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 سرگرد مغرور منرمان:

 محمدی هلیا نویسنده:

 تخیلی/ پلیسی/ عاشقانه ژانر:

 به رفتن براي هست سروان که مغرور و شیطون دختر ي:خالصه

 براش اش عمه پسر که شرطي بخاطر کشور از خارج مأموریت

 ..میشه سرگرد جناب با صوري ازدواج به مجبور میذاره

 

 1پارت#

 

 کردم بیدار خواب از رو مهسا و غزل دیگه هاي روز مثل هم امروز

 سرهنگ دیشب داشتیم مهمي جلسه امروز.. میشم آماده دارم خودم االنم

 ... باشید حاضر نفرتون 3 فردا گفت زد زنگ نادري

 

 افسري رشته هم با و هستم دوست راهنمایي از مهسا و غزل با من

 ... خوندیم

 

.  برسیم جلسه به که بیان زود ماشین تو رم مي که دادم خبر ها بچه به

 بنظرت+ بله-  هلیا= غزل.. کردیم حرکت و امدن دوتاشون بعد مین 5

 چي تو خدا خنگ واي+  نمیدونم- باشیم تامون 3 گفته چرا سرهنگ

 که من عزیزم غزل بعدم نه - نگفت چیزي زد زنگ که دیشب میدوني

 تحویل بهش ي ژوکوند لبخند و شد ساکت دیگه غزل.. که نیستم پیشگو

 .... شد خوردنش حرص باعث که دادم
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 سرهنگ که کردیم نظامي سالم نادري سرهنگ اتاق تو رفتیم و رسیدم

 دفعه این اما دارین مأموریت بازم= نادري سرهنگ..  بشینیم کرد آشار

 بدین انجامش نحواحسنت به رو مأموریت این دارم دوست دیگه نفر3 با

 شما مأموریت میگم براتون میان سرگردامون از تا سه دیگه ربع ي تا

 ... شد زده در دقیقه پنج از بار..  چیه

 

 

  2پارت#

 

 نگذریم حق از و هیکل خوش پسر تا سه نادري سرهنگ بفرماي با

 بعد و شدیم بلند نظامي سالم براي به ماهم که داخل آومدن?? خوشکل

= داد ادامه نادري سرهنگ که...نشستیم ما ي همه سرهنگ اجازه با

 نیروهام بهترین از من که داریم پي در مهمي مأموریت که میدونید

 و کرد من به اشاره.. میکنم معرفي اول خب.  میکنم استفاده دارم

 روبه سرگرد به اشاره وبعد..  زارع ،ارجمندي، احمدي سروان= گفت

 ... مهلوي و توانا،راد سرگرد=  گفت کردو من رویي

 نادري سرهنگ...  میمونن زهرمار برج انگار تا سه این چرا واي

 ترکیه از ما کردیم پیدا جدیدا بزرگ خیلي بخرد مواد باند ماي= گفت

 عنوان به کدوم هر شما میخوام من که میفرستن تهران به به رو مواد

 ها محموله دقیقه ساعت و تاریخ از که جوري و جلو برین زوج ي

 از کي تو که کنید آوري جمع ما براي زیادي اطالعات و شین باخبر

 کن ریس و راست رو کارا توانا سرگرد... بگیرمشون ها مهموني

 با همراه توانا سرگرد با احمدي سروان=  سرهنگ  چشم=  توانا..

 زور باشه حواستون میرین تر زود شما راد سرگرد ارجمندي سروان

 سروان  بشین صیقه باید قبل روز دو هم شما میکنم اعالم رو مأموریت

 ... میشن اضافه شما به بعد دارم کار تا چند هم توانا سرگرد و زارع
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 تو رفت توانا اخماي دیدم که!!! صیغه= گفتم یهو شد نمي تر بد این از

 ( میاد بهش اخم چقدر الهي واییي...) هم

 و زن کنید وانمود باید اونجا شما چون صیغه بله=  گفت سرهنگ که

 ..  هستید شوهر

 اصال رو صیغه جریان نباید کنم راضي چجوري رو بابا حاال اوف

 ..بفهمه

 

 

 3پارت#

 

 بابام به شب...  برسیم کارامون به رفتیم و شد تموم جلسه باالخره

 قبل گفت فقط شد راضي مکافات هزار به بهش جریانو گفتم زدم زنگ

 ... ببینیمت شیراز بیا بگیر مرخصي بري اینکه از

 

 خوایم مي که کردم هماهنگ سرهنگ با رفتم و شد تموم کارم امروزهم

 غزل.. غزل اتاق تو رفتم...  گرفتیم مرخصي و شیراز بریم تایي سه

 من گفتي خوبه.. _ هستا اداره اینجا خبر چه میش گاو هووویییي= 

 گوشیم با و گفت اي باشه.. بریم عصر باید بدو.. هست هتل کردم فکر

 .... بیاد که مهسا زدم تک ي

 

 برگشتم احمدي سروان.. گفت یکي یهو که میشدیم ماشین سوار داشتیم

 باره در میخوایم امروز+ سرگرد جناب بله -..  تواناست سرگرد دیدم

 2 ساعت زارع و ارجمندي سروان همراه بزنیم حرف مأموریت

..  خداحافظ+ خداحافظ حتما بله-. هستیم منتظرتون........  رستوران
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 دلو خوب= گفت و شونم به زد بود جلو که   مهسا که ماشین تو نشستم

 این با!! من!!  کي -..  میآوردم  در شاخ تعجب از داشتم..  میدیا قلوه

 ماسه بزنیم مأموریت درباره میخوایم گفت بابا!!  عمرا!! توانا سرگرد!!

  ooh yes=  غزل...  2 ساعت رستوران بریم هم تا

 خوابیدم رفتم بود 12:15 ساعت خونه رسیم و کردیم سکوت دیگه

 .... 1:30 رو کردم کوک هم گوشیم آالرم

 

 

 4پارت#

 

 ست کنه چه کرد کالفم اه شدم بیدار غزل پي در پي زدنهاي صدا با

+  نبینمت غزل-..   سرش تو خورد که کردم پرت سمتش و بالشت

 آمدم وقتي  دستشویي تو شد ور حمله ، وا..  کمه ده دو ساعت بدبخت

 دیر زشته شو آماده برو دختر شو بلند - خنده مي داره دیدم بیرون

+  شوووووووو بلند گفتم دوباره خنده مي هنوز داره نه دیدم.. برسیم

 اي گفت بیرون کرد در از سروشو دفعه ي که رفته خودافظ باشه

 دقیقه ربع از بعد کرد فرار و بست درو??  نیمه و یک ساعت راستي

 در شاخ دیدم که چیزي با که میرفتم پایین ها پله از داشتم.  بیرون آمدم

 بترکه گفت مهسا که زدن تیپي چه خواهرام ژووون واییي -...  آوردم

 راست کردم نگاه آینه تو..  ما از نداري کمي دست خودتم حسود چشم

 ...  بریم بیاین گفتم و?? کردم پوکر مثل قیافمو منم میگفت

 

 

 چه اي قیافه چه.. جیگرایي چه گاد ماي اوه.. کردیم پیدا و میز رسیدیم

 ها بچه به نگاهي.??  باشن ملت سرگرد اینا ندارم باور هنوز.. هیکلي
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 میز سمت رفتیم و زدم صداشون آروم بدبختا شدن خشک دیدم و کردم

 .... نشستیم سالم ي  با

 

 

  5پارت#

 

 هم تا دو بابا نه(  میکنه نگاه چقدر اوف..) بود من روي روبه توانا

 االن(  پوک کله سه سینمایي فیلم) میکردن نگاه رو مهسا و غزل داشتن

 ....?? واال میخورن، مارو ناهار  بجاي

 

 شد خندم باعث همین که کردن نگاه منو همه کردم که اي سرفه تک با

 در که گذاشتیم قرار ما اما ما شد مزاحم ببخشید=  گفتم..  خندیدم.. 

 .. زدن حرف کردیم شروع بعد.. بزنیم حرف مأموریت باره

 

 سبز محوطه تو رفتم و کردم خواهي عذر ، خورد زنگ گوشیم

 ... رستوران

 

   بفرمائید سالم الو -

   دخترم سالم+

 رسه مي درساش به هلنا خوبه هلنا خوبه بابا خوبي ماماني سالم وایي -

 ..... 

 درساش به هم هلنا خوبیم ما ي همه رادیو انگار دخترم بگیر نفس+ 

  رسه مي
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  کرد سکوت مامان دیدم.    خداروشکر خب -

  ماماني الو-

  عزیزم بله+

 .... بگي میخواستي چیزي-

 

 

  6پارت#

 

  نشو عصباني فقط دخترم اره+

  شدم عصباني شاید نمیدم الکي قول مامان بگو-

 بعد شیراز میاي کي تو که پرسید بابات به زد زنگ عمت دیروز+ 

 ... کنه معلوم خودشو تکلیف بزنه حرف تو با که میاد سهیل گفت

 .. کنه سهیل این دسته از نمیومد بیرون خونم میزدي کاردم یعني

 من بگو بگم زبوني چه به من ندادي جوابش چرا مامان چي یعني -

 نداره دوسش که کسي با نمیتونه آدم..  متنفرم بشر این از من آقا میگم

 .. کشکه مگه کنه ازدواج

 ... خدانگهدار بده جوابش شیراز بیا خودت عزیزم باشه+ 

 ... کرد قطع و نداد هم خداحافظي اجازه

 .... بود خورد اعصابم خیلي نشستم چوبي نیمکت روي

 

 

 ?? ونداد?? 
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 روي تنها هلیا دیدم دور از شدم بلند ها بچه کنار از دستشویي بهونه به

 فکر تو آنقدر نیمکت رو نشستم پیشش رفتم فکره تو و نشسته نیمکت

 .. نفهمید که بود

  احمدي خانم-

 ّّ ّ! +.... 

  احمدي سروان-

+.... 

  هلیاااااا-

 ?? هستن دخترا فکردم ببخشید واي اي??... خبرته چه... بله هان+

 و زد تلخي لبخند...  پکرین خیلي افتاده اتفاقي= گفتم و زدم لبخندي

 کیه سهیل= گفتم کردم اخم...  پیداشد سهیل سروکله دوباره اره= گفت

 سالم15 که موقعي من... منه عمه پسر سهیل نکنین بد فکر نه?? +

 باهم سهیل منو بود نوشته نامه وصیت تو و کرد فوت بزرگم پدر بود

 بچه گفتن مي اما میکردم مخالفت من موقع همون من کنیم ازدواج

 ول سهیل و عمه نه میگم که هم حاال. بگیر تصمیم شدي بزرگ هستي

 ...نمیکنن

 

 

  7پارت#

 

 ??ونداد??

 ؟ نداري دوسش-
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 تازه..  میرفته چشمم از داره کاراش این با ولي میمونه داداشم مثل نه+

 تحریک هم بابام حرفاي به بیام نمیزاره مأموریت برم میخوام بفهمه اگه

 ??   مهمه برام خیلي مأموریت این من... بیام نذاره که میکنه

 شر از هم مأموریت بیاي تر راحت بتوني هم که.. دارم راحل ي من -

 .. شي راحت سهل

  ؟؟؟ راحلي چه+

 .. بده خبرم بیاي نذاشت امد اگه-

 .. ممنون باشه+

 

 پشت منم میکنن نگاه بد بد دارن مهسا و غزل دیدم نشستیم باهم رفتیم

 ... نشستم و کردم نازک چشم

 

 ?? هلیا??

 

 ...بعد دوروز

  دیگه پاشو... پاشو دخترم-

  بخوابم بذار مامان اي+

 ...آمدن سهیل و عمت پاشو.. است یازده ساعت دخترم پاشو-

    عملي سرعت چه+ نشستم سیخ

  بیا رفتم من- خندید مامانم
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 با کرمي شومیز ي شدم آماده بیرون آمدم و شویي دست سمت رفتم

 ... رفتم پوشیدم مشکي شلوار

  خوبي عمه سالم.. سالم-

 گلم عروس مرسي+

...??- 

  مطلب اصل سر بریم داداش خب+

 .. گفتم رو مطلب اصل قبال من چیه مطلب اصل ببخشیدا عمه-

  زشته دختر هلیا= گفت بابا

 منم گفتن قبال رو مطلب اصل میگم دارم میگم چي دارم مگه بابا-

 .. است نه جوابم من عزیزم جان عمه میگم االنم دادم جوابمو

 .....آقاجون وصیت آخه=  عمه

 کني ازدواج من با نمیخواي تو باشه= گفت بده ادامه نذاشت سهیل که

 که...  کني ازدواج باید مأموریت تاقبل... اما بیخیال جونم آقا وصیت..

 داشته دوست واقعا که باکسي اونم... کشور از خارج بري شوهرت با

 ....باشه

 

 

 8پارت#

 

 با. باشه عاشقم که بیارم کجا از شوهر حاال. داشتم کم همینو اووفف

  باشه= گفتم غرور

 .. کنید خبرم خواستگاري روز شما از خبر پس= سهیل
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 .. بود ناراحت خیلي عمه

 ... شي خوشبخت سهیل بي چه سهیل با چه دخترم هلیا=  عمه

 ... عمه ممنون-

 ..رفتن و کردن خداحافظي

 ي ها بچه از گوشیم با اتاقم رفتم. بود شده داغون خیلي اعصابم اخ

 .. گرفتم احوالي

  بفرما-.. امد اتاقم در صداي

 .. خودم آجي سالم به+

 سرکار از امدي تازه خانوم هلنا سالم-

 میزد حرف بابا داشت مامان راستي... میشه اي ساعت نیم ي اره+

 .. کني کار چي خواي مي حاال.. فهمیدم رو سهیل جریان میزد حرف

  برم حتما رو مأموریت این باید من.. نمیدونم هلنا واي-

  بود شغل اینم خودتو تقصیر+

 ... داري دوست رو دندانپزشکي که تو مثل شغلمم عاشق منم-

 .. ناهار بریم گفت مامان بگم چي واال+ 

  بریم باشه-

 .. خونه آشپز تو رفتیم پایین رفتیم ها پله از

 .. کني کار چي خواي مي حاال هلیا=بابا

  بابا نمیدونم -

  کني نمي ازدواج سهیل با چرا+

 .. شدیم بزرگ هم با میدونم داداشم مثل رو سهیل من بابا-

 .... میخوام رو تو خوشبختي فقط من.. دختر باشه+
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 9پارت#

 .. سالته 28 دیگه کني ازدواج نمیخواي تو هلنا دخترم= بابا 

 ....بابا آخه=  هلنا

 خواي مي گفتي  دیگه، نداریم ماخه آخه=  حرفش وسط پرید مامان

 سالم دوسه باشه گفتیم بندازي  راه کارتو گفت باشه گفتیم بخوني درس

 .. کني رد خاستگاراتو نداري حق دیگه افتاده راه کارت که هست

 ...باشه= هلنا

 

 جمع و میز هم هلنا و من و خوردیم خواستگاري بحث با ناهارمونم

 کوک رو گوشیم آالرم بخوابم باال رفتم...  شستیم ظرفارو و کردیم

 ....  5 رو کردم

 گیس ي موهامو بیرون آمدم شویي دست تو رفتم و خورد زنگ ساعت

 ... ببینیم فیلم هست هلنا اگه ببینم رفتم و کردم شل

 

 رفت سر حوصلم آه.. خرید مامانم و بود شرکت بابا و نبود الحمدهلل  که

 نمیدونستم واقعا.. افتادم سهیل حرفاي یاد و کاناپه رو خوابیدم... 

