف خواستم تا

 ؟؟ چیکارمیکنی-

 ...صورتم رو کشیدم دست و کردم نگاه بهش باتعجب.. بوسید گونمو سریع

 ..نیاواردم سرت بالیی تا برو بدو..اما کردما کنترل خودموخیلی:گفت تعجبمودید

 ...بیجنبه دیوونه مرض: کلش پس زدم

 قبل مثل باهام..بود شده خوشگل هم خیلی..بود اومده مریم...رقصیدیم شروین با کلی..مهمونا جمع تو رفتیم...

 ...خوردم باباشو ارث انگار نگو که میکرد نگاه طوری من به باباشم..بود شده سرد نبود

 بود؟؟ چیشده یعنی...بود کرده اخم خیلی.. برگشت وقتی کرد صحبت تنها باهاش و گوشه برد شرینو

 ...کنار کشیدم و اومد سیاوش که میرقصیدم وسط داشتم

 ..عروست پیش برو چیکارداری بامن شازده چیه ها-

 ... برقصیم باهم بازم شده امر اما میرم اونم پیش-

 کرده؟؟؟ امر کی اونوقت-
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 اشوه ابرو داره و بازه گوشش بنا تا نیشش شروین دیدم دستش اشاره به کردم نگاه وقتی گرفت سمتی دستشو

 ...توصورتش اومدن خنده جایه اخماش زودم چه..میندازه باال

 ....نخوام من اونوقت-

 لباسا؟؟؟؟ این با اما شدم راضی که کرد اسرار اینقدر...بدو باتویه مگه-

 ..کنم عوض لباسامو برم بزار خب-

 ..بدو باشه

 کامل دهوامون دلشوره اون تا..بترکونم میخواستم بود عالی که داشتم لباسی یه...کنم لباساموعوض تا رفتم سریع

 ماول از وگرنه میکردم ناز داشتم هه ه...کردم باز عقبو صندوق ماشین سمت رفتم...بود کنم ول مگه اما کنار بره

 ....دیگه آواردم که داشتم رقصیدنو لباس این با قصد

 

 یه...مشکی پسرونه جین شلوار یه.. کردم نگاه آینه جلو خودمو..پوشیدمشون رفتم لباسم برداشتن بعداز سریع

 ...گشاد و بود کوتاه که ربع سه آستین رنگ توسی بلیز

 ...داشت ارزش اما کشید طول..کردم موهاموباز شینیون کل..سرم به زد دفعه یه

 ...باشم داشته داداشم خان با جذاب رقص یه میخوام خیرم شدم؟؟؟نه دیوونه

 چقدر اوفف..کردم شونه بازم اما داشت در خیلی...جونشون به افتادم باشونه منگال مثل بازکردم موهاموکه

 حاال...بود دارشده موج..بود اومده در لختی از و شد زیاد حجمشون شد باز هاش گره تموم وقتی.. هم به چسبیده

 ...شدما خوشگل چه...بستمش اسبی دم

 ...امشب شود چه...کردم رنگ کم آرایشمم

 ...پاکردم خوشکالمم کتونی

 ...مجلس سمت رفتم

 ...بود مشخص چشاشون از تعجب...دیدنم تا بودن وایساده جلودر منتظرم که شروین و سیاوش

 چیه؟؟؟؟-

 کردی؟؟؟ چه ترنم واوووو:شروین

 ؟؟؟ ترنم:سیاوش
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 هاااااااا؟؟؟؟-

 شدی؟ چرااینطوری:سیاوش

 مگه؟ چجور؟بدشده..زدم چرخ یه

 همرو دفعه یه اما بودی آرایشگاه تو چهارساعت کردیم تعجب عالیه؟اماخوب نه:داد جواب سیاوش جایه شروین

 ...کردی خراب

 ...باشم داشته داداشم خان با توپ رقص یه خواستم...اینیم ما دیگه خوب-

 داداش؟ خان فقط:شروین

 توهم؟؟؟؟؟؟؟ نکنه...خا با دیگه آره-

 ...باشم باشما منم قراره اوکی-

 ..مادوتاس برا رقص میگی؟این چی-

 باشم تامنم میدی تخفیف حاال خوب-

 ...دیدم من عالیه رقصش خوشگله، نباش نگران:سیاوش

 ...شد دیر که بریم اوکی-

 ..پیست سمت رفتیم باهم

 رو رفتیم دست تو دست هم سیاوش منو...بزنه مخصوص آهنگ تایه گفت نوازنده گروه به و رفت شروین

 شدن متوجه چون نشستن همه دیدن مارو وقتی...هاشون قیافه از بوودد معلوم کردن تعجب دیدنم از همه..پیست

 ...رقصه بازم

 ...خارجیا مثل شده..برقصم بود قرار دونفر با اینبار اما

 

 شروین منو و..رفت کنار سیاوش رقص وسط..میرقصید عالی هم شروین..عالی همیشه مثل..شد شروع رقص

 گآهن وقتی...میرقصیدیم ای حرفه و عاشقانه خیلی...باشیم باهم ما که داشته نقشه منم ناقالیه داداش..موندیم

 وقت االن آخه..بزارم دلم کجایه اینو حاال وای.. بود شده سرخ که دیدم رو چشم دوتا اما..کردیم تعزیم..شد تموم

 ....بود رسیدن

 بچه اب صحبت مشغول...کردن تعریف کلی ازمون علی و بیتا.. کناری اومدیم وقتی.میکرد نگاهمون خشم با اشکان

 ...برد همراهش رو من زد اونا به که لبخند یه با و گرفت دستمو اومد اشکان که بودیم ها
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 ..شد خورد دستمو کن ول اه-