 ... کنم چیکار

 

 

 

 !!! توانا ونداد سرگرد خودشه اره! توانااااا! فهمیدمممممممم
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 اتاقم تو رفتم کردم طي دوتا یکي رو ها پله و ها پله طرفه رفتم سري

 شماره تخت رو پریدم زابي انگار و برداشتم میز رو از و گوشیم و

 ... گرفتم رو سرگرد

 ....داد جواب که کردم صاف صدامو منم میخورد بوق داشت

 

 

  10پارت#

 

  الو-

  احمدي سروان منم سرگرد سالم+

 .. بفرمائید سالم. بله-

 سهیل سرگرد??(  قشنگه تلفتم پشته که صدات اون جیگر واي+)

 .. گذاشته برام شرط

 ؟؟ شرطي چه-

 از جخار برم شوهرم با که کنم ازدواج مأموریت قبل تا باید یا که+

 ... کشور

 .. نگفت چیزي ثانیه چند کردو سکوت

  سرگرد الو+

  میذاره شرطي همچین میدونستم-

 ??؟؟ چي مأموریت کنم کار چي من حاال خب+

 .. میدین و پدرتون شماره-
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 ؟؟ چرا شماره+

 ... خدمتتون بیام باخانواده فردا پس بزنم زنگ فردا من چون-

  چیییي؟؟+

 سرهنگ با من.. مأموریت بیاین خوایین مي اگه راه تنها احمدي خانم-

 ... بیفته عقب روز دو ي مأموریت که میکنم هماهنگ

 .........کنید یادداشت باشه+

  ممنون-

  شما از خبر میکنم خواهش+

 . باشید منتظر باشه-

  خدانگهدار+

 ... خداحافظ-

 ... کردم قطع رو گوشي

 

 

  11پارت#

 

 ..فرداعصر

 که میکردم نگاه رو ام عالقه مورد فیلمه داشتم بودم نشسته کاناپه رو

 .. امد اف اف صداي

 .. کیه_

 ... دخترم کن باز هلیا+

  زدم رو ودکمه.. بابایي بفرما_
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 ..خونه اهالي به سالم_

  بابا سالم+ 

 .. حاجي سالم= مامان

 .. بیام تا کن درست چایي ي خانوم_

 .. چشم+

  راست سمت ي کاناپه رو امد و کرد عوض هاشو لباس و رفت بابا

.. میکردم نگاه فیلم داشتم هنوز منم اورد رو چایي مامانم که نشست من

 که ببرم کنم جمع رو چایي استکاناي میخاستم خوردیم رو چایي که بعد

 .. دارم کارت بشین گف بابا

  میشناسي رو توانا سرگرد دخترم_

  میکنیم کار باهم بابا؛ اره+

 هست ادمي طور چه_

 روش خیلي هم نادري سرهنگ.. میشنوم رو تعرفش همش که من+ 

 ... میکنه حساب

  هست باشخصیتي ادم معلوم زدنش حرف از اره_

 ??(  نمیدونم من مثال)میپرسین چرا حاال+

 ...زد زنگ امروز+

 

 

  13پارت#

 .. خستگاري میان خانواده با شب فردا گفت_
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  فرداا+

 .. باشي اماده گفتم اره_

  باشه+ 

 شامم اومدن تهران از چون میخواي چي فردا واسه ببین خانوم_

  میداریم نگهشون

 .. برات میکنم لیست کاغذ رو حاجي باشه+

 

 ... فردا

 داشتم.. نه یا درسته میرم که راهي این نمیدونستم داشتم استرس خیلي

 لي شلوار با مدادي نوک روسري ي با کرمي رویي ي میشدم اماده

 االن گفت مامان که  آشپزخانه تو رفتم کرد صدام مامان که پوشیدم

 وتا بریز چایي دیگه ساعت ربع ي  بچین رو ها استکان این بیا میان

 استرس از داشتم..  امد هم در صداي که... نیا رونبی نزدم صدات

 .. کنه باز درو رفت هم هلنا..  میمردم

 ??ونداد??

 که میرفت من صدقه قربون جوري همین داشت مامان زدو در بابا

 ي داخل رفتیم وقتي.. پرسي احوال و سالم و در دم امد هلیا باباي

 مامانم که میز رو گذاشتم و گل نشستیم و بود هلیا شبیه که دیدم دختر

  شمایي خانم عروس عزیزم= گفت دختر همون به خطاب

 .. هستم عروس همون یا هلیا خواهر هلنا من خانوم حاج نه+

 .. عزیزم باشي زنده_ 

 ..ممنون+ 
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  14پارت#

 زیباشده واقعا برون امد آشپزخانه از هلیا و زد صداش هلیا مادر که

 .. بود

 ??هلیا??

 مسني نسبتا مرد سمت رو چایي اول رفتم استرس با و زد صدام مامان

 و بابا بعد بود ونداد باباي کنم فکر که گرفتم بود نشسته بابا کناره که

 هلنا کناره کوجیک بچه ي با که خانومي و ومامان ونداد مامان بعدم

 پاش نفرم یک کاناپه روي که ونداد هم اخر ودر.. هلنا بعدم و بود

 نگاه منو سرتاپاي داشت و بود نشسنه قشنگي ژست وبا پاس روي

 رو چایي که.. بفرمایید گفتم و جلوش گرفتم رو چایي منم که میکرد

 .. ممنون گفت و برداشت

 .. نشستم کاناپه روي تر ور اون یکم منم بعد

 میدونید که طور همون احمدي اقاي اجازه با=کرد شروع ونداد باباي

.. امدیم ونداد پسرم واسه خانم هلیا گلتون دختر از خاستگاري واسه ما

 و کرد ازدواج نیبینید که طور همین وندا خاهرش و بزرگمه پسر ونداد

 ..  دارم هم نوه ي

  باشن سالمت+

 .. بزنن حرف اتاق تو برن جونا میدین اجازه اگه حاال خب..  ممنون_ 

 اتاق تو رفتم و شدم بلند منم که کرد اشاره من به بابا. دارین اختیار+

 ...امد سرم پشت هم ونداد که

 

 

  15پارت#
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  بفرمایید_

  بگم باید چیز تا چند خانم هلیا+

 بفرما_

 که میدونمیم دوتا خودمون فقط اما کنیم ازدواج میخوایم ما+

 طالق  ماموریت از بعد میتونیم خاستیم اگه و صوریه ازدواجمون

 هست شنبه یک امروز.. نفهمه هیچکس میکنم خاهش ازتون.. بگیریم

 .. داریم ترکیه به پرواز جمعه ما

 .. زود انقدر چرا_

 مهسا و خانم غزل و شما منو یعني.. بریم زودي باید مجبوریم ما+

 ... داریم بلیت عصر چهارشنبه خانم

 .. کنیم عقد زودتر یعني پس_

 .. میگم امشب من طوره همین اره+

 .. باشه_

  میخواي چي ایندت شوهر از..  خانم هلیا_

 (.. ??شده باورش جدي جدي انگار)زدم لبخندي_ 

 عروسي ماموریت بعد شاید میدونید کجا از=گفت، و خوند و فکرم

 .. ?? گرفتیم

 .. نکنه پنهون چیزي. راستگویي. صداقت.....  راستش خب+ 

 .. بده قول توهم.. میدم قول_

 .. میدم قول منم+ 
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 سر پشت داشتم زدن کل و دست همه که بیرون رفتیم اتاق از بالبخند

 نگاهش داره هم ونداد دیدم.. خورد سهیل به چشمم که میرفتم ونداد

 .. هست عمه پسر سهیل= گفتم گوشش زیر یواش که.. میکنه

 .. شي خوشبخت.. مبارکه= گفت سهیل و داد دست بهش ونداد که

 ..  سهیل اقا ممنون_

 ... مبارکه پس= ونداد مامان

 .. کرد روبوسي مردا با،، هم ونداد و کردم ربوسي یکي یکي زنا وبا

 ما که بگم ترا بزرگ اجازه با من= گفت ونداد نشستیم همه که بعد

 کنیم و مامورت کاراي بریم باید و داریم تهران به پرواز شنبه چهار

 عقد هم فردا پس برون مهریه واسه خدمتتون بیایم فردا بدین اجازه اگه

 بعد عروسي انشاءهللا.. میکنیم کار داریم عجوالنه شرمنده دیگه.. کنیم

 .. ماموریت

 .. پسرم باشه= بابا،

 .. رفتن و خوردیم و شام

 ... بخابم رفتم و گفتم بخیر شب

 اجار به که تو دخترم هلیا= گفت امد مامان که کردم عوض رو لباسام

 ... ندادي ازدواج این به تن سهیل

 .. خوبیه پسر ونداد مامان نه+

 .. شي خوشبخت ایشاال خداروشکر خب_ 

  ماماني ممنون+

 از خوش شب باي و بوسیدم دستشو منم بوسید سرمو و بقلش تو رفتم

 ....خوابیدم منم و شدیم جدا هم

 



 زادهتدوین:فاطمه عابدین  mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 

  16پارت#

 کاراي از بعد و دستشویي رفتم و شدم بیدار خواب از هم صبح امروز

 که میشه روشن خاموش داره گوشیم صفحه دیدم و بیرون امدم مربوطه

 مو صدا.. داره کار چي یعني وواایي... هست ونداد دیدم کردم نگاه

 ... دادم جواب و کردم صاف

 .. بفرمایید سالم الوو_

 .. خوبین سالم+

   خوبین شما منمون_

 امشب خریداي هم خرید بریم تا شین اماده بگم زدم زنگ..  مرسي+

 ... بدین  نظر هم شما دارم دوست.. عقد خریداي هم

 ... خوبه 10 ساعت.. شدم بیدار خواب از تازه من حتما باشه_ 

  خدانگهدار.. منتظرم ده ساعت من پس.. اره+

 .. حافظ خدا_ 

 

  پایین رفتم ها پله از

 .. مامان.... مامان.... مامان_

 .. خونه اشپز تو بیا اوردي سر چیه دخترم بله+

 .... خونه اشپز تو رفتم

 .. بخیر صبح گل مامان به سالم به_

 .. بخور صبحونه بیا.. بخیر هم تو صبح.. عزیزم سالم+



 زادهتدوین:فاطمه عابدین  mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 رو گذاشت چایي هم مامان که بودم خوردن صبحونه درحال میز روي

 .. بروم رو نشست و میز

 .. بیاد بود گفته سهیل به بابا دیشب راستي مامان_ 

 .. کنید خبر منم گفت نمیاد یادت میگه اره+

 .. خرید بریم گفت زد زنگ ونداد مامان. اوهم_

 .. باش خودت مراقب فقط برو باشه خب+

 .. ماماني باشه_

 .... کردم شدن اماد به شروع و باال رفتم صبحانم شدن تموم از بعد

 دیدم که بیرون رفتم و کردم  خداحافظي مامان از من بودو 10 ساعت

 خاصي ژست و دودي عینک با و باال پاشم ي دیوار به داده تکیه ونداد

 ??( .  کردم تور جیگري چه) ایستاده

 .. بریم= گفت و داد جواب که کردم سالم و سمتش.رفتم

  داري ماشین+ 

 .. امدم تاکسي با اینجا تا هتل از نه_

 .. میارم ماشین من وایسین لحظه چند خب+

 .. باشه خب اوومم_

 پارکینگ تو واز گرفتم رو مامان ماشین کلید و خونه تو رفتم دوباره

 داشتیم شد سوار امد بوق باي و زدمو ترمز ونداد جلو اوردم در

 از.. دالرام) اهنگ و کردم روشن و ضبط که پاساژ ي سمت میرفتیم

 ...نزدیم حرفي پاساژ به رسیدن موقع تا و امد( باند پازل
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  17پارت#

 ي به خورد چشمم پاساژ تو رفتیم.. کردم پارک و ماشین و رسیدیم

 .. زانو زیر تا و بود دکلته مجلسي صورتي لباس

 .. طوره چه لباسه این.. بیا.. ونداد_

 ... هست کوتاه+

 ...  نیستا کوتاه_

 .. که داري خبر داریم چشن محضر مابعد بعدم هست کوتاه.. هلیا+

 .. دیگه جاي ي بریم خب اره اومم_ 

 .. کرد ترمز مغازه ي جلوي دفعه ي ونداد که جلوتر رفتیم

 .. چطوره این ببنین بیا+

 .. بود قرمز بلند لباس ي

 .. خوشکله_

 .. کن پرو بریم بیا+

 .. تن تو بود خوب خیلي و رفتیم

 .. بیرون امدم پرو از

 .. میخوام همینو من اقا_

  بفرمایید--

 ..  هست تو نوبت حاال ونداد_

 .. بریم باشه+

 اه اه.. کاشته گونه.. عملي دماغ دختر دوتا دیدم که میرفتیم داشتیم

 .. میکردن ونداد نگاه داشتن.. عملي عملي
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 دست تو کردم قفل دستم.. بودن دخترا که ونداد چپ سمت رفتم منم

 به کردم اشاره چشم با که کرد تعجب ونداد کارم این با که.. ونداد

 حرص دخترا شد باعث که.. داد تهویل بهم خوشکلي لبخند.. دخترا

 کت ي تو رفتیم.. کردم نازک دخترا براي چشمي پشت منم.. بخورن

 ...فروشي شلوار

 

 

  18پارت#

 جلوش تیکه ي و بود سفید کوتش که.. شلوار کت ي به خورد چشمم

 رو واي..  کرد پرو رفت ونداد.. مشکي پیراهن و شلوار با مشکي

 ..بود  عالي نتش

  بزارید برا همینو اقا+

 ..چشم_ 

 

 که خرید برام خوشکل ست ي.. فروشي طال برین گفت ونداد که رفتیم

 سلیقه با هم حلقه.. گردنمم بندازه چشن شب تا میمونه خودش پیش گفت

 و بود ساده ونداد واسه و داشت نگین تک من حلقه روي که خریدیم هم

 .. بود سفید طالي

 رستوران ي رفتیم و فرمون پشت نشست ونداد بیرون رفتیم پاساژ از

 .. شیک

 .. برون مهریه واسه میان شب گفت بعم و هتل به رسوندم ونداد

 .. شد مهریه بحث یواش یواش که بودن نشسته همه شب

 حاال.. گرفته کي داده کي رو مهریه احمدي اقاي خب= ونداد باباي

  چیه؟ رو شما نظر
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 .. بگین شما هرچي واال نمیدونم= بابا

 سفر تا 8 زر گل شاخه دونه تا 15.. اجازتون با= گفت ونداد یهو که

 ... سکه تا 1370 و خواست خانم هلیا خود هرجا کشور از خارج

 

 بود من تولد تاریخ دقیقا این اوردن در شاخ تعجب از همه یعني واي

70/8/15 .. 

 گلم عروس= گفت و امد خودش به همه از تر زود ونداد باباي که

 ...مبارکه نداره حرفي کسي که حاال بیشتر لیاقتش

 

 

  19پارت#

 امد شد بلند ونداد مامان که زدت کل و زدن دست کردن شروع همه

 هم وندا و داد بهم خوشکل ست ي و بوسید و پیشونیم شدم بلند منم سمتم

 مخملي جعبه و شد بلند هم ونداد که... داد طال دسبند ي بهم و امدو

 .. گرفتم ازش تشکر بایه منم پوشش به فردا گفت و سمتم گرفت

 ... 

 ... فردا

 تقریبا کارم و ببینم خودمو نمیزاشت ارایشگر خانم و بودم ارایشگاه تو

 ... بود تموم

  شد تموم عزیزم شو بلند+ 

 .. کنم نگاه حاال مرسي_ 

  عزیزم اره+

 .. شدم خوشکل چقدر... بودم من این واي
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 چادر حریر شال باي پوشیدم مو مانتو ونداد زدم زنگ و کردم تشکر

 و ونداد که بیرون رفتم و پوشیدم و خرید برام ونداد مامان که عقدي

 همه... محضر رفتیم نو ماشین سوار رفتیم.. بود شده زیبا خیلي.. دیدم

 باالي هلنا با امدن جایگاا تو بودیم نشسته..  دیدم هم مهسا و غزل بودن

 .. هم به میزد هارو قند هلنا و گرفتن رو پارچه و سرمون

 امضا جا هزارتا.. جلوم امد بزرگ دفتر ي که میخوندم قران داشتم 

 سرکار.. گفت و خوند عربي به جمله چندتا کرد شروع عاقد و کردم

 اقاي دائمي عقد به شمارا که میدهید وکالت بنده به ایا احمدي هلیا خانم

 .. بچینه گل رفته عروس= هلنا.. بیارم در توانا ونداد

 .. داشتم استرس خیلي.. میخوند اخرو بار داشت خوندو بار چند وکیل

 ... وکیلم ایا

 ... بله. ها بزرگتر اجازه با_

 .. پرسید ونداد از وکیل زدونو و کل باهم همه

  کردیم هم دست رو ها حلقه هم بعد....  بله ها بزرگتر اجازه با+

 غزل که گرفتم ها بچه با عکس ي گرفتیم عکس همه با و زدن کل همه

 عکس خیلي ونداد پیش هم ارشام و ارمین و بودن من پیش مهسا و

 ... شد قشنگي

 ..باغ تو رفتیم هم با همه بعد

 

 

  20پارت#
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 امدن همه امدیم ما تا.. میرقصیدن داشتن و بون وسط پسرا دختر

 تانگو اهنگ که.. میرقصیدن داشتن.. رفتیم جایگاه تو و دورمون

  جا همه که رفتیم و کردم قبول که داد رقص درخاست من به ونداد..امد

 کم که میرقصیدیم داشتیم.. بود ونداد منو رو چراغ ي فقط شد خاموش

 تموم از بعد.. ارشام با مهسا..  ارمین با غزل.. وسط امدن ها زوج کم

 رو طال ست ش کت جیب تو از و بوسید رو پیشونیم ونداد رقص  شدن

 دخترا که امد باحال اهنگ ي دوباره..زدن دست همه که داد هدیه بهم

 رقصیدن به شروع و ونداد هم پسرا خودشون سمت کشیدن منو

 ... کردیم

 

 هي داشت مامانم فرودگاه تو میگردیم  خداحافظي داشتیم  عصر فردا

 بکنیم دل ها خانواده از شدم راضي مکافت هزار به بعد میکرد نصیت

 .. بریم و

 کم کم که زدیم حرف دخترا با یکم.. کرد حرکت که هواپیما تو رفتیم

 .. خوابیدم و گرفت خوابم

 ..کردم باز رو چشمام ونداد زدناي صدا با

  پاشو.. پاشو هلیا_

.. گرفتیم تحویل ساکارو و شدیم پیاده و برداشتم شونش روي از سرمو

 مرخصي هم فردا گفت ونداد رسیدیم وقتي که خونه سمت افتادیم راه

 ..اونجا واسه خرید بریم میام عصرم بکنید رو تون کارا دارین

 

 

  21پارت#
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 بیدار میخورد چشمم به اتاقم پنچره از که خورشید نور با صبح

 شلوارک ي بیرون امدم مربوطه کاراي از بعد شویي دشت رفتم.شدم

 زدم اتاق از و  کردم اي  گوجه موهامو و پوشیدم تاپ با صورتي

 خونه اشپز تو رفتم??  میادا اي مزه خوش بوي چه ااوووو.. بیرون

 .. صبحونس کردن درست درخال خانم مهسا بببللهه دیدم

 .. خانم کرده چه ببین به به_

  بخیر صبحت سالم اي+

 ..  بخیر هم تو صبح عزیزم سالم_

 .. من بارم ي شما اینهمه حاال+

 .. دردنکنه گلت دست به به_

 

 خرگوشي موهاشو امد هم غزل که میخوریم صبحونه مهسا با داشتیم

 .. بود شده ناز خیلي عزیزم..  بود کرده جمع

  خانوم خشکل سالم به_

 .. جیگر سالم+

 دستت ابجي هلیا= گفت و شده بلد غزل که خردن به کردیم شروع بعد

 .. خوشمزه همیشه مثل بود عالي نکنه درد

.. منه کاره اینم میکرد فکر میکردم درست صبحونه همیشه من نه اخه

 .. شد پنچر هم مهسا که

 .. بود مهسا کار امروز صبحونه اما جونت نوش_

 ??  بابا نه+ 

  بود مهسا کاره جدي_

 ?? بانو کد بابا ایول+
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 ..  جون نوش_

 

 

 ...خورد زنگ گوشیم که میدیدم فیلم داشتم

 

 

   22پارت#

 .. بود ونداد.. برداشتم رو گوشیم

  سالم الو_

 .. خوبین سالم+

 .. خوبین شما ممنون_

 میایم ها بچه با باشید اماده دیگه ساعت  یک تا بگم میخواستم مرسي+

 .. دخری واسه بیرون بریم

 .. میریم هم با ناهار بعد میکنیم درست غذا بیاین خب_

 .. میخوریم چي ي بیرون همون.. نمیشیم مزاحم منون نه+

    حتما بیاین مزاحمتي چه نه_

  ممنون باشه+

  خدانگهدار... منتظریم پس_

 ... خدافظ+

 ..زدم داد و کاناپه رو انداختم رو گوشي

 دخترااااااااااا_
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  باو چته_ غزل

  عامو بله_مهسا

  داریم مهمون.. بدویید_

 ...  پایین امدن

  بسالمتي کیه_ غزل

 .. ارشام و ارمین و ونداد_

 ??  بابا نه_ مهسا

  خرید واسه بیرون بریم تون دنبال میایم گفتن زد زنگ  ونداد بابا اره_

 .. کردم دعوتشون ناهار واسه منم

 .. بدویید پس اوه_غزل

 مشغول و کردم درست ژله من کردیم شروع خونه اشپز تو رفتیم

 غزلم و کرد درست برنج هم مهسا.. شدم فشنجون خورش کردن درست

 .. ساالد

 .. شیم اماده که اتاقامون تو پریدیم شده تموم تامون سه کار باالخره اوف

 ...حمام رفتم سریع

 

 

  23پارت#

 خوشک موهامو سریع میان االن  بود 1 ساعت بیرون امدم حمام از

 و پوشیدم صورتي شال و مشکي شلوار با صورتي شومیز ي و کردم

 .. بیرون اتاق از رفتم
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 زده اف اف که میدیدم فیلم باهم داشتیم و امدن یواش یواش هم ها بچه

 .. شد

 .. کرد باز درو و داد جواب مهسا

 تا سه.. کردیم پرسي احوال و سالم و داخل امدن اومدن شون تا سه

_ ارشام.. دقیقه چند ار بعد??(    بودن جیگري) بودن عالي شون

 .. شدیم مزاحم دیگه ببخشید

 .. مراحمین مزاحمتي چه_گفت.. من تر زود مهسا که بدم جواب امدم

 .. میکنین زندگي تنها میدونم کع اونجایي تا_ رامین

 .. داد جواب غزل سري این بدم جواب امدم دوباره

  داره؟ مشکلي.. اره_غزل

 .. بزرگ شهر این تو خیلي باشید مراقب ولي نه_ ونداد

.. است خودمون به حواسمون بعدم به این از تنهاییم ساله چند ما_ 

 .. پاشین دخترا.. بچینیم میز بریم دیگه  ببخشید

 .. نهار براي زدم صداشون رفتم و چیدیم میزو

.. نکنه درد تون دست بود عالي_گفت ونداد که میخوریدیم ناهار داشتیم

 .. بود کدومتون کاره

 .. بود گروهي_

 ?? گروهي_رامین

 .. ساالد غزلم و برنج مهسا کردم درست رو فسنجون خورش من اره_

 .. گروهیه کاراتون همه باحال چه_ ارشام

 .. شیفتي نه_مهسا

 ?? شیفتي؟؟_ونداد
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 .. هست مهسا روز فردا مثال خونس مامان نفر ي روزي اره_ غزل

 .. چي خونه خرجي_ رامین

 .. میکنیم سه به تقسیم بعد  خریرم هرچي_ 

 .. بود خشمزه نکنه درد دستون_  ارشام

 .... جان نوش_

 

 

   24پارت#

 که پزیرایي تو ورفتیم شستیم ظرفارو و کردیم جمع رو سفره دخترا با

.. برده خابش نشسته حالت و کاناپه به داده تکیه سروشو  ونداد دیدم

 هي دستش بود گرفته کنترل هم ارشام.. بود گوشیش تو سرش ارمینم

 .. میکرد  عوض رو ها شبکه

 راحت اتاقم تو بره که بزنم ونداد صداي رفتم من و نشستن ها بچه

 .. بخوابه

 .. ونداد_

 ....+ 

 .. بخواب من اتاق تو برو میگیره درد گردنت پاشو ونداد_

 .. میام االن بشورم و صورتم برم.. نمیخواد مرسي نه ههوووم+ 

 .. دستشویي سمت رفت و شد بلند

 .. نشستم دخترا کنار منم

 .. رفت سر حوصلم اخ_ مهسا

 .. منم_غزل
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 .. کنیم کار چي_

 .. نمیدونم_ ارشام

 دو دوبه فامیل اسم بیاین_گفت و اورد برون گوشي تو از سرشو ارمین

 .. گروهي

  هلیا منو خب_ ونداد

  غزل منو_  ارمین

 .. مهسا با که منم خب_ ارشام

 ..  پسرا دست داد و اورد خودکار و کاغذ رفت غزل

 .. ما اول خب_ ونداد

 ... چي با بگو خب_ ارشام

 .. بگم باچي هلیا_ ونداد

 ?? نمیدونم_

 . میکنین فکر مشورت بحاي دارین زرنگین هاها_ ارمین

 .. گفته کي_ 

 " ب''   با اسم ونداد

 تو.. نوشت تند تند ونداد و بود نزدیک هم به ها سر  کردن شروع همه

 ..  بود مونده خوراکي و حیوان

  نمیدوني_

 .. بنویسم اگه میشه تکراري ولي میدونم چرا+

 .. بوفالو بنویس و حیوان خب_ 

 .. ??چي+

 ??  بوفالو_
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 .. چي خوراکي.. باشه خب+

 .. پر شکم بادمجون_

 .. تمومه وقت اقا.... ایول+

 .. تمومیم هم ما_  ارمین

 .. تموم_ ارشام

   باران اسم_ ونداد

  بهزاد_ارمین

  بهار_ارشام

 .. بدن 10 همه_ غزل

  بهرامي فامیلي_ گفتم و کردم کاغذ به نگاه

 . باراني_مهسا

 .. بابایي_ غزل

  10 همه_ ارمین

 ......ونداد

 

 

  25پارت#

  بوفالو حیوان_ ونداد

 .. خندیدیم باهم همه

  ببر_ارمین

 .. بز_ارشام
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 .. 10 همه_

 .. پر شکم بادمجون خوراکي_

 بِه_مهسا

 .. بِه ماهم ااخخخ_ غزل

 .. 10 ما 5 شما خوب_

  بنفش رنگ_ونداد

  بژ_ ارشام

  بادمجوني_ارمین

  بالشت_ 

  برس_مهسا

 .. بادبادک_غزل

 

 دخترا_ گفت ارشام که بود ظهر 4 ساعت و کردیم بازي دور چند

 .. بریم 5 تا دیگه که شین اماده برین

 ..  بشیم اماده که رفتیم و بردم جایي ي

 مشکیم سوییشرت مشکي  شلوار و سفید باشال مشکي سفید مانتو ي

 صورتي رژلب کوچولو باي سفید کیف و  میشد سرد داشت هوا اخه

 .. امدن هم ها بچه و پایین رفتم

 .. نمیشع جامونم امدیم من ماشین با ما_ ونداد

 .. میام من ماشین با دخترا ما خب_ 



 زادهتدوین:فاطمه عابدین  mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 پارک و ماشین..  رفتیم پاساژ طرف به و شدیم ماشین سوار رفتیم

 لباس تا چند.. بودین گرم لباس دنبال و داخل رفتیم هم با همه و کردم

 .. خریدیم

 .. گشنمه_ غزل

 ?? اخیي_ مهسا

  بردي مونو ابرو_ 

 .. رستوران بریم_ارمین

 موقع ونداد رسوندن خونه در دم تا رو ما پسرا شب و رستوران رفتیم

 گاه فرود یک باشین اماده داریم بلیط ظهر 2 فردا_گفت خداحافظي

 ... باشین

 ...خونه تو رفتیم  خداحافظي بعد

 

 

  26پارت#

 شویي دست تو رفتم. بود 8 ساعت شدم بیدار خواب از گوشیم االرم با

 پنیر خونه اشپز تو.. کنم اماده صبحونه که رفتم. مربوطه کاراي از بعد

 .. گذاشتم مربا کره با سبزي و

  بخیر صبح سالم_غزل

 ..بخیر صبح.. عزیزم سالم_

 .. امد هم مهسا که میخوردیم صبحانه داشتیم 

 ..  صبحانه بعد

 .. کنیم جمع و وسایل  بریم پاشو غزل_
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 رو ها گل نره یادت بیار هم خونه کلید بیاي خواستي دیگه هفته مهسا

 .. بدیا اب هم

 ..  باشه_ مهسا

 زنگ بودیم اماده که بود 12:30 ساعت کردیم جمع رو وسایل باغزل

 .. بیارن غذا بر بیرون زدم

 

 .. تاکسي با میایم دیگه دقیقه 10 تا  گفت زد زنگ ونداد و خوردیم غذا

 .. نداري کاري عزیزم مهسا.. میرسن االن پایین بریم بدو غزل_

 .. میام منم دیگه هفته تا باشین خودتون مراقب عزیزم نه_ مهسا

 .. عزیزم باش_ 

 .. خداخافظ جون مهي_ غزل

 .. عزیزم خدافظ_ مهسا

 عقب گذاشتیم ساکارو.. رسیدن تاکسي با ارمینم و ونداد که پایین رفتیم

 .. عقب هم غزل و ونداد منو و نشست جلو ارمین و

 .. چرا نمیدونم.. داشتم استرس خیلي

 پایان به خوبي به ها مأموریت بقیه مثل هم ماموریت این وارم امید

 .. برسه

 ..فرودگاه بودیم رسیده..  اومدم در فکر تو از ماشین ایستادن با

 

 

  27پارت#

 ...بودیم منتظر فرودگاه تو بودیم نشسته
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 ... ترکیه ایران پرواز... 