 ... ترنم نباشه حرف-

 ...کشیدم بیرون دستش از محکم دستمو

 خبرته؟ چه-

 ..وضعیت اون با اونم میرقصیدی پسره اون با چرا تو..خبرمه چه من-

 باشه داشته ربط بهت نکنم فکر دوما..شروین اسمشم داره اسم پسره اون اول..راهو همه این میره کی اوهوم-

 مربوطه؟

 ...مربوطه شو خفه-

 ...میرم وگرنه باش ادب با شو خفه خودت-

 ...وضعیه چه این دیگه بسه-

 نوم..کردم خوشت دل که میخوام معذرت هم فرانسه تو رفتارم بابت..ندارم ای عالقه هیچ تو به من ببین اشکان-

 بزار وش من بیخیال...بهتر یکی از یکی...زیاده واطرافت دور دختر که تو شو بیخیالم پس..نمیخوریم هم درد به تو

 ...بود آخرم حرف حرفا این...بکنم زندگیمو

 ..میشم وارد دیگه جور اینبار باش منتظرم..نمیکنم ولت من باش خیال همین به..زندگی ههههه-

 ...نشو مزاحمم دیگه فقط.. بکن داری دوست هرکاری-

 ...کنم چیکار حاال وای..ورفتم

 ...بود دیگه مرد یه و مریم با صحبت مشغول شدم متوجه...بگردم شروین دنبال تا رفتم

 ...........بود هم در اخماش چون نبود خوب بحثشون اونا با بود معلوم اونم اما... بود معلوم نیمرخش

....... 

 

 ...بود پوش شیک هم خیلی که مردی با و وایسادم شروین کنار رفتم

 ...سمتش بردم دستمو بده دست باهام تا کرد دراز دستشو مرد اون...دادم وسالمی زدم لبخندی

 دارم؟؟ رو بانویی چه با آشنایی افتخار..هستم کمالی من سالم-

 ..دادم دست اون از تبعیت به منم..متشخص چه اوه اوه
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 ...هستم کریمی ترنم منم بختم خوش-

 ...خوشبختم منم شنیدم خیلی تعریفتونو-

 واقعا بگم اگه.. میکرد نگاه بود کمالی دست تو هنوز که دستم به اخم با داشت که شروین سمت برگردوندم سرمو

 ..خندید که..کشیدم بیرون کمالی دست تو از دستمو سریع..بود دقیقش یک برای فقط ترسیدم

 خندیدید؟؟؟ که بود داری خنده چیز ببخشید-

 هن مگه.. شروین به رو.. جان شروین خاله شوهر و میشناسید مطمئنن که هستم مریم پدر من...بگذریم نه: کمالی

 عزیز؟؟؟؟؟ شروین

 ...بود اعصبانی اینقدر چرا نمیدونم شروین شمت کردم رومو

 وت از دستمو خلوت گوشه یه برد منو وقتی....کرد دور اونجا از و گرفت دستمو بده کمالی به جوابی اینکه بدون

 ...کشیدم بیرون دستش

 ..میزبانیم ماهم مجلسن این مهمون اونا زشته میکنی چیکار-

 اونو اصال مگه.. باال برد صداشو..اونجا؟ اومدی چی واسه کردی؟اصال معرفی خودتو چرا دادی؟ دست بهش چرا تو-

 ...که میشناسی

 دهنش رو گذاشتم دستمو بزنه حرفشو ادامه نزاشتم

 ...هستی اعصبانی و ناراحت اینقدر چرا نشده که ؟چیزی خبرته چه آروم ششششش-

 ...نشست و خورد سر دیوار کنار اروم و داد تکیه دیوار به

 ؟شرویـــــن؟؟؟؟؟؟ عزیزم شروین..شروین شدی چی-

 ...ماشین تو برم کن کمکم نیست خوب حالم یکم فقط ترنم خوبم خوبم-

 ...بریم باشو باشه

 ..کردم باز رو ماشین در ماشین سمت بردمش نشه متوجه کسی که جوری آروم و کردم بلندش

 ...برگردم برم بشین-

 ...کرد نگاه چشمام تو و گرفت بازومو

 ..دارم کارت ترنم نرو-

 .. نشن نگران برمیگردیم دیگه ساعت یه ما بگم سیاوش به برم میام زود بشین-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فالح. ریحانه | ترنم رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

121 

 

 ..بیا زود اما باشه-

 ...میام االن باشه-

 راضی بالخره اما شده چی که داد گیر اولش بده حالش یکم شروین که گفتم سیاوش به... سالن سمت رفتم

 واستمخ تا کرد قالب دستاش حصار بین دستامو عقب از نفر یه دفعه یک که شروین سمت میگشتم بر داشتم..شد

 .......شد بسته چشمام اروم نشدو متوجه چیزی دیگه...و گرفتن دهنم جلو دستمال یه بکشم جیغ

 

*** 

 

 چشممو بازهم شد باعث خورد چشمم به نوریکه کردم باز آروم چشمامو وقتی اما بودم بیهوش چقدر نمیدونم

 شد؟؟؟ چی..افتادم گذشته شب یاد دیدم که موقعیتمو..واکردم چشم سریع اما...ببندم

 ...بود منتظرم شروین

 سفت صندلی پشت از اما کنم باز دستمو کردم سعی..بودن بسته پامو و دست بودم نشسته چوبی صندلی یه رویه

 ...میکرد درد بدنم.. بود شده بسته

 ...زدم داد

 بده؟؟؟آهاااااااییییییییی جواب یکی نیس؟؟؟؟؟؟؟ کسی-

 الح وای..دارن چیکار بامن...بود کی گرفت منو که کسی اون بود چیشده بودم ترسیده خیلی..نداد جواب کسی اما

 ..سیاوش عروسی...اومد سرش بالیی هچ.. نبود خوب شروین

 ...اومد در رو کلید چرخیدن صدایه که میگرفت گریم داشت دیگه

 برم؟؟ میتونم کجا بستس پاهام و دست که وضعیت این با من آخه کردن قفل درم نفهم بیشورای

 ..بود کرده اشکین؟؟؟تهدیدیم نکنه وای..لرزید بدنم سرم تو اومد که فکری از دفعه یه

 ...تو اومد نداشت گودزیال از کم هیکلش که مردی یه و شد باز در

 ...سمتم اومد حرفی بدون

 هستی؟ کی ؟تو کجاست اینجا-

 ...کشیدم عقب بازومو میمالیدم دستمو مچ که همینجور..گرفت بازومو..کرد باز پشت از دستامو
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 ...عوضی نزن دست من به-

 ..کرد باز پاهامم

 .. بیوفت راه دختر شو خفه-

 ..کردم حفظ تعادلمو که میکرد پرتم داشت جلو داد هولم

 ؟؟؟.نیست حالیت احترام ،تو کن ولم-

 تموم هک بود بزرگ سالن یه پایین بردتم ها پله از... حاال کنم چیکار ای....بدم نشون نمیخواستم اما بودم ترسیده..

 ...بود دم و شاخ بی غول همین مثل یکی قسمتاش

 پشتش که میدیدم سرشو فقط من بود نشسته روش نفر یه که بود راحتی مبل دست یه چب سمت سالن وسط

 ....مبال سمت برد منو یارو همون...بود بهم

 ..میخواید جونم از چی.. کن ولم اه-

 ...مریمه پدر کمالی همون این..دیدم کردم که دقت...مرد اون روی به رو مبل رویه نشوند منو

 توووو؟؟؟؟؟؟-

 مطوری؟ چطور خانوم ترنم شد عرض سالم-

 داری؟؟؟ چیکار اینجا؟؟؟؟؟بامن آواردی منو چرا میخوای چی جونم از-

 ....صورتم رو کشید اشارشو انگشت..نشست کنارم اومد شد بلند جاش از

 ...عجولی چقدر عزیزم صبرکن ت ت ت ت--

 ...کنار کشیدم صورتمو

 ...آشغال نزن بهم کثیفتو دست-

 ...هستی عصبی چقدر...ندارم بهت کاری نترس عزیزم آروم-

 ...صورتش رو کردم تف اینبار که صورتم رو کشید دستشو بازم

 ..صورتش رو کشید دستشو عصبانیت با

 ..گستاخ دختره کردی چیکار-

 ...نزن بهم دست گفتم بهت حقته-
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 ..شی پشیمون کارت از میکردم یکاری وگرنه نبینی آسیب دادم قول که حیف شو خفه-

 ..بود کی نمیدونم...داد جواب و کرد بهم اخم یه...خورد زنگ گوشیش بدم جوابشو خواستم تا

 الوو؟؟؟-

-.... 

 ..میارما سرش بالیی یه وگرنه کن معلوم تکلیفشو دخترو این بیا-

-..... 

 .. جهنم-

-..... 

 ....شده نگران خیلی دیگه االن میزن زنگ بهش دیگه ساعت یه آره-

-...... 

  باشه-

 ....کرد قطع گوشیرو

 ...نمیاد در صداتم باال میری میشه معلوم تکلیفت دیگه ساعت چند تا:گفت من به رو

 ...ندارم صدا سرو حوصله کن بیهوشش اومد در صداش باال ببرش:گفت هرکول اون به رو

 ....ارباب چشم-

 ....بیوفت راه:گرفت بازومو

 ...کن ولممممم...میخواین جونم از چی کنین ولم-

....... 

 

 :شروین

 که نمیتر..تشنست ترنم خون به که میدونستم میشناختم خوب رو کمالی..افتاد دلم تو ترسی.. بود شده بد حالم

 شغالآ اون کثیف چشمایه نمیخواستم اصال...باشه دخترش برا میخواد کمالی که چیزی...کرد روحموتسخیر و قلب

 ..بیوفته ترنمم به
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 یگفتم دلم نمیدونم..نشن نگران اما میایم دیر یکم که بده خبر سیاوش به تا بره خواست ماشین تو منوبرد ترنم

 ...نمیزاشتم تنهاش ای لحظه ایکاش که رفت ولی برنگرده

 

 از یکی با داشت که رو سیاوش...مجلس تو رفتم..نیاواردم تاقت دیگه که بود گذشته رفتنش از ای دقیقه ده

 ...سمتم اومد کردم صدا رو میزد حرف دوستاش

 بود؟؟ ؟؟؟چیشده چجوره حالت..زود برگشتید؟؟؟؟؟چه-

 ...پرسیدم دستپاچه...عوضیشه خود کار بودم مطمئن بود شده بدتر حالم...ترنممم خدا وای..میگفت چی

 کو؟؟؟؟؟ ترنم-

 جایی؟؟؟؟چیشده؟؟ میرید باتو که میپرسی؟؟؟گفت چته؟ازمن-

 ..زمین رو سرخوردم

 ...چیکارکنم حاال سیاوش...نه وای-

 ..بود شده نگران اونم زد زانو کنارم

 بده؟؟؟؟ جواب هاااا؟..شروین؟؟؟؟نکنه؟نکنه میگی چی-

 ...نداشتم دوست ترنم به رو کمالی نگاه..مطمئنم اما سیاوش نمیدونم-

.......... 