 صندلي روي رفتیم و دادیم تحویل رفتیم و گرفتیم دست تو رو ساکا

 ..  نشستیم خودمون

 .. نیست کن ول دیگه چیه لعنتي استرس این خدا واي

 انگشت هاي بند با و بود نشسته  پنجره کنار که کردم غزل به نگاه ي

 .. میداد صلوات هاش

 .. داري استرس.. چیه غزلي_

 این با من رسیدیم ما نکنه االن چیزي ي راستي.. خیلي اره_ غزل

 .. ?? هستم خونه هم ارمین

 .. دیگه اره_

 _ ??غزل

 .. نشدین صیغه چرا شما راستي اِ  اِ _ 

 .. نمیدونم_ غزل

 .. میزد حرف ارمین با داشت اونم که ونداد سمت کردم و روم

 .. ونداد_

 . بله+

 .. همن با ارمین و غزل_

 .. بود همین قرارمون اره+

 .. شد چي صیغه نیستن محرم که اینا_

 تصویري تماس رسیدین گفت ارمین به بود رشت نادري سرهنگ+

 .. بخونه خودش تا بگیرن

 ..میکنیم مالقات بانده این با کي خب.. اها_



 زادهتدوین:فاطمه عابدین  mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 .. عصر فردا+

 ...  شد راحت خیالش گفتم غزلم به و نگفتیم چیزي دیگه

 خوابم و شد گرم چشمام یواش یواش و صندلي به دادم تکیه سرمو

 ..برد

 

 

  28پارت#

 .. بیدارشدم غزل صداي با

 .. هلي.. رسیدیم.. پاشو هلي_ غزل

 ..بریم شدم بیدار باشه اوومم_

 که گرفتیم تاکسي رفتم و گرفتیم تحویل هم ساکا. شدیم پیاده هواپیما از

 .. رفتیم و داد و ادرس ونداد

 واحد تا چند که ساخت تازه و شیک ساختمون ي به  رسیدیم

 .. دوم طبقه اسانسور تو رفتیم..داشت

 .. شما مال 5 واحد  ارمین بیا_ونداد

 .. تنکس_ ارمین

 .. داخل رفتن خداحافظي ي با کردو باز رو در ارمین

 که کرد اشاره من به اول کردو باز درو نداد و بودیم 4 واحد تو ماهم

 .. داخل اوردم ساکارو کمکش بعد و داخل رفتم

 .. خواب3.. بود مبلمان خونه

 .. بردار خواي مي اتاقا از کدوم هر_ ونداد

 .. باشه_ 
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 .. کردم نگاه رو اتاقا رفتم

 تختم ابي کاناپه و سفید کامل دیوار.سفید ابي دکور با اتاق ي اتاق اولین

 .. سفید و ابي

 مشکي کمد و کاناپه و سفید تخت که مشکي سفید دکور با بعدي اتاق

 ..بود

 نشست دلم به.. یاسي و سفید دکور با.. رو راه انتهاي اتاق اخر در و

 دومي اتاق تو اونم اتاقم کدوم که گفتم ونداد به رفتم.. داشت ارامش

.. اخیشش تخت رو انداختم و خودم اوردم اتاق تو رو ساکم وقتي.. بود

.. بود نفره دو تختش اتاقا همه البته میداد حالي چه دونفره بزرگ تخته

 حوله و میز رو چیدم هم ارایشي وسایل کمد تو چیدم و لباسام شدم بلند

 .. حمام تو گزاشتم صابونم و

 داشتم..  باشم شام فکر تا رفتم  بود6 دیگه ساعت کارام شدن تموم بعد

 و کاناپا رو داده لم پزیرایي تو که دیدم و ونداد خونه اشپز تو میرفتم

 ??  میفهمه هم اینا زبون مگه.. میبینه فیلم

 .. میخوري چي شام ونداد_ 

 .. کردي درست هرچي+

 .. میفهمي هم چیزي میکني نگاه تلوزیون داري تو_

 ..  بلدیم چي همه ما گرفتیا کم دست منو بعدم اره+

 االن داشت رو تو سقف به اعتماد ساختمون این سرایدار اگه اوه_

 .. بود ترکیه جمهور رییس

 و کردم نازک چشمي پشت منم کرد نگاهم غره چشم یحالت با برگشت

 ...کنم درست غذا خونه اشپز تو رفتم
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  29پارت#

  

 ??  غزل??

 

 دکور که اتاقا از یکي داخل رفتم.. داخل گذاشتیم ارمین با ساکارو

 امدم و گرفتم دوش ي حمام تو رفتم و چیدم و سوایلم بود بنفش سفیدو

 از و  پوشیدمو مشکي روسري مشکي ساپورت با صورتي تونیک ي

 ..بیرون زدم اتاق

 نیم ي بازه اتاقا از یکي در دیدم که میرفتم راه داشتم راهرو راه تو

 .. کردم نگاه برگشتم شتاب با دوباره کي کردم نگاهي

 هاشو مو ایینه جلو داشت لخت نته باال و شلوارک با ارمین ااوووه

 ... میکرد خشک

 نگاام ایینه تو از داره دیدم ان ي.. بهش شدم خیره هیکلي عجب واي

 ببینم رفتم و شدم دور اونجا از سري.. دادم سوتي واي اي.. میکنه

 .. گشنمه بخورم هست چیزي

 

 بود شده تموم کارم کم کم.. کردم درست سبزیجات ساالد رفتم

 .. زد صدا تر زود اون که بزنم ارمین صداي میخواستم

 .. غزل_ ارمین

 .. بله_

 ي میخواد کرده برقرار تصویري تماس نادري سرهنگ بیا_ ارمین

 .. بخونه صیغه بینمون عاقد

 .. امدم_ 
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 . کرد برقرار رو تصویري تماس ارمین

  سرهنگ  سالم_ ارمین

   سرهنگ جناب سالم_

 شما بین میخوان هستن دوست نظام اقاي ایشون ها بچه سالم_سرهنگ

 .. هستین آماده. بخونن صیغه

 .. کردم تایید سر با من که کرد من به نگاه ي ارمین

 .. بفرمایید سرهنگ بله_ ارمین

 با تو االن پسرم گفت بعد و خوند عربي جمله تا چند دوست نظام اقاي

 هستنو شاهد هم نادري اقاي  هستین هم صیغه یکسال تا ارجمندي خانم

 .. کنن مي امضا اینجارو

 ..  کرد خاموش تابو لب ارمین و شد تموم هم موضوع این بالخره

 .. گشنمه غزل_گفت و روکاناپه داد  لم

 .. بریم  رفت یادم راستي اِ  اِ _

 .. شدیم خوردن غذا مشغول و رفتیم

 بخوابم رفتم و گفتم بخیر شب ها ظرف شستن و کردن جمع از بعد

 ...بود خستم خیلي

 

 

  30پارت#

 ??هلیا??

 .. مرغ شامي کردن درست به کردم شروع
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 ونداد صداي و چیدم میزو بود گشنم خیلي که واقعا واي بود تموم کارم

 .. زدم

 .... ونداد_

 . هوممم+ 

 بیا??(   چیزي جانمي ي اي بله ي نداري زبون مگه کوفت و هوم_)

 .. شام

 گشنگي از که بخوریم بده.. خانوم هلیا کرده چه ببنین به به... اومدم+ 

 .. خورد رو بزرگه ده رو کوچیکه روده

 بود گشنم خیلي چون میخوردم وتند تند داشتم.. خوردن به کردیم شروع

 من به خیره دیدم و کردم باال سرمو کشید غذا از دست ونداد دیدم که

 .. هندبال توپ اندازه چشماشم

 ..چیه_

 .. نه گشنته خیلي+

 .. طور چه مگه اره_

 .. میخوري باشتها داري خیلي دیدم اخه+

 ??  مشکلیه.. خو گشنم_

 .. جونت نوش بخور نه+

 ..?? میخوردم داشتم_

 صدام ونداد که شستم ظرفارو و کردیم جمع و میز هم با و خوردیم غذا

 .. زد

 .. هلیا_

 .. بله+

 .. دارم کارت بیا_
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  بله_گفتم پیشش رفتم.. امدم+

 .. کنیم نگاه باهم اوردم ترسناک فیلم چندتا بیا_

 ??  میترسم شبه واي+

 .. بیار کابینت تو از خوراکي برو.. نیست ترسناک زیاد باهمیم نترس_

 کاناپه رو نشستم برداشتم هارو خوراکي کابینت داخل رفتم... باشه+

 شروع هم فیلم که نشست من کنار امد بعد میزاشت و فیلم داشت وندادم

 ..شد

 

 

   31پارت#

 از یعني..  بود نیومده ترسناکش هاي صحنه هنوز بود فیلم اوالي

 میگفتم باید کردما غلطي چه خدا واي.. میزدم سکته داشتم اول همون

 باز چشمم ي میکردم  نگاه ترس با داشتم.. شدم گیر گردن میاد خوابم

 صحنه که حاال نترس_گفت و کرد من نگاه ونداد.. بسه دیگش یکي بود

 .. میکني اینجوري که نیوده ترسناکش هاي

 .. میاد دفعه ي خب میترسم+

 .. نیست ترسناک هم خیلي نترس_

 داشت  کاناپه رو بود داده لم راحت وندادم کردم باز و چشمم دوتاي

 هیچي به دست ترس از بخور میگفت من به هرچي. میخورد چیپس

 (  بازیگر_فیلم تو)مرده.. بخورم ورداشتم چیپس ي.. نمیزدم

 پرید پشت از خوارِ  ادم که تر جلو رفت و اي کلبه ي تو رفت

 بود ونداد سینه رو سرم.. ونداد سمت پریدم زدمو جیغي منم.. روسرش

 فیلمه صداي دیدم که..  میکشیدم جیغ  فیلمه صداي با  همینجوري و
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 خاموشش بسه بسه_گفته کردو حلقه من دور دستشو ونداد و شد قطع

 .. کردم

 ونداد به نگاهي و خاموشه تلوزیون دیدم کردم باال سرمو ترس با منم

 .. زد قهقه بلند بعد کردو تعجب اولش که کردم

 .. ترسیدم خب چیه_

.. انگار ده.. ش.. قیافت... یییا.. هههللل... ییي.... ووااا+  گفت باخنده

 ..  خوارِ ... ادم

 .. من میگي چي_ 

 .. کن نگاه ایینه تو برو اره+

 خودمم کردم نگاه که اینه تو دستشویي سمته رفتم شدم بلند

 بودم کرده گریه ترس از اخه  چشمم زیر بود ریخته ریملم.ترسیدم

 .. دورم بود ریخته موهامم بود پخش لبم دور رژلبم

 و میز ونداد..  بیرون رفتم و کردم درست موهامم و شستم صورتمو

 رفتیم باهم..  بخوابم رفتم من گفتم و بود کرده جمع هارو خوراکي

 . ?? نخورتت باشه حواست_ گفت که اتاقش تو بره امد ونداد

 ??(   میترسم مامان وایي??) نمیخوره نترس+

 .. خوش شب باشه_

 ..  بخیر شب+ 

 خودم با انقدر و پتو زیره رفتم کامل تختم رو پریدم و اتاق تو رفتم زود

 ...برد خوابم که کردم فکر

 

 

  32پارت#
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 بلند جام از ترس با.. برم میترسم  دارم شویي دست کنم چیکار وایي

 رفتم ترس با دوباره..  برون  امدم و شویي دست تو رفتم بدو بدو شدم

 .. پتو زیر

  برداشتم و گوشیم اوردم پتو زیر از دستمو.. خورد زنگ گوشیم یهو که

 من شاید نیست خوب حالش واا.. شد قطع سریع.. بود ونداد.. کیه بینمب

 که. روعسلي بزارم رو گوشي امدم رو کنا زدم رو پتو.. بودما خواب

 .. وایساده در چوب چهار تو هیلکي و بلند قد ادم ي دیدم

 کردنش پخ همین.. پخخخ گفت یهو که میکردم نگاه فقط کردم هنگ

 .. زدن جیغ کردم شروع بودو کافي من واسه

 هلیا بسه_گفت گرفت سفت منو بازو و کرد روشن چراغو هم ونداد که

 .. بودم من باو کردم غلط

 ??  اره بودي تو+

 .. بترسي انقدر نمیکردم فکر ببخیشد اره_

 .. کردم غلط هلیا

 .. ترسیدم خیلي میکردم گریه فقط و گفتم نمي هیچي

   خاموش چراغو امد تخت رو خوابیدم کردو اروم منو ونداد یواش یواش

 .. میترسم نرو_ گفتم که بره کنه

 .. بخوابم کجا خو+

 .. دیگه کاناپه رو_

 ..  نترس هم تو اتاقم تو میرم نمیشه جام کن ولش نه+ 

 .. میخوابم تخت پایین من بخواب تخت رو اصال بیا نرو نه_

 ..نمیخواد+

 .. خوابید تخت رو امد و کرد خاموش رو چراغ و کرد فکر کم ي  
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 .. بخوابم  حاال بزرگه که تختم خب+

 ..وخوابیدم تخت راست سمت  رفتم نگفتمو چیزي منم

 

 

  33پارت#

 .. بود حلقه دورم دستش وندادم بغله تو دیدم پاشدم خواب از که صبح

 .. نامرد افتادم دیشبش کار یاد

 پاشو گفتم و بازوش به زدم مشت با مو کرد باز دورم از شو دسته

 زنگ اول.. رفته یادم دیشبت کار نکن فکر بخواب خودت اتاق تو پاشو

 ..  بترسم که میسي واي در تو میاي بعدم شم بیدار که میزني

 ..  بخوابم میخوام نزن حرف انقدر هلیا+

 پاشوو.. خودت اتاق تو برو.. باو شو بلند_ 

 قیافت خودمونیما ولي_گفت زدو کشي دختر لبخند کردو من به نگاه ي

 .. بود دیدني

 ..  که واقعا+

 .. بود در نزدیکه بره که شد بلند

 .. ونداد+

 .. جانم_

( . میکنه من با اینکارارو ضعیفهرچرا قلبم من نمیگه این مامان واي+)

 .. نخند کسي جلو وقت هیچ

 .. چرا_

 ..   میگم من چون+
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 .. باشه_

 .. داد تحویلم لبخندا اون از دوباره

 عوض و لباسام و کردم کارامو شویي دست رفتم منم و رفت ونداد

 .. شد ساعتي نیم ي کارام کل.. کردم

 چه ونداد اقا بعععله دیدم که.. کنم اماده صبحونه که پایین برم رفتم

 .. بیام من تا نشسته منتظر.. رنگارنگي میز چه.. کرده

 .. نکنه درد شما دست به به+

 .. ساده صبحونه ي نکردم کاري بشین بفرما_

 واسه گذاشتم هم یکي و ریختم چایي شدیم خوردن مشغول باهم بعد

 ...ونداد

 

 

  34پارت#

 

 اولین واسه بریم باید عصر_ گفت و خورد شو چایي از کم ي ونداد

 .. حشمتي خونه قرار

 .. چند ساعت.. باشه+

 .. باشیم اونجا باید6_

 .. خب+

 بود پزیرایي تو هم ونداد و کردم جمع رو میز و نزدیم حرفي دیگه

 .. بود موبایل تو سرش

  زد صدام ونداد که کنم درست غذا امدم
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 . هلیااا_

 .. بله+

 .. میخوره زنگ داره گوشیت بیا_

 .. امدم+ 

 .. بود غزل برداشتم و گوشیم رفتم

 . خوبي.. غزلي سالم_

 .. خوبي تو هلي سالم+

 .. ممنون_

 .. اینجا بیاین ناهار واسه ونداد با هلیا+

 .. نمیشیم مزاحم ممنون نه_ 

 .. بیاین.. مراحمین عزیزم نه+

 .. ممنون.. باشه_

 .. اونجا بریم ناهار گفتم غزل که گفتم ونداد به رو

 .. کنم ونداد کمک منم که تر زود بریم که شم اماده اتاق تو رفتم

 ... بود منتظر کاناپه رو وندادم پایین رفتم و شد تموم کارام

 .. کرد باز درو ارمین زدم در رفتیم و بستیم درو

  سالم_

 .. خوشامدین سالم+

 .. ارمین اقا سالم_ونداد

 .. داداش سالم_ ارمین
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 کاناپه رو نشستم و کردیم پرسي احوال و سالم هم غزل با داخل رفتیم