 گرفت درد سر گفتیم اما شدن ترنم نگران هم باباها مامان کردیم تمومش زود بشه خراب عروسی نزاشتیم

 مامان...میاریمش بشه خوب حالش گفت شیرین اما باشه اونجا زشته میگفتن...شیرین و ساوش خونه بردیمش

 یکل از بعد باباها و مامان خونه در بردیم شیرینو و سیاوش...نزاشت سیاوش اما خونه بره کرد اسرار خیلی ترنم

 وناا خونه تو شد قرار شد دار خبر موضوع از هم شیرین...باال رفتیم تایی سه اونا رفتن بعد...رفتن اونا با صحبت

 ...کنیم صحبت

 ره و داره خط چندین میدونستم..بود خاموش اما گرفتم داشتم کثافت کمالی اون از شماره هرچقدر... داخل رفتیم

 ...میکنه عوضش دفعه

 کو اما...برمیگردیم فردا میگیریم جشن هم دور امشب...خوبه گفتیم گرفت سراغشو.. زد زنگ ترنم مامان

 باش ترنم مراقب خودت خدا هی..جشن

 ...کجاست نمیدونستم زدم زنگ تونستم هرجا به موندیم بیدار صبح خود تا
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 ....کنم چیکار باید نمیدونستم..برنمیومد دستم از کاری هیچ

 ....میزنه زنگ بهم بودم مطمئن..بودم موبایلم زنگ منتظر

 ونا اینکه احتمال وگرنه..بود خاموش گوشیش مریم...میشدیم قبل از تر ونگران ماکالفه اما میگذشتن ها لحظه

 ...بود زیاد کجاست ترنم بدونه

 ...گوشی به افتاد هم شیرین و سیاوش چشمایه که خورد زنگ گوشیم

 ...دیگه دار برش

 ..دادم جواب رو گوشی آنی.. زد تلنگر بهم سیاوش

 الوو..بله-

 ؟؟؟؟ احوال پیشه عاشق جناب به به-

 کجاست؟؟؟ ترنم عوضی آشغال شو خفه-

 گذشته؟؟؟؟ بد تو به میگذره؟؟مگه بد کسی به من کنار مگه امنه جاش ؟؟نترس شدی نگران اوخی-

 کجایی؟؟؟؟؟:غریدم عصبانی

 هم رو ترنم که آشنا یه نباشید رفت؟؟؟؟نگران یادم چی دیدی وای ای...بشی عصبانی زوده هنوز آرومممم-

 که خوشگل و ظریف دختر این به تو دست اون از تر زود میخوای اگه..اینجا میاد دیگه لحظه چند تا داره دوست

 ..دکر کثیف خنده یه......میخواد خاطرشو خیلی دیگه نفر یه چون بیا زود برسه میشه هم خوبی شبانه یار حتما

 کجایی؟؟؟؟...نمیزارم زنده کدومتونو هیچ بخوره بهش کسی دست شو خفه-

 اوکی؟؟؟؟...تنهاااا نره یادت فقط...متروکه ویالیه چالوس جاده بیا..هه هه-

 ..باشه-

 کی؟؟؟ اما آشنا یه گفت..کردم قطع گوشیرو

 بود؟؟؟؟ شروین؟؟؟کی چیشد:سیاوش

 آره؟؟؟ بود( کمالی)مهرداد حتما شروین:شیرین

 ...آره یعنی دادم تکون سرمو
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 کیه؟؟؟ آشنا..ببره رو ترنم بیاد میخواد آشنا یه گفت مهرداد سیاوش...برم باید ها بچه برم باید-

 ؟� �چییی؟؟؟؟آشنااااا؟؟؟:سیاوش

 .میخواد رو ترنم خاطر گفت..آره-

 ...نهههه-

 شد؟؟؟ چی-

 ...برسه ترنم به اون دست نباید بریم شروین بریم...مطمئنم اشکان اون آشغال اون-

 ...خروجی در سمت افتاد راه و برداشت کتشو

 ..نمیشه برم تنها باید من سیاوش نه-

 ..میام منم بزارم دست رو دست و بشینم نمیتونم نمیزارم من-

 ..باشه..وایستی باید دورتر خیابون چندتا تو..ببینن تورو نباید اما..باشه: کشیدم موهام تو دستی کالفه

 ..شد دیر بریم باشه باشه: داد تکون سرشو

 ...کنه روشن ماشینو رفت سیاوش

 بگید و...باهمیم بگیم پرسیدن مامانینا که اینجا بیان بزن زنگ علی و بیتا به هم تو شیرین:گفتم شیرین به رو

 ..شمال رفتیم

 بیان بحص نشن جمع که.. شمال رفتیم بیتا و تو با دیشب همون ما گفتم مامانینا به هم ازقبل.. راحت خیالت باشه-

 یانب میگم..میشه ناراحت حتما ترنم دست از بعد چون میدم خبر هم بیتا به..چیزا اینجور و صبحونه برایه اینجا

 ...اینجا

 ...خدافظ... خودت با بقیه پس باشه-

 ..باش خودت مواظب داداش سالمت به-

 ..فعال باشه-

 من نمتر جایه اونجا نبود خوبی جای...بودم رفته قبال ویالرو اون..بودم نگران خیلی...بیرون اومدم و برداشتم کتمو

 .....نیست

 

 ترنم
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 من؟ چرا..میکنم چیکار اینجا من خدایا.. بود گرفته بغضم..میکرد درد بدنم...کنم صدا ای لحظه نمیتونستم

 ؟؟؟ اینجا آوارد چی برایه منو کمالی

 باز پامو و دست...میترسم میبینم رو اینا هروقت وای...تو اومد هرکوال اون از یکی و شد باز اتاق در که بودم فکر تو

 ...شدم مچاله بود اتاق تو که ای کهنه تخت رویه... بودند کرده

 ...کثیف چشم همه اون بودبا پایین از بهتر اینجا....برم بیرون اتاق از نمخواستم

 پاشووو:گرفت بازومو

 ...شد جمع صورتم بود دستم تو که دردی شدت از فقط بکشم عقب دستمو نمیتونستم دیگه

 ...پایین برد منو خودش همراه...شدم بلند و دادم گوش حرفش به

 مگه دمش عصبانی...نبینه ضربه سرم تا کردم حائل دستامو... سالن یخ زمین رو کرد پرت منو پایین رسیدیم وقتی

 کیه؟؟؟ این..بود براق ای قهوه کفش جفت یه چشمم جلو...میبردند برده

 چیکار اینجا ؟؟؟این این.. خوردم جا لحظه یه...وصورتش..کرم بلیز..ای قهوه شلوار یه...آواردم باال سرمو آروم

 ..میکرد

  خدایا نکنه؟؟نکنه؟؟؟نه

 ...ترسیدم ازش اول بار برایه

 ...شدم بلند جام از سریع

 توووو؟؟؟-

 ..کرد ای خنده

 ..کشید گونم رو دستشو

 ..عزیزم خوبی..اینجاست کی ببین به به-

 ...زدم کنار دستشو دستم با

 نوم بود همین داشتن دوست ادعا همه اون عالقه ابراز اینهمه... تف صورتت به تف..عزیزم نگو بهم گفتم صدبار-

 ...بندازی خودت مثل آشغال همه این بین

 موهامواز از بزرگی دسته گرفت خودش به جدی قیافه بعد...اخالقتم عاشقاین..شد خشمگین بازم ترنمم آخی-

 ..گرفت چنگ تو سر پشت
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 آی-

 اما مپیش بیای خواستم ازت خوش زبون با بسته زبونی بل بل:گفت گوشم کنار و آوارد صورتم نزدیک صورتشو

 ..شه پیداش که االناست عشقتم نباش نگران اما..هنرمند مثال استاد یه سراغ رفتی نیومدی

 بکنن؟ میخواستن چیکار اینا وای ریخت قلبم

 ...حالجه مرده چند داری قبولش هم تو داره عاشقی ادعای که اونی ببینم بزار:داد ادامه

 ...کرد ول حرکتی با منو و زد ای قهقهه

 ...که بودم نشسته روش روبه مبال همون از یکی رویه

 ..اومد جدیدمونم مهمون:گفت و شد بلند..بود ما کنار موقع اون تا که هم کمال..شد باز خروجی در

 ...بود در به پشتم چون کیه ببینم نمیتونستم من..شد داخل کسی...شد باز در

 ...اومدی خوش خان شروین سالم به به: کمالی

 ..بودم دلتنگش چقدر وای..کردم نگاهش و شدم بلند جام از سریع اسمش باشنیدن

 ..شد کشیده پشت از موهام بازهم برداشتم که رو اول قدم سمتش برم خواستم

 ...کن ولم آی-

 ...گرفتنش دونفر که اومد نزدیک بود شده قرمز چشماش شروینکه

 .. نتونست که سمتم بیاد کرد تقال

 ...بره بزار آشغال کن ولش-

 ...دارم کارش کلی هنوز بره بزارم کجا آواردم دست به فرشترو این تازه من..باطل خیال زهی.هه هه:اشکان

 ..کمالی سمت کرد روشو

 خاطر به کردم کاراتو همه که سال اینهمه خاطر به..میکنم خواهش ازت مهرداد بزنه بهش دست نزار مهرداد-

 ..ترنم به بزنه دست نزار مریم جون..مریم

 ..میکرد التماس من خاطر به داشت...من استادمغرور بود خواه خود همیشه که شروینی منه شروین این جونم خدا

 کم لبخند بهم...خودم مغرور استاد بود مغرور که شروینی میخوام خودمو شروین من نکن التماس شروین نه-

 ..داد تکون سرشو و زد جونی

 ...میزد بهم دستاشو کمالی
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 یرز گذاشت دست..نشست روش به رو...بود نشسته زانو رو حاال که شروین کنار رفت...رمانتیک چه آفرین آفرین-

 ...شروین چونه

 خودشم اوارده اشکان خود رو ترنم..اینجا بکشونم تورو میخواستم فقط من ندارم کاری اون به من نباش ناراحت-

 ...بری میتونی بدی پس حساب وقتی دارم حساب خورده یه باتو من کنه چیکارش میدونه

 چقد دستت از کردی برخورد باهام چجور بفهمه اینجام من بفمه اگه میدونی.. اینجام من میدونه مریم مهرداد-

 ...میشه عصبی

 ببینه نمیتونست..بود کور چشاش داشت بهت که ای عالقه اون با من احمق دختر اون..نمیفمه مریم نترس-

 ..میخواد خاطرتو داره دوست بازم میخوای رو ترنم میدونه اینکه با االنم حتی..نمیخوایش

 شروین با تو میبرم ترنمو من شدم خسته من مهرداد بسه: گفت داشت دستاش حسار تو منو حاال که اشکان

 ..میرم من...رسیدم خواستم که چیزی به من بیا کنار خودتون

 ..برم باهاش نمیخوام من خدا وای

 شرویننن برم جایی اشغال این با نمیخووام من شروووینننن خدا تورو شرووووینننن-

 ریختن اوناهم کرد اشاره بودند اونجا که هرکوالیی اوون از تا چند به کمالی که سمتم بیاد خواست و شد بلند

 ...بود کرده جمع شکم تو پاهاشو بود افتاره اونا پایه دستو زیر من شروین..وزدنش سرش

 سفت منو اشکان کنم چیکار نمیدونستم...نمیومد بر دستم از کاری میکردم گریه و..میکردم صداش فقط من

 ...بست چشماشو اروم...میکرد نگاه بهم بود من به شروینم چشمایه..بود گرفته

 (شروینم)نمممممممممم شرررررووووویییییینننننننن نه نه-

 ....زدم ضربه زمین به مشت با....نشستم زمین رو و سرخوردم

  بگیر جلوشونو خدا تورو اشکان:گریه با اشکان روبه

 .نزارر بزننش نزار خدا تورو قبول میگی هرچی قبول.. میکنم اشکان؟؟؟خواهش

 بگم؟؟قبول؟؟؟ من هرچی:گفت بهم رو میخواست حرفمو همین انگار که اشکان

 ..شروینم نزار نزار ما اره:دادم تکون سرمو

 ..ترسیده ما کوچولو خانوم..کافیه دیگه نمیکنی فکر مهرداد:گفت کمالی به دادو تکون خنده با سرشو