 .. نشست من کنار اومد هم ونداد که

 جلوي گرفت.. اورد شربت برامون غزل و بود ما روي به رو ارمین

 .. ونداد بعدم.. من

  غزلي مرسي+

  ممنون_ونداد

 ..ارمین کنار من روي روبه نشست خودشم و ارمین جلوي بعدم

 

 

  35پارت#

 

 .. حشمتي خونه هستن کیا امروز_ گفت ونداد به رو ارمین

 خیلیا احتماال بده مهموني میخواد فردا و ماهستیم فقط امروز_ ونداد

 ... هستن

 .. نکنن شک باشه حواسمون باید خیلي_غزل

 این تو باخانوادش حشمتي این خب.. کنیم جلب رو نظرشون باید_

   کاره؟

 دست جورایي ي که نیما اسم به داره پسر یه هست دسته سر اره_ونداد

 باید دخترا.. باهمسرش.. نیوشا اسم به داره دختر ي.. حشمتي راست

 .. صمیمي خیلي.. شین دوست نیوشا با که کنید سعي

 .. ست نیما به نزدیکي وظیفمون ماهم

  نزدیک هاش بچه به مجبوریم همین بخاطر تیزه خیلي حشمتي_ ارمین

 ..شیم
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 تموم خوبي به ها مأموریت بقیه مثل هم ماموریت این که کنه خدا_

 .. شه

 .. میترسم خیلي که من_ غزل

 .. نیست که اولمون بار ازچي_ ارمین

.. نمیرفتیم مامورت که بود وقت خیلي ما نیست این از غزل ترسه_

 .. شد تموم بد خیلي رفتیم که مأموریتي اخرین

 .. چرا_ ونداد

 و علي امیر..  رفتیم  جلیلي علي امیر سرگرد و ترانه دوستمون با ما_

 رفتیم شون ازدواج از بعد دوهفته.. داشتن دوست همو خیلي ترانه

 ...بگیریم میخواستیم رو ها دوزد که اخر روز دقیقا.. مأموریت

 

 

  36پارت#

 

 منو.. ساعت چند بودیم گیر در همه.. بودیم کاره نیمه آپارتمان ي تو

 سمت از هم علي امیر.. کنیم حمله پشت از که دوم طبقه رفتیم ترانه

 با که که کرد اشاره ما به علي امیر بهد.. بره جلو از که رفت راست

.. کرد تموم درجا شد بارون تیر ازجلو رفت علي امیر تا اما.. میریم هم

 جیغ نرو گفتم چي هر علي امیر سمت رفت و نیاورد طاقت هم ترانه

 .. ??.. قلبش تو خورد تیر اونم که  میزد صدا رو علي امیر میزدو

 

 زیر نزنم که بودم گرفته خودمو خیلي کردم مي تعریف داشتم وقتي

 جاري اشکام شد تموم حرفم تا منم.. میکرد گریه اروم غزل اما گریه

 ... شد
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 .. بود دوستمون علي امیر_ ارمین

 .. واقعا_ غزل

 گیره در اصفهان ما بودین مامورت شما که موقعي اون اره_ارمین

 .. بیایم نتونستیم  هم علي امیر عروسي که جوري بودیم

 ماه دو به نزدیک  هلیا.. شدیم اذیت جریان این سر خیلي ما_ غزل

 که بودن همسایه بود صمیمي خیلي ترانه با چون.. گرفت افسردگي

 ..  شدن اشنا  مهسا و من با بعدا

 چشمت جلو هست عروس تازه که دوستت ترین صمیمي سخته خیلي_ 

 .. ??کني کاري نتوني و بخوره تیر

 

 .. نداشت ما واسه برادر از کمي دست هم علي امیر.. متاسفم_ ونداد

  بخورین_ گفت و داد غزل منو به.. اورد اب رفت ارمین

  مرسي_غزل

 ... ممنون_

 درست ساالد بریم پاشو گفت غزل که.. بود بینمون سکوتي دقیقه چند 

 .. کنیم

 ...شدیم مشغول و خونه اشپز سمت رفتیم

 

 

  37پارت#
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 کرده درست سبزي قرمه غذا.. چیدیم میزو و کردیم درست هم ساالد

 . بود

 .. امدن  هم پسرا

 ارمینم و من روي روبه ونداد نشستیم هم کنار راست سمت غزل منو

 .. غزل روي روبه

 کردیم جمع رو سفره غزل و من و خوردیم حرفي هیچ بدون رو ناهار

 .. بشورن ظرفار تا کردیم مجبور رامینم و ونداد

 .. میزنن صداتون دارن ظرفا شین بلند پسرا_

 زنونس کار.کن ول خانوم هلیا واي_ ارمین

 .. پاشو.. کردیم کار همه این ما_ غزل

 .. اخه_ ونداد

  حرفش تو پریدم

 .. کنیم استراحت میخوایم ما شین بلند نداریم ماخه اخه_

 .. کاناپه رو دادیم لم هم با غزل منو بعدم

 .. اشپزخونه سمت رفتن و کردن نگاه غزلو منو شدن بلند دوتاشون

 .. ??باشین موفق_

 .. ??نشکنینا ظرفارو_ غزل

 ??  ونداد??  ارمین

  شد بلند صداشون سرو بعد دقیقه چند

 .  کني مي کار چي ونداد اه_ ارمین

 .. شه تر تمیز بزن کف میگي هي خودته تقصیر_ ونداد

 .. صورتم نه بمال کف بقشابارو گفتم_ارمین
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 .. میخاره چشمم میگه ي بخارون چشمتو خودت گفتم منم_ونداد

 .. آشپزخانه سمت رفتیم.. کردیم هم نگاه تعجب با غزل منو

  چیشده_

 .. کردین چیکار_غزل

 ... ما سمت برگشتن ارمین و ونداد

 وندادم موهاي و بود کفي ارمین چشماي از یکي اینارو قیافه ووااییي

 .. خنده زیر زدیم پقي غزل منو.. بود کفي

 .. قیافشون خدا واي_ غزل

 انجوري چرا.. کردین چه بشورینا ظرفي ي میخواستین بار ي_ 

 .. شدین

 نبود حواسم بخارونم براش امدم منم میخاره چشمم گفت ارمین_ ونداد

 ... من سر تو زد دستش با اونم چشمش به زدم هست کفي دستم

 ??..  ووااایییي

 .. باشین موفق_

 ... بدین ادامه کارتون به میگیرین یاد نداره اشکال_ غزل

 .. کردیم فرار که دنبالمون بذارن امدن

 ...کردن شستن به شروع دوباره و

 

 

  38پارت#
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 و بود شده تموم کارشون هم پسرا که.. بودیم صحبت مشغول غزل با

 .. بود شسته چشماشو ارمین

 .. بریم پاشو هلیا_ ونداد

 .. شدیم مزاحم ببخشید نکنه درد دستت عزیزم گفتم غزل روبه.. باشه_ 

  عزیزم نه_ غزل

 .. غزل خدافظ ارمین اقا خدافظ_

 .. خدافظ ها بچه_ ونداد

 .. بخوابم رفتم منم.. حمام اتاقش تو رفت راست ي وندا خونه رفتیم

 

 

 راس ي.. کشیدم دست نازم خواب از گوشیم االرم مزخرف باصداي

 (  سحر از واي اي اهنگ.. )خوندن اواز کردم شروع.. حمام تو رفتم

  میره تو واسه ذره ذره دل و دیدم تورو

 دلمو با موني به که نمیخواي ذره ي تو اما

  و میرم میزارم میگي هي

 که نمیخواي دیگه تو خب ولي واست شده تیکه تیکه تیکه دیگه من قلب

 . میرمو مزارم میگي هي و دلم با بموني

 .. وووووااااااایییییي

 عشقي اون کنم نابودش خودم بادست باید خودم انگاري دلم از واي اي

 اي... باهاش نمون خودش ولي دلم رو مونده پاش رد  جاي که رو

 .. واي اي.. واي

 .. میداختم گردندم تو قري ي ریتمش با
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 .. خورد حمام در به اي تقه

  بله_

 اماده بیرون بیارین تشریف شد تموم کنسرتون اگه خواننده خانوم+

 .. شین

 .. میام االن بله اوه_

 .. بیرون رفتم پوشیدمو مو اندامي حوله رفتم

 .. بود اتاقم تو هنوز

 که من از امضاء.. میخوایین امضا.. بودي من منتظر در پشت بله اوه_

.. میدم امضاء شما به حاال اما سختیه کار داشتن معروفم خاننده ي

 .. کاغذتون

 .. میبیني سقفو خواننده خانوم_ ونداد

 .. چطور اره_گفتم کردم باال به نگاهي

 .. برداشت ترک شما نفس به اعتماد از_ ونداد

 زودي..  گوگولي بودي کي نمکه_ گفتم??  کردم پوکر مثل قیافمو

 .. شم اماده میخوام بگو کارتو باش

 اگه که وصله بهش اس پي جي گردنت بنداز بندو گردن این بیا_ ونداد

 .. همو کنیم پیدا کردیم گم همو

  مرسي اوکي_

 .. منتظرتم دیگه ساعت نیم_ ونداد

 ...کردم شدن اماده به شروع و کردم عوض لباسامو منم و رفت ونداد
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  39پارت#

 

 کت غزل با شد قرار کم خیلي ملیح ارایش ي با. کردم سشوار موهامو

 که گردنبندي لباسم پوشیدن از بعد.. کنیم ست رو خریدم که شلواري و

 .. بیرون رفتم و برداشتم و کیف.. گردنم انداختم و داد ونداد

 .. بود  نشسته اماده ونداد

 .. بریم_ 

 .. پایین ها بچه بیا_ گفت من وبه برگشت من سمت ونداد

 .. بودیم عقب غزلم منو رفتیم ارمین ماشین با پایین رفتیم

 . باشه جمع حواستون خیلي میگم بازم_ ونداد

 .. ??سرگرد چشم_ 

 _??ونداد

 _??غزل

 _?? ارمین

 

 ... داخل  رفتیم.. مشکي بزرگه در به رسیدم ادرس به توجه با

 .. باغي چه ویالس نیست که خونه بزرگي خونه چه ووواااییي

 .. گل از بود پر خونه باغ

 دست ونداد یهو که داخل میرفتم ونداد با داشتم و شدم پیاده ماشین از

 .. شدم شکه.. گرفت منو

 .. شوهرتم من بعدم.. که نمیخورمت.. نیار در بازي ضایع_ ونداد

 _??من
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 ...داخل رفتیم و کردن باز در ها خدمه رسیدیم که در به

 

 

  40پارت#

 

 پس نداشت هم پسري ي مگه اما.. امدن استقبالمون به حشمتي خانواده

  کو

 .. سالم_ 

 .. صدا سمت برگشتیم همه

 .. خان نیما سالم به_ونداد

 .. نیما سالم_ ارمین

  سالم_ من

 .. سالم_غزل

 .. بشینین بفرمایید.. پزیرایي طرف به کرد اشاره.. خوشبختم_نیما

 .. شستیم ها کاناپه سمته رفتیم

 .. بودن ما روي روبه هم نیوشا و نیما

 خیلي ایران تو شده قرار گفتم که من دوست دوتا اینم بابا خب_ نیما

 .. کنن کمکون

 .. بدن انجام خوب رو کارشون امیدوارم_ حشمتي

 .. نگیرین کم دسته رو ما_ ونداد

 .. میدیم نشون رو خودنون_ رامین

 .. دارم اطمینان انتخابش به و میشناسم رو نیما من.. باشه_ حشمتي
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 پوس میوه مشغول و بود پایبن سرم.. کردن پزیرایي ازمون ها خدمه

 .. کردم حس خودم رو نگاهي سنگیني که بودم ونداد و خودم واسه کندن

 .. شدم چشم تو چشم نیما با و کردم باال سرمو

 تو ریزي اخم(   هیز مرتیکه) نگاهش اون خودشو از بود گرفته بدم

 .. انداختم ابروهام

 من به تعجب با که.. گرفتم ونداد دهت سمت چنگال با رو سیب تیکه

 سرشو کرد نگاهش ونداد تا که نیما به کردم اشاره ابرو با منم کرد نگاه

 .. گوشیش تو کرد

 

 به ها خدمه از یکي که.. بودیم زدن حرف به مشغول نیوشا و غزل با

 و غزل بعد من بعد ونداد اول و میز سمت رفتیم.. کرد دعوتمون شام

 فقط امروز.. رفتیم و کردیم خداحافظي شام از بعد.. نشست ارمین بعد

 کسل حشمتي خونه امروز مهموني واقعا.. بود خستم خیلي.. بود اشنایي

 نشد سه به تخت رو پریدم و وشستم صورتم خونه رسیدم تا..  بود کننده

 ..برد خوابم

 

 

  41پارت#

 

 رو ها زده جن انگار و پریدم خواب از ونداد  فریاد صداي با صبح

 .. نشستم تخت

 .. خندیدن به کرد شروع دید منو قیافه که ونداد

 .. کني بیدارم ادم عین نیستي بلد.. میخندي جي به کوفت_
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 ... ??قیافشو+

  اییییشششش_

 جواب اما میزدي صدا رو کي ي ساعت یک هم تو اگه.. نیستم بلد نه+

 .. میشدي عصباني خب نده

 .. میزده صدا منو داشته یعني وواي

 .. نمیاد یادم چیزي که من_

 .. بودي خواب خرس انگار بیاد یادت نبایدم+

 .. بخوابم میخوام نشو مزاحم بیرون برو.. داره دوس اصال ااییش_

 .. خبرته چه بابا شو بلند+

 .. نمیشم_

  نه؟ نمیشي+

 .. نه_

 .. معلقم هوا و زمین بین دیدم یهو که راست سمته بخورم غل امدم

 جییغ.. شوویي دست سمت بردم کولشو رو بود انداخت منو بزور ونداد

 .. بخابم میخوام دیوونه کن ولم_ گفتم و زدم

 .  قطبي خرس بابا بسته+ 

 .. میزني من به دست که هستي کي تو اصال.. پایین بزارم_ 

 .. بنده همسر توانایي هلیا شماهم.. شما همسر توانا ونداد من+

 .. بست درد و دستشویي سمت داد هلم که بدم جوابشو امدم

 .. میخوام صبحونه گشنمه بدو.. منتظرتم پایین بیا بدو+

 .. ززززووورررگگووو_ گفتم وباجیغ در به زدم مشت با

 .. رفته فهمیدم اتاق در صداي از و کرد اي خنده هم ونداد
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 .. افتاد جونم به بشر این که کردم گناهي چه من خدایا

 شل بافت ي موهامو و بیرون امدم دستشویي از مربوطه کاراي از بعد

 .. بخوریم صبحونه تا پایین رفتم و زدم

 .. زدم ونداد صداي و چیدم رو صبحونه میز

 .. صبحونه بیا.. روزگو گوریل_

 .. خواب خوش ي گودزیال امدم+

 .. خوردن به کردم شروع ندادم محلش منم و امد خنده با

 .. ??نکنه درد دستت جان گودي+

 .. نمیومد در خونم میزدي کاردم یعني

 .. بدم جوابش سردي خون با کردم سعي

 ?? جون گوري جان نوش_

 میزم. نمیخوام چایي من جان گوریل_گفتم که بریزه چایي میخواست

 .. کن جمع

 خیلي.. کنم چت مهسا با تلگرام رفتم و نشستم کاناپه رو رفتم شدم بلد

 ...بود شده تنگه براش دلم

 