 ...میکنم تمومش تو کوچولویه خانوم خاطر به باشه اوخی-

 کافیه:کفت میزدن شروینو داشتم که مردا اون به رو بعد
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 ...پیچید دردمی از خودش به هنوز شروین رفتن کنار اونا

 ..گذاشتم پاهام رو سرشو سمتش رفتم...بود آزاد بدنم دیگه حاال

 ...اینجاست ترنمت ببین کن باز چشماتو عزیزم شروین:نالیدم

 اینجور سخته سخته شروینم شکستم...افتادی اینجور نمیدیدم ایکاش نمیومدی ایکاش شروین...شروینم

 ...ببین ترنمتو کن باز چشاتو..آواردم کم..دیدنت

 ....گرد باز چشماشو آروم

 ...خوردن تکون لباش فقط نتونست اما بگه چیزی خواست...کشیدم چشماش رو دستمو

 ...بود خونی صورتش

 ...بریم کافیه:کرد بلندم... سمتم اومد اشکان

 ...داخل اومد مریم..شد باز در که برد حیاط سمت خروجی درب سمت خودش همراه منو

 ...کرد نگاه بهم زده بهت...مهربون دختر همون بود مریم

 اشکاننننن؟؟؟؟؟؟؟؟ خبره؟؟؟باباااااااا چه اینجا-

 خبره؟؟؟؟ چه اینجا شماهام با:گفت بازهم بلند صدایه با مریم...نگفت چیزی کسی

 ...سمتش اومد کمالی

 ...شروین سمت رفت باباش به اعتنا بدون بشه شروین حال متوجه تازه که انگار بعد

 ..صورتش رو کشید دست

 شرویییننن...کن باز چشماتو عزیزم شروین شروین-

 ...داره دوست شروینو چقدر مریمم میفهمم حاال...بود اشک ها گونه رو بود عصبی شد بلند

 آوارده؟؟؟؟ سرش بالرو این کی:غرید باباش رو

 آروممم باش آروم: سمتش رفت کمالی

 خاطر به هات خواسته خاطر به تو اما شی بیخیالش نخواستم ازت مگه بخشیدمش نگفتم من مگه:زد فریاد

 هاااااا؟؟؟؟...نداری کاری بهش ندادی قول بهم مگه..کنی قبول خواستم نشدی حاضر گذشتت

 اینجا؟ آواردی براچی رو ترنم میکنه چیکار اینجا این:سمتم گرفت انگتشو
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............ 

 ...بود شروین سر باال که مریم سمت رفتم..بیرون کشیدم اشکان دست تو از دستمو

 ...کرد نگاهی بهم... بودم کرده یخ بودم سرد منم...میلرزید داشت گرفتم دستشو

 سرش بالیی چه ببین..گرفتم شروین سمت انگشتمو..ببین کن کمک دوستیمون حرمت به خدا تورو مریم-

 منه بودنه خاطر به اینکارا همه اگه..ببرش اینجا از..ببرش خدا تورو اما زدنش آشغاال اون چرا نمیدونم من..اومده

 دهب ؟؟قول..میدی قول باش مواظبش فقط میرم من..میدونم داری دوسش بیاتو شروین سر بالیی نزار اما میرم من

 بشه؟ اذیت نزاری

 بود شده خیس صورتم

 میدا به اومد بامن بابا اجبار به اولشم از نیست و نبوده من مال شروین..ترنم نکن گریه: صورتم رو کشید دست

 بودیم هک فرانسه تو..گذاشت جا ترنمش پیش تو پیش قلبشو اون نشد اما کنه پیدا احساس بهم بتونه روزی اینکه

 دیگه فهمیدم بعد اما باشید باهم نمیخواستم بودم خودخواه بازم اما..داشت دوست هم خیلی داره دوست فهمیدم

 ...اما نداره بهتون کاری که گفت بهم بابا..بشه اینجوری نمیخواستم خدا به نمیتونم

 میخندید حاال اشکان

 تموم پاشو:گرفت بازومو خشمگین..هم به میدن عشقشونو دارن نشستن عاشق دونفرمثال جالب چه هه هه هه-

 ...بازیارو مسخره این کن

 ..میخوای جونم از چی اشغال کن ولم-

 ...میدم دست از کنترلمو وگرنه شو خفه ترنم-

 .....غلط چه نشم ساکت:زدم داد

 ...میسوخت بد چپم سمت گونه..کردم حس کامال رو خون شوری بگم حرفمو ادامه نتونستم و سوخت صورتم

 میکنی؟ بلند روش دست حقی چه به عوضی کثافت..:جلو اومد کرده بلند روم دس دید که مریم

 ....زد پسش دست وبا...کنی دخالت نمیدادم اجازه وگرنه ندارم بهت کاری مهرداد خاطر به عقب برو-

 ...ایه افتاده دور جای که بود معلوم بود خشک درختای پراز...داشت هم بزرگی حیاط چه...حیاط تو برد منو

 ...برد ماشینی سمت منو

 ...شو سوار-

 منننن-
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 ...کنم بلند دست روت بازم نمیخوام سوارشو هیسسسس-

 بدیش ایکاش...اینجا نمیومدی وقت هیچ ایکاش...میرم دارم ببینی کجایی جونم شروین..شدم سوار حرفی بدون

 ..بودم مرده

 ..میشد باز ریموت با در هم متروکه این تو...کرد باز ریموت با رو در افتاد راه و کرد روشن ماشینو

 ناشونماشی کنار بودند گرفته ما طرف به که هایی اسلحه با پلیس تا چهل تا سی شاید شدیم خارج ویال از همینکه

 ..بودند کرده محاصره رو اطراف هم کلی و...بودند وایستاده

 شد؟ پیدا کلشون سرو کجا از اینا شانس خشکی به اه:ماشین فرمان رو زد خشمگین اشکان

 ...نشد باز کردم هرکاری بود قفل در که بشم پیاده ازماشین خواستم..شدم خوشحال من

 .بدم دستت از راحت که نیاوردم دستت به راحتی این به رو تو من... نمیشه باز نکن تقال کجا؟؟؟؟؟اینقدر-

 ...برم بزار فقط نکنم شکایتی میدم قول برم بزار خدا تورو اشکان-

 ...نزن بیجا حرف سرجات بشین-

 ...کرد صحبت و گرفت گو بلند یه داشت تن به رنگ کم سیز لباس که مامورین از یکی

 ...بشن تسلیم بگو همدستاتم به شده محاصره اینجا پایین بیا-

 .. پرید جا از آف تیک یه با ماشین...گاز رو داد فشار پاشو و کرد عوض دندرو سریع.. نمیداد گوش انگار اشکان اما

 خلوت جاده تو...میومدن سرمون پشت ماشین تا سه دوتا اما...شدیم دور اونجا از سریع..رفتند کنار هم مامورها

 ...میشد دور اونها از سرعت با هم اشکان و...بود

 ..میکردیم طی رو بود شمال برا مطمئنن که ای جاده داشتیم که بود ای دقیقه 23

 ...بودم بسته کمربندمو ترس از من

 همونب زد دیگه ماشین یه برو رو از بگیره سبقت سرعت با خواست تا اشکان که میرفت داشت سنگین ماشین یه

 ....کردیم برخورد بود چپ سمت که صخره یه با ماهم و

 

**** 

 

 ترنــــــــم؟؟؟؟..کن باز چشاتو خواهری عزیزم ترنم؟ترنم
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 ..یدونم یکی برادر بود سیاوشم صدایه میرسید گوشم به که صدایی اما بودم کجا نمیدونم میکرد درد سرم

 ...سرم رو گذاشتم دستمو..بود سفیدی دیدم که چیزی اولین..بود تار چیز همه..کردم باز چشمامو آروم

 شدی؟؟؟ بیدار ترنم؟ترنم-

 شروین اما...علی،بیتا.شیرین بابا خودم،مامان بابا سیاوش،شیرین،مامان بودند همه صدا سمت چرخوندم سرمو

 کجاست؟ پس نبود

 نیست؟؟؟؟ چرا ؟شروین چیشد..مریم ،اشکان، کمالی ویال، ،اون شروین خوردن کتک.اومد یادم دفعه یک

 ..کردم نگاه چشماش تو...بود روتخت که سیاوش دست رو گذاشتم دستمو

 کو؟چیشدش؟؟؟ شـــروین؟؟شروین سیاوش-

 ..باشه بستری مدت یه باید فقط خوبه حالش اونم عزیزم نباش نگران:فشرد دستمو

 ببینمش میخوام من-

 ..پیشش میبرمت شی بهتر توهم خوبه حالش جونم ترنم نباش نگران:شیرین

 ...بفرمایید..بیرون بفرمایید میکنم خواهش کنین خلوت رو مریض دور خبره چه:داخل اومد پرستار

 میشه؟ بمونم پیشش بزارید پرستار خانوم گفت گریه و نگرانی با مامان

 ...شما فقط اما باشه اوممم-

 باشه: مامان

 ..کنار بزار رو بازی لوس پاشو دختر بسه:داد خفیفی فشار دستمو سمتم اومد بیتا

 ...رفت و زد روم به لبخندی بعد

 ...نگذره پسره اون از خدا اومده روزت به چی گلم دختر بشم قربونت الهی-

 ..خبر چه اشکان اون از ببینم بزار اها

 جونم؟ مامان پسره کدوم-

 شاز که داری دلیلی میدونستم میدونستم..مرد تصادف تو پسره دیگه میگم رو اشکان ترنمم میپرسی ازمن-

 ..داشتی خبر کاراش از نگو نمیاد خوشت

 مرده؟ واقعا مامان؟؟اشکان کاری چه-
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 ...کرده بدبخت رو دختر کلی بودن دنبالش پلیس کلی بوده خفن بازای خانوم اون از پسره هیچی...مرد آره-

 ...نشده بهت چیزی شکر داره؟؟؟خدارو درد خیلی پات من بشم نازم دختر قربون الهی-

 چجوره؟ شروین حال مامان...نیست زیاد دردم جونم مامان نه-

 کتک تو خاطر به که کرد تعریف سیاوش.. نبود خوب حالش بودنش آوارده که اولش ترنمم بهتر...شکر خدارو-

 ..میشه مرخص فردا تا گفتن و بهتره االن...بده خیرش خدا خورده

 ...شکر خدارو پس خب-

....... 

*** 

 

 ....بدترین زن صدتا از که خودتون میشن آماده دیر خانوما بگید بلدید فقط مردا شما.... دیگه باش زود شروین

 بدوووو؟؟؟؟؟ شروین وای

 وایسااا شدما دایی منم شدی عمه تو اگه عجولی چقدر کن صبر ترنم-

 ...پسر یه دختر یه شدن دوقلو یه صاحب سیاوش و شیرین امروز

 ...داد خانوادمون به خدا که است هدیه همین شروین با ازدواجم از بعد زندگیم اتفاق بهترین

 عای همرنگش شیک شلوار یه و جذب نفتی آبی بلیز یه..پایین اومد بودم عاشقش همیشه که تیپی یه با شروین

 ...همیشه مثل موهاشم بود

 غرغروووو خانوم خوشگل خودمون بچه ایشاله:کشید لپمو

 ایه؟ عجله چه حاال وایساااا زوده که گفتم اااااشروین-

 ممممم...خوا..می..چه..ب من چیه عجله نکن شروع بازم ترنم-

 ...بکنم فکرامو یکم بزار حاال بابا خوب:کردم ای خنده

 یدای یاسین و یاسمین االن که بریم بیا حاال..نمیشکنی دلمو میدونستم خودم عشق ایول: زد هوا تو بشکنی