 

 42پارت#

 کابینت زیر ببینم تا زمین گذاشتم و دستم دوتا کردم جمع رو ها تیکه

 .. کشیدم بدي جیغ.. دست تو رفت شیشه که نه یا هست زي چي

 

 . ?? کجابود این خدا وایي_ من
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 .. خونه اشپز تو پرید سریع ونداد

 

 .. هلیا چیشده_ ونداد

 

 ??  دستم تو رفت شیشه_ وگفتم گریه با

 

 .. ببینم بزار_ ونداد

 .. کرد بهش نگاهي گرفتو وستمو

 

 بخیه بریم بعدم بیارم درش باید معلوم سرش ها شیشه نگاه هلیا_ ونداد

 ... بزنیم

 

 .. ?? میسوزه خیلي نه تروخدا نه نه_ من

 

 .. چي که بالخره که نمیشه_ ونداد

 

 ...  میسوزه بخدا ونداد_ من

 

 .. دکتر بریم پاشو نمیزم دست من عزیزم باشه_ ونداد

 

 ي و بیاد بند خونش که گذاشتم برداشتم گاز کیفم تو از با باال رفتم

 .. رفتم و انداختم لباسم روي رویي
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 .. بیمارستان سمت کردیم حرکت ماشین تو رفتیم

 

 .. میسوزه؟_ ونداد

 

 .. ???? خیلي اره_ 

 

 .. بیاد تا صندلي رو بشینم گفت دکتر..  اوژانس بخش تو رفتیم رسیدیم

  

 .. کشیدم جیغ بیرون بکشه رو شیشه امد تا گرفت دستمو و امد دکتر

 .. کنه ارومم داشت سعي و بود گرفته منو دسته هم ونداد

 .. رفتیم زدمو  بخیه دستمم بدبختي هزار به

 مون بین سکوت که بود بند هورش دزدي دلمو اهنگ فقط ماشین تو

 .. میشکس رو

 

 .. ببخشید_ ونداد

 

 .. چرا وا_ 

 

 که میکردم جمع حواسمو.. بودم نذاشته لج سر تو با من اگه_ونداد

 .. نمیشکس بشقابه
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 .. بودم کار تقصیر منم بیخیال بابا نه_ 

 

 .. کنم کنسل رو امشب مهموني میخواي اگه_ ونداد

 

 باید رو کاراش بیشتر البته.. میکنم کار غزل کمک با نمیخواد نه_

 ??  کنه غزل

 

 .. خوام مي که چیزایي کنم  لیست براش گفت ونداد.. خونه رسیدیم

 

 .. میخوام که چیزاي لیست اینم بیا_ 

 

 .. میارم میخرم برون میریم ارمین با دیگه دوساعت کي ي_ ونداد

 

 .. برسین کاراتون به برین بعد غزل منو به برسون بخر اول_  

 

 .. باشه_ ونداد

.. 

 

 

  43پارت#
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 حسابي درس اینکه با. میدیدم فیلم داشتم. کاناپه رو بودم کشیده دراز 

 بلند ونداد.. بود شده بیحس دیگه سوزش از دستم.. میگن چي نمیفهمیدم

 .. بیرون بره شه اماده که شد

 .. نداري کاري هلیا_

 روش که سفید تیشرت ي زده تیپي چه??جووون.. ونداد سمت برگشتم

 .. مشکي  شلوار داره مشکي نوشته

 .. خوردیم بابا بسه_

 .. زشته خیلي تیپت+

 .. خوبه خیلیم_

 .. کن عوضش برو+

 .. کنم عوض که چشه_

 .. گوشه نیس چش+ 

 ?? نمک_

 ?? فلفل+

 _?? 

+?? 

 .. باشه یادت. حرفما به ندادي گوش+

 .. یادمه باشه_

 .. اپنه رو لیست+

 ... رفت و برداشت و لیست کاغذ

 .. ??براش دارم وایسا حاال.. نداد گوش حرفم به گوریل
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  44پارت#

 باز درو.. زدن در که که نکشید مین10 به بیاد غزل گه زدم زنگ

 .. کردم

 .. عزیزم سالم_غزل

 .. گلي سالم_

 ... پیچیم باند دست سمت کشید نگاهش غزل

 ...دستت هلیا واي_ غزل

 ... دستم تو رفت شیشه شکست بشقاب نیست چیزي_

 ... کردي دعوت رو نیوشا و نیما دستت این با حاال+

 .. ماموریت بخاطر دیگه اره_

 ... کني درست میخواي چي حاال+

 رفتیم... شیم مشغول بخر و لوسای ونداد تا بشینیم بریم بیا...  الزانیا_

 .. تعریف به نشستیم

 ... خبر چه+

 ... باشن اینجا دوشنبه دیگه هفته شده قرار.. شده تنگ مهسا واسه دلم_

 ؟؟ چیه نیوشا و نیما باره در نظرت میگما.. گفت بهم اره_

 ... نجسبه خیلي نیوشا این..  واال نمیدونم+

 .. جوریه ي..  ازش نگرفت خوشم زیاد منم اره_ 

 ... شه تموم ماموریت این تا کنیم تحملشون باید باالخره+

 .. زدن در که بزنم حرف امدن

 .. میرم من بشین_ گفت غزل



 زادهتدوین:فاطمه عابدین  mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ...تو امد سریع ونداد که بگیره و وسایل تا در دم رفت

 ... اپن رو گذاشت وسایل و امد سرش پشت ارمینم

 دیدم که چیزي با اما نزارم محلش نکنم نگاش امدم بود کالفه ونداد

 ... شدم شکه

 .. چیه لباسش رو وایي

 ... ریخته چي تیشرتت رو ونداد_

 تو بزارم که من سمت انداخت برداره کاکائو شیر امد ارمین_ ونداد

 .. بود سوراخ پاکتش قشنگم شانس از.. سبد

 .. سوراخه نمیدونستم که من داداش ببخیشد_ ارمین

 ?? حقته_

 میدین،خرید اب به گل دسته میشورین ظرف شما دست از خداا_غزل

 !شدین سرگرد شما چجوري موندم میدین،من آب درخت میرین

 ??کن عوضش برو حاال نکردي قبول زشته تیپت گفتم:واال_

 ??سروان شمابودم دستور منتظر_گفت کردو من به نگاهي ونداد

 _??من

 تواتاق رفت

 میکردن نگاه مارو ساکت انداختم ها بچه به نگاهي

 هستین؟ همینجوري شماهمیشه_غزل

 چجوري؟_من

 وگربه سگ عین_غزل

 ??آره_

 خدابخیرکنه_آرمین
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 نفتي آبي باتیشرت اومدپایین،ایندفه ونداد بعد ساعت ربع

 خوبه؟ خانم هلیا_ونداد

 میکني؟ عوضش میري بگم من االن_من

 ??نه_ونداد

 سرگرد برس کارت به برو??ایششش_من

 براش دارم...چلغوز پسريِ  اه اه...ورفتن کردن خداحافظي

 ...پیشش ورفتم زد صدام ازتوآشپزخونه غزل
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 .. دادن تفت به کردم شروع مواد کردن خورد به کرد شروع غزل

_ گفت غزل که بشینیم رفتیم و کردیم اماده دسرم و چیدیم هم ها الزانیا

 .. میام ارمین با  شم اماده خونه برم من

  کشیدي زحمت نکنه درد دستت.. عزیزم باشه_ من

 .. خدافظ.. گلم چیه حرفا این_ غزل

 .. خدافظ منتظرتونم_ من

 

 .. شستم خودمو زور به دستم این با.. حمام تو رفتم منم و رفت غزل

 ابي سفید تک کت ي.. شم اماده رفتم.. بود 6 ساعت بیرون امدم

 زرشکي رژلب کردم ارایش کمم ي... کشیدم اتو هامم مو و پوشیدم

 ..  ریمل و زدم
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 که  جشني باره در خوان مي کنم  فکر میان زود نیوشا و نیما امروز

 .. بزنن حرف بگیرن دیگه هفته قرار

 با که هم چیزا بقیه و میوه اماده چیدم میزم و زدم  غذا به سري ي رفتم

 ... بودیم کرده اماده غزل

 .. اتاقم در پشت امد ونداد..  بیارم اتاق از و گوشیم که باال رفتم باره دو

 .. هلیا_ونداد

 .. تو بیا_ من

 .. تو امد

 .. کردنا حرکت زدن زنگ..  اي اماده_ ونداد

 .. هستم اماده اره_ من

 .. میشه قرمز هي داره ونداد دیدم

 ..?? هان... خبرته چه_ ونداد

 .. ??خبرمه چه چي واي_ من

 .. ??المصبتو رژلب رو کن پاک_ ونداد

 ?? ندارم دوس_ من

 .. طرفم گرفت کاغذي مال دست جلو امد

 ?? کن پاک میگم دارم_ ونداد

 ?? نمیکنم_ من

 .. نه نمیکني پاک_ونداد

 .. نه_ من

 جسبیدم اینکه تا.. عقب میرفتم منم قدمش هر با.. جلو امد داشت بر قدم

 .. دیوار به
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 .. بود شده نزدیک بهم خیلي

 

 

 

 ... یهو

 

 

 ... و رژم کرد پاک و لبم رو کشید محکم رو کاغذي دستمال

 ??(   خوردین حال ضد هاهاهاها)

 

 .. عقب دادم هلش

 گفتم من مگه..  داره دوست اصال.. گرفته درد لبم.. رواني اه_من

 ... زورگو.. دادي گوش کن عوض و لباست

 

 ..دارم فرق من هلیا_ ونداد

  

 ... همین.. بگي زور که هست این فرقت.. فرقي چه_ من

 

 پاک لبمو منم.. بیرون زد اتاق از کالفه و نگفت هیچي دیگه ونداد

 .. زدم رنگ کم رژ ي و  کردم

 

 .. شد زده زنگ یهو..  بود نشسته هم ونداد بیرون رفتم
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 .. میرم من_ گفت ونداد که برم  امدم

 ببخشید_ گفت و شد رد جلوم از که بشینم کاناپه رو رفتم و ندادم محلش

 در سمت رفت..  خانومي دیگه

 .. خانومي گفت چي االن این.. کردم هنگ

 سالم براي رفتم و برگردم عادي حالت به  کردم سعي و  کرد باز درو

 ...پرسي احوال و
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 .. ونداد اقا سالم_ نیما

 .. طوري چه نیما سالم_ ونداد

 . . هلیا سالم.. ممنون_ نیما

.. گرفت بدم خیلي اسمم زدن صدا براي نبرد کار به خانم که این از

 ..نیوشا سمت رفتم و دادم جواب سرد خیلي

 .. خوبي.. خانوم نیوشا به_ من

 .. خوبي تو  گلم ممنون_ نیوشا

 دسته و بودیم هم کنار ونداد منو رفتیم..بشینن که کرد راهنمایي ونداد

 .. نیما و نیوشا راستم

 .. نمیاد غزل_ نیوشا

 .. میاد چرا_ من

 .. شده چي دست هلیا واي_ گفت کردو دستم نگاه نیوشا
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 .. دستم تو رفت شیشه.. نیست چیزي_ من

 و دستم پشت و دستشو تو بود گرفت و بود پیجي باد که چپم دست ونداد

 مهربوني جز چیزي.. کردم نگاه چشماش تو برگشتم.. میکرد نوازش

 ... مهربونشم چشماي همین عاشق..  زدم کوتاه لبخندي.. ندیدم

 

 .. گفتم چي من االن چچچچچییییي

 .. وندادي چشماي عاشق گفتي_ وجدان

 .. نگفتم من باو نه_ من

 .. گفتي چرا_ وجدان

 .. نیستم عاشقش من.. گفتم چرت.. گفتم اصال_ من

 . نکن انکار.. هستي_ وجدان

 .. صوریه ازدواجمون ما.. نیستم_ من

 .. داري دوستش تو.  نباشه صوري دیگه میتونه_ وجدان

 .. ندارم_ من

 .. داري_ وجدان

 .. دیگه ندارم گفتم.. چه تو به اصال اه_ من

 .. گفتم بهت کي من ببین باشه_ وجدان

 

 داره دیدم که نیوشا سمت برگشتم و بود ونداد دسته تو همینجوري دستم

 ..میکنه  هست ونداد دست تو که  من دست نگاه
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 47پارت#

 

 .. شد هول و کرد حس نگامو سنگیني نیوشا

 .. داره دوست پسرت دوست چقدر_ نیوشا

  ؟؟..پسر دوست چي_ من

 .. ونداد دیگه اره_ نیوشا

 .. کردیم دواجاز باهم ما.. نیست پسرم دوست که ونداد_ من

 .. واقعا_ نیوشا

 .. اره_من

 .. عزیزم شین خوشبخت_نیوشا

 .. ممنون_من

 .. زدن در که بیارم میوه برم که رفتم

 .. میکنم باز رو در میرم من عزیزم_ونداد

 اماده که رو کاردا و چنگال و بشقابا خونه اشپز رفتم راست ي منم

 که بعدي..کردم پرسي احوال سالم غزل و ارمین با بیرون رفتم گذاشتم

 دستم که کنم بلند رو میوه ظرف که برگشتم دوباره.. نشستن ها بچه

 .. زدم ونداد صداي.. گرفتم درد

  خونه اشپز تو امد.. بیا عزیزم ونداد_من

 .. بله_ ونداد

 .. بیار رو میوه ظرفه هم تو میزارم رو بشقابا میرم من بیا_من

 .. بیاري نمیتوني که شلي خودت مي_ ونداد

 .. میگیر درد دستم که میبیني نیستي که کور_ من
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 ها بشقاب ظرفه وندادم.. رفتم ورداشتم سریع رو ها بشقاب سري بعدم

 و اورد در گوشس تو از سرشو جلوش رفتم تا  نیما به رسیدم جیدم رو

 نگاه چقدر اه شدم رد جلوش از سریع.. من کردن انالیز به کرد شروع

 پذیرایي با سرشو و جلوش رفت وندادسریع.. اورده در شورش میکنه

  کرد گرم

 میکردیم سعي بیشتر تعریف به نشستم دخترا کناره رفتم پزیرایي از بعد

 اونم.. چي تا دوسه بزور.. میداد لو مگه.. بکشیم نیوشا زبون زیر از

 ...بگه سرهنگ به بگم ونداد به شب که داشتم نگه ذهنم تو سختي به
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 ..  کردم اماده رو چي همه رفتم

 ... شام بفرمایین_ من

 .. خوردن به کردن شروع و نشستن امدن همه

 .. هلیا بود خوشمزه خیلي.. نکنه درد دستون به به_ نیما

 ..?? شود خودموني این باز اه

 .. جان نوش_ من

 ... جان نوش بود خوب خیلي جون هلیا.. نکنه درد دستت_ نیوشا

 .. کردیم جمع رو سفره بعد

 .. بودیم نشسته

 .. چسبید امشب مهموني خیلي نکنه درد دستون_ نیما
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 .. نیوشا به کرد اشاره بعد

 نیوشا..  بود نیما پیش در دم ارمینم..  غزل منو به داد دست نیوشا

 ..  جلو برو دست که خداحافظي واسه ونداد سمت رفت

 که.. بزنم بیخ از سرشو امشب که بده دست  ونداد که بودم منتظر یعني

 خو داره گناه.. هم تو رفت نیوشا قیافه به.. نداد دست داد شانسش خدا

 امد و بست درو ارمینم.. بیرون رفت سریع بعدم??  شد ضایع بچم

 .. ما پیش

 بعد.. میان ها گنده کله همه مهموني که گفت نیوشا.. ونداد راستي_ من

 اشنا که کردن دعوت هم رو ما هست قبلي محموله بخاطر مهموني این

 .. شیم

 چشن تو بیان زود هم مهسا و ارشام تا بگم سرهنگ به بیاید پس_ ونداد

 .. باشن

 

 ...بخوابم رفتم منم.. رفتن هم ها بچه دقیقه چند بعد
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  بعد دوروز

 

 شده تنگه مهسا واسه  خیلي دلم.. امدن ارشام و مهسا صبح امروز

 ....بود

 .. دیگه بریم ونداد_ من
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 .. بریم_ ونداد

 .. کرد باز درو آرشام..  اینا مهسا خونه رفتیم

 .. هلیا سالم.. ونداد داداش سالم به_ ارشام

 .. سالم_ من

 .. داداچ سالم_ ونداد

 .. هم بغل تو پریدیم و زد کوتایي جیغ دیدنم با مهسا داخل رفتم

 .. کشیدم بیرون بغلم از رو مهسا

 ... بود شده زره ي برات دلم دیوونه.. خبر چه_ من

 .. همینطور منم_ مهسا

 پیشن دوباره امد کرد تعارف چایي مهسا بعد دقیقه چند و نشستیم رفتیم

 .. نشست

 .. خبر چه دیگع خوب_ مهسا

 .. سالمتي_ من

 .. بگو نیوشا و نیما از_ مهسا

 خودشو خیلي.. نیوشا دختره این اخ اخ.. چشنه فردا بابا هیچي_ من

 از حرف میخواستیم غزل با بودن ما خونه پیش شب سه دو.. میگیره

 .. بکشیم دهنش

 .. نگفت بخوري بدرد چیزه اخرم

 .. جون مهي خبر چه تو خب

 .. امدیم کردیم ریس و راست اونجارو کاراي باو هیچي.. کوفت مهي_

 ..  کنم درست شام برم گفت و شد بلند مهسا

 .. بریم ما ممنون نه_ ونداد
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 .. نمیشیم مزاحم گلم ممنون_ من

 .. چیه مزاحم_ ارشام

 .. خداحافظ اجازه با.. ممنون نه_ ونداد

 .. خداحافظ_ من

 .. خونه سمت رفتیم

 .. ونداد_ من

 .. هوم+ 

 .. خونه نریم کوفت و هوم_ 

  چرا؟+

 .. ندارم کردن درست غذا حوصله رفته سر حوصلم من_

 .. کنیم چیکار خب+

 .. رستوران بریم بعدم بگردیم کم ي بریم_

 ... بیرون زدیم ساختمون از

 .. میرفتیم راه ونداد با داشتیم

 .. ونداد_

 .. جان+

 ... هیچي_ 

 .. هیچي میگي بعد میزني صدا خوبي هلیا وا+

 . .خوبم اره_

 ووایییي... داشت الوچه و لواشک که دیدم گاري ي نیمکت رو نشستیم

 .. مامان
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 .. لواشک با میخوام الوچه جونم ونداد_

 .. جونت شدم حاال+

 .. دیگه بخر ونداد اااا_ 

 .. میام االن بشین باشه+

 .. برگشت الوچه و لواشک عالمه بایه و رفت

 .. خوردن به کرد شروع وعله با و گرفتم دستش از منم

 گرفتم لواشک با الوجه.. کردم حس روخودم و ونداد نگاه سنگیني

 ... نگفت چیزي.. میخوري گفتم جلوش

 .. بودم چشم تو چشم ونداد با

 .. داره سگ چشمات میدونستي.... هلیا_ ونداد

 .. نه_من

 .. نکن نگاه اینجوري رو کس هیچ.. بدون بعد به این از_ ونداد

 .. باشه_ من

 ..کرد قفل دستم تو دستشو وندادم رستوران سمت بریم که که شدیم بلند
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 راست سمت باال.. بود شیکي رستوران.. دونفره میز ي سر نشستیم

 ..کردن مي اجرا موسیقي زنده نفر چند رستوران

 ...میخوري چي_ ونداد

 .. دادي سفارش هرچي_
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 .. داد سفارشارو ونداد

 .. ونداد به بودم زده زل جوري همین

 .. میکرد نگاه منو نمیگفت هیچي اونم

  داره؟ نگاه چیه_ گفت ونداد اخر

 ?? داره صفا خر دیدن اره_ نیاوردم کم منم

  بود شده مشت میز رو که دستش از اینو میخورد حرص داشت ونداد

 .. فهمیدم

 .. خره کي میگم بهت خونه بریم بزار+

 .. کردیم خوردن به شروع و اورد غذارو گارسون که بدم جوابشو امدم

 

 

 که اتاقم تو برم که دویدم خونه رسیدیم تا نمیگفت هیچي ونداد راه تو

 .دنبالم گذاشت امد بسو درو سري ونداد

 .. نه خرم من که+ 

 .. گلي شما عزیزم نه_ 

 .. بگم برات تا وایسا+ 

 ... داد چرخوند و گرفت و چپم دست بهم رسید ونداد

 . خودمم خر کردم غلط بگو+

 .. شکست دستم دستم.. خره اقا نمیگم ااااایییییي_

 .. کنم نمي ولت نگي تا+

 . ااایییي دستم.. خرم من باو باشه اییییي_ 

 .. افرین_ گفت کردو ول و دستم
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 .. رواني.. زورگو ایشش_ 

 

 کشید دستم که میدادم ماساژ و دستم و میدادم لعنتش جوري همین داشتم

 .. زمین افتادیم خوردو بهم تعادلمون خودش سمت

 ... چیکا رواني_

 .. شدم خفه  لبام رو لباش حس با

 .. میشدم اب داشتم خجالت از یعني

 .... نبودم خجالت اهل که مني

 .. شدم بلند سري و اوردم کم نفس

 .. حرفت تالفي اینم_ گفت باخنده ونداد

 .. چسبیدا ولي

 .. پرو.. بکش خجالت.. حیا بي_

 .. دارم دوست زنمي چي براي واه+

 .. اوردم در اداشو منم

 .. بخیر شب??  زنمي زنمي_

 .. همسر بخیر شب_ گفت خنده با ونداد

 ??..  وایسا حاال.. شده نمک جدیدا چه

 نرسیده 5 به شمردن گوسفند کردم شروع تخت رو انداختم خودمو رفتم

 ...برد خوابم
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 و شویي دست رفتم.. شدم بیدار خواب از خورشید مستیقم نور با صبح

 .. پایین رفتم و شدم آماده

 .. بخیر صبح سالم_ من

 .. بخیر ظهر سالم_ونداد

 .. ??ظهر_ من

 .. هست 1 ساعت بله_ ونداد

 .. کنم درست چي ناهار حاال وایي_ من

 .. دادم سفارش غذا_ونداد

 ?? بده خیرت خدا..اخیش_ من

  

 شروع کاناپه رو رفتم برداشتم اي سرکه چیپس ي کابینت تو از رفتم

 ..  خوردن به کردم

 .. مهمونیه چند ساعت امروز ونداد راستي_ من

  عصر 6_ونداد

 .. بخریم لباس بریم_ من

 .. میریم 4 ساعت باشه_ ونداد

 پیتزا ایول و گرفت سفارشارو درو دم رفت ونداد و شد زده خونه زنگه

 ?? 

 .. خوردن به کردم شروع ونداد تر زود رفتم

 گشنم اگه من میدونست بود کرده عادت.. نگفت چیزي ونداد سري این

 .. نیست حالیم هیچي شه
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 گوشیم تو کردم سرمو دادم لم کاناپه رو رفتم و خوردم که رو پیتزا همه

 ها پله از داشتم.. شدم اماده کردمو تمیز کم ي اتاقمو رفتم شدم بلند بعدم

 .. پایین میومدم

 .. بریم ونداااااادددد_

 .. امادم من پایین بیا+ 

 .. شدیم ماشین سوار رفتیم

 .. کوتاه کالباسي لباس ي به خورد چشمم پاساژ تو

 .. میخوام این من ونداد_ 

 .. کن پروه بریم قشنگه+

 .. بود عالي واي.. گرفتم رو سایزم رفتم

 .. کن باز درو ببینم هلیا+ 

 .. کردن باز پرو  درو

 .. کنیم حساب بیرون بیا  خوبه_ گفت و کرد نگاهي ونداد

 .. خریدم لباسم ست کفش همونجا بیرون رفتم

 واسه که رفتیم بزرگ فروشگاه ي به.. بیرون رفتیم پاساژ از بعدم 

 .. خریدیم خونه

 

 .. حمام تو رفتم راست ي خونه رسیدم

 ..شدن اماده به کردم شروع کشیدم سشوار موهامو بیرون امدم
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 ي شکر خدارو.. کردم ارایشم و کردم درست موهامم و پوشیدم و لباس

 ... بودم بلد چیزایي

 .. موندیما فقط ما رفتن ها بچه هستي اماده هلیا_در پشت امد ونداد

 .. ونداد تو بیا..  بریم باهم نبود قرار مگه_ 

 .. تو امد ونداد

 ..برداشتم و کیف و کردم تموم کارمو منم

 .. بریم گفتم ونداد سمت روبه

 .. نمیگفت هیچي

 .. میکرد نگام فقط

 شده تند قلبم ریتم.. نخوردم تکون جام از اما  ترسیدم.. من سمت امد

 ... بود

 ...بود نزدیک خیلي نزیک امد

 .. میخورد صورتم به داغش نفساي

 خم سرشو.. کرد نوازش و گونم اشار انگشت با باال اورد شو دست

 .. گفت گوشم تو اروم کردو

 .. خانومي شدي خوشکل خیلي_ ونداد

 ماشین سوار رفتیم و گرفت و دستم و کاشت پیشونیم روي اي بوسه و

 .. کردیم حرکت حشمتي ویالي سمت به و شدیم
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 مهموني... کردیم حرکت گرفت و دستم و کرد پارک و ماشین ونداد

 .. بود بزرگ خیلي

 

 .. مون استقبال به امد نیما

 .. امدین خوش سالم_ نیما

 .. ممنون_ ونداد

 .. کردم پیدا رو ها بچه باچشم

 .. ها بچه اونا ونداد_ 

 .. شدیم اضافه جعمشون به سالم باي رفتیم

 

 .. ??تو بودي کي خوشکل_ غزل

 .. ??شو خودم زن بده طالق وندادو ببا_ مهسا

 _??????من

 .. ها گنده کله از تا چند پیش رفت ونداد

 .. وسط رفتن ارمین و ارشام با غزل و مهسا که امد تانگو اهنگ ي

 .. جون هلیا سالم_ نیوشا

 .. پیشم امدن دیگه دختر ي با نیوشا

 .. هستم هلیا سالم گفتم دختره به رو.. گلم سالم_ 

 .. خوشبختم نیوشا دوست هستم تینا منم سالم+

 .. گلم همچنین_ 

 .. کرد اشار بود طرف اون که  نوشیدني میز به نیوشا
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 .. میخوري چي نوشیدني عزیزم_نیوشا

 .. خوردي چي هر ممنون_ من

 ها البالویي رنگ اون از گفت و زد صدا خدمتکارارو از  یکي بعد

 .. بیار

 .. بخورم مجبورم.. کنم چیکار حاال خدا واي

 .. برداشتم یکي منم جلوم گرفت کار خدمت

 چیزیت نترس نمیخوري چرا_ گفت و  کشید سر نفس ي همشو نیوشا

 .. نمیشه

 .. خوردم اروم اروم و شدم گیر گردن منم

 .. بود خالي الکل بود بد خیلي اه اه

 .. گذاشت تنها خرابم حال این با منو و رفت  نیوشا

 قصد اینا اینکه مثل.. گذاشتن دونفر اهنگ ي دوبار بعد دقیقه چند

 .. سمتم امد نیما.. بشینن ندارن

 .. میدین رو دونفره رقص ي افتخار_ نیما

 شده سرخ که کردم نگاهي ونداد سمت برگشتم بود خراب خیلي حاالم

 .. بود

 .. ممنون نه_ من

 .. رفت و شد ناراحت نیما

 .. سمتم امد ونداد

 

 .. برقصیم باهم بریم بیا حاال نکردي قبول که افرین_ ونداد

 .. پیست رو رفتیم و گرفتم و ونداد دست
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 .. نبود خودم دست روزم حالو

 .. میخورد گردنم به نفساش و بود گوشم بقل ونداد سر

 .. میشدم رواني داشتم

 .. بده حالم جونم ونداد_ گفتم مستي حالت با گوشش سمت بردم و لبم

 .. خوردم الکل فهمید دهنم بوي از که ونداد

 .. خوردي الکل کردي غلطي چه تو_ ونداد

 .. بخور گفت هي نیوشا  نشو عصباني عزیزم ونداد_ من

 .. بریم بدو.. کرده غلط نیوشا_ ونداد

 .. شه تموم اهنگ بزار نکن ضایع ونداد اه_ من

 ..بیرون زدیم خونه از ما و شد تموم اهنگ باالخره
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 ... میرفتم راه بزور و  ونداد رو بودم انداخته سنگینیمو

 .. کرد بغلم گرفت پامو زیر حرکت ي تو ونداد

 .. سینش به دادم تکیه سرمو و ونداد گردن دور انداختم و دستم

 

 ... جلو نشونم ماشین به رسیدم
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 داغ سرم کردم مي احساس بود بد خیلي حالم.. میرفتم سکوت تو داشتیم

 .. کرده

 در کرد بقلم دوباره امده و پارکینگ تو کرد پارک و ماشین رسیدیم

 وان تو گذاشت منو و اتاقم تو رفت راست ي کردو باز بزور رو خونه

 به کردم شروع کشیدم بلندي جیغ رو کرد باز رو یخ اب  حمام

 ..لرزیدن

 .... بیرون بیا زود گفت و اورد لباس واسم  رفت ونداد

 گوشه تکي کاناپه رو وندادم پتو زیر بیرون رفتم کردمو خشک خودمو

 .. بود نشسته اتاق

 نمیاد خوشم.. نمیکني گوش سبک دختره این حرفه به دیگه_ ونداد

 .. باش نداشته کاري اونم به..  میگم رو نیما.. هیز پسره این به.. ازش

 

 .. باشه_

 

 .. برد خوابم دقیقه چند بعد

 

 

 سمت برم که شدم بلند.. بیدارشدم خواب از لرز و تب حس با صبح

 .. خوابیده تخت پایین ونداد دیدم که دستشویي

 ... بخواب اتاقت تو راحت برو شو بلند  ونداد_ من

 .. داشتي تب صبح تا دیشب بیخیال هلیا+

 .. بود توش که اي پارچه و تشتو سمته شد کشیده نگاهم

 .. بود بیدار من بخاطر ونداد یعني
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 .. بخوابي نتونستي من بخاطر ونداد ممنون بازم_ من

 .. بخوابه به گذاشتم زدو بهم ي بیدار و خواب تو بیجون لبخند ي

 

 ...خوردم داشتم بر عسلي رو از مسکن ي منم
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 .. بعد روز چند