 ..منتظرمونن

 ...بریم بزن-
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 هم رمزه ماشین اون شده شروین مال که مشکی فراری ماشین یه..شدیم خوشگلمون ماشین سوار و رفتیم باهم

 ..!!!!آواردم دستش به آخر دیدید..هست و بوده خودم مال اول از که

 شروین؟؟؟؟؟-

 جونم؟؟؟-

 ...ندیدمش علی و بیتا عروسی جشن از خبر؟بعد چه مریم از میگما-

 ... .زندان افتاده سوابقش خاطر به فعال که هم مهرداد..امریکا رفتن خاله با که دارم خبر اما...ندیدمش منم اوهوم-

 مکنی؟؟؟ ازدواج مریم با که دادی امضا بهش توچرا-

 نمیشه؟ نکنی فوضولی میپرسیا بازم-

 ..نگو نخواستم اااااشروین؟اصال-

 ...میگم نکن قهر گلم خانوم بابا خوب:دستش تو گرفت دستمو

 خیلی باباش اما..بود شیطونی و خوب خیلی دختر خودش مریم...شدیم بزرگ مریم با شیرین و من:داد ادامه

 عالقه خیلی مریم به مهرداد...نمیومد خوششون ازش مامانینا خانواده و بزرگ مادر اما چرا نمیدونم..نبود دلچسب

 گذشت سالها..بود مندی ثروت مرد یادمه که اول همون از مهرداد.. بود یدونشون یکی دختر مریم بالخره..داشت

 یاداب بدم ازش اینکه نه نداشتم دوسش من اما بود خوبی دختر بود کرده پیدا عالقه من به مریم...شدیم بزرگ وما

 ...میکردم محلی بی بهش میکرد که بازیایی بچه خاطر به اما..داشتم دوست شیرین مثل اونو نه

 دش خورد خیلی بابام که دیدم منم..بود سالم هجده من اونموقع شد برشکست اما..بود بزرگی دار کارخونه بابام

 نمیگیرن کمک مهرداد از چرا که کنم درک نمیتونستم اونموقع...خواستتم کمک مهرداد از و رفتم خانوادش کنار

 رامب بعد اما خنید بهم اول کنه کمکم خواستم ازش وقتی مهرداد پیش رفتم...باشم کرده کمک خواستم همین برا...

 هب خوبیه دختر مریمم میگفتم همش چون کردم قبول اونموقع منم..باشم داشته دوست رو مریم که گذاشت شرط

 ولپ درقبال که گرفت امضا ازم مهردادم نیارم درد سرتو.. باشم داشته دوسش باید شده که خانوادمونم و بابا خاطر

 ..کردم امضا برگرو اون منم کنم ازدواج مریم با باید منم میکنه کمک بابام به که زیادی

 نکردی؟ ازدواج مریم با سال چند این تو چرا پس خب-

 گفتم بهش شدم راست رو مریم با کم کم که بعد اما.. بخونم درس باید زوده که میاواردم بهونه همش اوایل خب-

 ...کنیم ازدواج تر دیر ما بخواد باباش از

 کنه؟ قبول پولو شد راضی اومده؟چجور کجا از پول بابانفهمید-
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 من بدم پس بهش رو پول باید گفت حتی کرد دعوا خیلی اول گرفتم مهرداد از که گفتم بهش اول همون از من-

 آخر تا هاینک یا برگردونه سودش با رو پول باید که بود گفته مهرداد اما بده پسش بود برده بابا اما نکردم قبول که

 ...کنم عقد رو مریم من هفته

 ...کنه قبول رو پول شد مجبور باباهم

 ...تو اونوقت میخواست تورو اینقدر مریم نامردی خیلی شروین اما اینطور که-

 میخواست تورو کی میگرفتم رو مریم من اگه ضمن در..نیست که زور نمیخواستم اونو من خوب عجبااا واااا-

 بگیره؟؟

 ..قهرم اصال بخواد دلتم شروین بدی خیلی:بازوش به زدم

 ..خودمی ترنم خودمی ناز خانوم تو کردم شوخی قهرنکن خانومم خوب-

 ...مخملیه گوشام منم باشه-

.... 

 ..گشنشه بچه پاشو...ترنم..آواردن خوشگلتو تبسم پاشو خانومی ترنم

 ..بود سرم باال بود بغلش تو که کوچولویی با شروین کردم باز آرم چشمامو

 ...مامانشه دلتنگ کوچولوت بیدارشدی؟بیا ترنــــم

 و مامان من حاال..اودنش برا میکردیم شماری لحظه که نازی دختر خوشگلم تبسم بود ناز چه..کنارم گذاشت بچرو

 ...بود شده بابا شروینم

 داشتن و بودن هم کنار بود بخش لذت چه و بهش دادم وجودم شیره از..روزم یک کودک دهن تو گذاشتم سینمو

 ..خداجونم ممنونم..مشکلی هیچ بدون نفری سه خانواده یه

 

 

 پایان
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21,32,2014 

 لــــعــــیــا

 

 

 لمق ترنم...باشه شده تموم خوب امیدوارم..کردند همراهیم که کسایی ازهمه ممنونم..شد تموم ترنم گلم دوستایه

 ..ببخشید بزرگیتون به خودتون..نوشتن تو داشتم زیادی مشکالت..نوشتمش مشکل کلی با و بود اولم

 ...پیشتون میام بازم.. است قصه پریای بعدیم رمان

 بوسس...دارم نیاز خیلی کمکتون به البته...بشه بهتر و بهتر قلمام مرور به امیدوارم

 ....همراهیاتون از ممنمون
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