 

 

 رو میذاشت دستمال شبا همش هم ونداد بود بد خیلي حالم روز چند این

 .. میکرد پاشویم و پیشونیم

 عسلي رو از رو قرصم شدم بلند تخت روي از و بود بهتر حالم

 .. خوردم برداشتم

 .. پایین رفتم و بافتم موهامو و رسیدم خودم به یکمم

 .. بود برده خوابش کاناپه رو هم ونداد و بود روشن تلوزیون

 

 .. بود نخوابیده درست من بخاطر شب چند این الهیي

 .. اوردم پتو و بالشت براش رفتم

 ..  زدم صداش اروم
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 .. بخواب بیا عزیزم ونداد_ 

 بلند حات از که بهتر حالت_ گفت و بالشت سمت خورد هل ونداد

 .. شدي

 .. اره_ 

 .. چنده ساعت+ 

 .. عصر 6_ 

 ..االن تا 2 از خوابیدم چقدر واي+ 

 .. شویي دست سمت رفت و شد بلند

 و نیما با داریم جلسه ي برم من راستي_ گفت..بیرون امد که بعد

 .. اراد دوستش

 .. اوکي+ 

 .. برو خوبه حالت اگه هم تو اینا غزل خونه میان هم کیمیا و نیوشا_ 

 .... شم اماده برم من باشه+ 

.. زدم در اینا غزل واحد سمت رفتم و گفتم ونداد به.. شدن اماده از بعد

 .. کرد باز رو در غزل

 .. بهتري.. عزیزم سالم واي_ غزل

 .. بهترم گلم اره.. سالم_ من

 .. کرد بغلم و طرفم امد.. بود نشسته هم مهسا داخل رفتم

 .. خوبي_ مهسا

 ..نیومدن کیمیا و نیوشا.. خدا شکر_ من

 ... نه_ غزل

 .. زاده حالل چه_گفت و شد بلند مهسا امد در صداي یهو
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 ..کنه باز درو که رفت و

 

 

 .. جلفا اه اه.. داخل امدن صدا و سر با کیمیا و نیوشا

 .. سالم سالم_ نیوشا

 سالااامم_ کیمیا

 .. دادم دست و کردم سالم و شدم بلند سنگین خیلي من

 بیاین اوردم دار خنده فیلم ي ها بچه_ گفت کیمیا که بودیم نشسته

 .. بببنیم

 ...بزاره تا غزل به داد و اورد در کیفش تو از رو دي سي
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 .. باال رفت کیمیا و نیوشا هاي قهقه و شد شروع فیلم

 دار خنده اصال.. میخندن مزخرف فیلم این چي به اینا موندم من

 .. نیست

 

 .. میکردیم نگاه فقط سکوت تو مهسا و غزل و من

 

 .. قشنگي این به فیلم نمیخندین چرا چتونه ها بچه وا_ نیوشا
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 .. داد تحویلش بود پوزخند شبیه که لبخند ي غزل

 

 میزاشتن اسفنجي باب کارتون هنوز.. نبود تر مزخرف این از فیلم اه

 .. میکردیم حال بیشتر

 شده چي که پرسید هم کیمیا حتي نشستم سکوت تو فیلمه اخر تا اول از

 .. کردم بهونه رو سرماخوردگي منم

_ نیوشا بعدش دقیقه چند و کرد پذیرایي ما ها همه از شربت با غزل

 .. دنبالم امده زد زنگ نیما گذشت خوش  خیلي بچه خب

 .. بریم ما اجازه با

 .. عزیزم بودي_ مهسا

 .. منتظره هم نیما دیگه ممنون نه_ نیوشا

 .. رفتن کیمیا با و کرد خداحافظي

 .. برشون سر حوصله فیلم این با مردشورشون اه_ من

 پسرا همراه و در تو انداخت کیلید ارمین که زدیم گپ نشستیم ها بچه با

 .. داخل اند

 .. سالم_ 

 و قرصات بریم شو بلند.. نداري که تب خوبه حالت هلیا سالم_ ونداد

 .. میشه بد حالت.. بخور

 نیم هنوز بشینیم بیا ندارم تبم خوبم من.. بگیر نفس عزیزم ونداد_ من

 .. مونده قرصام وقت تا ساعت

 

 .. زد حرف امروز جلسه مورد در پسرا با کرد شروع.. نشست ونداد
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 .. گرفت نیشگون محکم و بازوم یکي دیدم یهو

 .. بود مهسا.. ایییي

 ... ?? ونداد داره دوست چقدر_ مهسا

 .. هستما زنش اینکه مثل_ گفتم خاص عشوه باي من

 .. بده شوهرا این از خدا_ غزل

 .. خندیدم تایي سه حرفش این با

 

 .. خونه رفتیم کوتاه خداحافظي باي و شدیم بلند ونداد با بعد دقیقه چند

  

 بقلم پشت از یکي رو راه تو مه بیرون رفتم  خوردم مو قرصا اتاقم تو

 کردي داغونم روز سه دو این خانمي_ گفت ونداد که گفتم هین کرد

 ... یا

 ..ببخشید_ گفتم و سمتش برگشتم

 .. بود وظیفم.. مهمه واسم تو سالمتي عزیزم+ 

 تعجب اولش کردم بوس گونشو و شدم بلند پام پنچه رو تشکر واسه منم

 .. کرد

 .. عقب رفتم یواش یواش

 .. بدم جوابشو وایسا_ ونداد

 .. دنبالم گذاشت و کردم فرار من گفت اینو

 گذاشتم تا داد  چرخوندم و گرفتم پشت از و بهم رسید و کردم فرار

 .. لبم رو گذاشت و لباش که رفت گیج سرم بگم که برگشتم زمین
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 اتاق تو کرد فرار و جوابش اینم_ گفت باخنده و شد جدا سریع ازم

 .. خودش

 ..خودم اتاق سمت رفتم کارش این از هنگ منم 
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 ?? ونداد??

 

 تخت رو بکشم دراز امدم.. اوردم در رو تیشرتم و اتاق تو امدم سریع

 .. شد کشیده ایینه سمت نگاهم که

 دارز و کردم پاکش دستم با و زدم لبخندي.. بود گونم رو هلیا رژ جاي

 .. تخت رو شدم

 .. چیه لعنتي حس این

 .. میارم کم هلیا چشماي جلوي من چرا

 .. شه تموم مأموریت ندارم دوست چرا

 .. دارم دوسش خواهرم وندا بعد که هست دختري تنها هلیا

 ...  عشق عشق عشق

 .. داشتنیه دوست و شیرینه چه

 .. میترسم مأموریت شدن تموم از

 .. اون با بره بخاد مأموریت بعد که باشه دیگه یکي عاشق هلیا میترسم
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 به بتونم من و نباشه طرفه ي عشق این کن کمکم خدا.. دارم دوسش من

 .. کرده چشماش رام و مغرور ونداد که بگم هلیا

 

 .. رفتم شیریني خواب به هلیا به کردن بافکر

 

 ??  هلیا??

 .. تخت رو انداختم خودمو

 .. چیه ونداد کاراي دلیل

 .. باشه اینحوري همه با که نیست ادمي ونداد

 .. عاشقته_ وجدان

 .. میدوني کجا از تو.. امده این دوباره اوف_ من

 .. گفت بهم چیو همه.. کردم صحبت تلفني وجدانش با میدونم_ وجدان

 .. بخوابم میخوام نشو مزاحم.. بگو چرند کم.. وا_ من

  نه؟ داري دوسش هم تو_ وجدان

 .. دارم بهش حسي ي اره.. نمیدونم_ من

 .. خوشحالم خیلي_ وجدان

  خوشحالي تو عاشقشم من_ من

 .. رسیدي حرفم به که اینه از من خوشحالي_ وجدان

  وجي خوش شب.. بسه.. خب_ من

 ..خوابیدم جان وجدان با مکالمه بعد
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 ..امد وندادم خونه اشپز تو رفتم و شدم بیدار صبح

 .. بخیر صبح سالم_

 .. خانوم بخیر صبح+

 .. نداره طاقت قلبم من مامان واي

 محموله ي دیگه هفته تا_ونداد.. شدیم مشغول و میز رو کرذم اشاره

 .. بفرستن ایران به شتي من با میخوان رو بزرگ

 میکنم هماهنگ سرهنگ با شد معلوم که تاریخش نیست معلوم تاریخش

 رو همشون که جشن از بعد که بگم باید هم تهران تو رو شون باند جاي

 .. بگیرن

 

 .. گرفت وجودم کل استرس

 .. میشه تموم داره ماموریتم این باالخره

 .. شه تموم زود ماموریت این کنه خدا اه_ گفتم استرس با

 

 .. رفت هم تو قیافش فقط.. نگفت چیزي ونداد

 ...چرا نمیدونم
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 .. خور زنگ گوشیم

 .. دادم جواب.. بود نیوشا

 .. جان نیوشا خوبي عزیزم سالم_

 .. خوبي تو خوبه ونداد گلم سالم+

 .. پرسید و ونداد حال اول چرا

 .. گلم داشتي کاري.. خوبم منم عزیزم ممنون_

 حال اصال که روزم اون.. بود شده تنگ برات دلم عزیزم اره+ 

 .. بگیرم ازت احوالي ي پیشت امروز بیام گفتم.. نداشتي

 .. مونده جا غزل خونه ساعتمم اصل در

 

 .. بیا حتما.. میشم خوشحال عزیزم اوکي_ 

 .. میام عصر عزیزم باشه+ 

 .. نداري کاري قربانت_

  باي عزیزم نه+

  خدافظ_ 

 

 .. میاد عصر نیوشا_ گفتم ونداد سمت به رو

  چرا؟_ ونداد

 .. شده تنگ برام دلش گفت خوش که جوري این_ من
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 درست پوفیال داشتم ناهار وبعد دادم سفرش غذا زدم زنگ ناهار

 .. بخوروم نیوشا با که میکردم

 .. میزد ناخونک میومد هي وندادم

 ذوق هم کلي که بهش دادم بردم و کردم درست واسش پر کاسه ي منم

 .. کرد

 

 .. نباشه راحت شاید.. میاد هم نیوشا االن بخوابم برم من هلیا_ ونداد

 

 با تا تره راحت ونداد با کنم فکر میبینم من که جلفي دختر این واال

 .. من

 .. بخوابي خوب عزیزم باشه_ من

 

 هنوز نیوشا و خوابیده ونداد که میشد ساعتي 1 ي تلوزوین پاي نشستم

 ... شد زده در بعد ساعت نیم حدود.. نیومده

 .. کردم باز نیوشا رو از درو

 .. بشینه که کردم رهنمایش

 .. کجان ونداد_ گفت نیوشا که و خوردیم مي شربت داشتیم بردم شربت

  پروو.. میپرسه ونداد از همش.. فوضولي

 .. خوابه اتاق تو_ من

 ...خوردیم پوفیال و کردیم تعریف کم ي
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 غزل از منو ساعت میتوني عزیزم هلیا_ گفت نیوشا که بودیم مشغول

 .. بزنه زنگ نیما که االناس.. بگیري

 .. میام االن بشین گلم باشه_

 ربعي ي امدم و گرفتم و ساعت زدیم حرف یکم و غزل خونه رفتم

 .. کشید طول کارم

 شد روشن اپن رو گوشیم دیدم.. کجان وا.. نیست نیوشا دیدم داخل رفتم

 ... 

 .. نیوشا طرف از بود ام پي

.. خونه برم زودي گفت زد زنگم نیما رفتم خبر بي ببخشید عزیزم)

 (  باي... میگیرم ازت میام باشه خودت دست ساعتمم

 با یکم و شدم دراز تختم رو.. کشو تو گذاشتم اتاق تو بردم نیوشا ساعت

 واي اي.. بود شده تنگ  براشون دلم خیلي.. کردم چت هلنا با گوشیم

 .. خوابید چقدر نکردم بیدار رو ونداد

 .. ونداد اتاق سمت رفتم شدم بلند

 ... کردم باز و ونداد خواب اتاق در
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 .. کردم هنگ دیدم که چیزي با

 زدن جیغ به شروع و پام رو نشستم و نکردم درک و موقعیتم ان ي

 .. کردم

 ... ممکنه چطور

 .. بود دورش وندادم دست.. ونداد بغل تو نیوشا

 ... بود نرفته نیوشا مگه

 ... بود نخوابیده ونداد مگه

 .. بود عاشقي از من سهم این خدایا

 تو خودت جون اره.. پرید خواب از من خراش گوش باجیغاي ونداد

 .. خوابودي

 .. بود تعجب در میدید خودش کنار رو نیوشا اینکه از ونداد

 رو بود شده گرفته پي در پي هاي جیغ از که صدایي با شدم بلند جام از

 .. نبود این حقم.. عوضي.. پستي خیلي_ گفتم ونداد سمت به

_ شد بلند ونداد داد صداي برداشتم رو ماشین کلید و پایین امدم سریع

 .. میکني کار چي اینجا تو عوضي نیوشا

 .. وایسااا هلیا بودم خواب من قسم بخدا هلیا_ ومیگفت دنبالم دوید

 .... کنم روشن رو ماشین رفتم

 .. شو روشن لعنتي فرمون به زدم دست با

 .. ماشین تو پرید ونداد شد روشن ماشین تا

 .. کثافت شو پیاده_ 

 ... باال بریم بیا میدم توضیح بزار خوابودم من هلیا+ 

 .. شووووو پیاده_ 
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 ... باال بیاي باید توهم نمیشم+ 

 ... باشه_

 ...کرد حرکت سرعت با ماشین و گاز پدال رو گذاشتم پامو
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 کجا نمیدونستم... میرفتم مستقیم جوري همین... بود باال خیلي سرعتم

 ... بیرون زدیم شهر از فهمیدم فقط.. میرم دارم

.. پایین بیار رو ماشین سرعت میگفت هي بود مخم رو ونداد صداي

 میبارید بارون مثل اشکام...  بود داغون اعصابم.. بزنیم حرف تا وایسا

 .. بودم ونداد عاشق اخه نبود خودم دست

 نمیخواد.. دیدم چشم با چیو همه من.. میگي چي_ گفتم ونداد به برگشتم

 حال تو بزار.. شو خفه هم حاال.. شو پیاده گفتم که بهت.. بدي  توضیح

 ... باشم خودم هواي و

 .. باشه جلوت به حواست_ گفت داد با ونداد

 دادم دست از رو ماشین کنترل و امد تریلي ي بوق صداي برگشتم تا

 .. شد صاف و خورد قلت و شد خارج جاده از ماشین

 .. کردم حس پیشونیم رو خون گرمي

 ...  کردم باز بزور رو چشمام

 .. ونداد خدا واي

 .. دادم تکون رو ونداد جلو رفتم



 زادهتدوین:فاطمه عابدین  mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

   ونداد.. پاشو ونداد_ 

 .. بود خون پر صورتش

 ... خدایا

 ... نیستم بندت من مگه

 ... نگیر ازم و ونداد پس 

 .. کرد باز چشماشو اروم بود بغلم تو سرش

 .. بودم خواب من.. ببخش منو هلیا+

 .. تره مهم سالمتیت نگو هیچي ونداد نه_ 

 ... کمک تروخدا... کمک_ زدم جیغ.. زدم داد

 ... برسه دادمون به یکي

 خیلي عزیزم هلیا_ گفت کردو کوتاهي سرفه کردم نگاه رو ونداد

 .. بگم بهت میخواستم که وقته خیلي اینو.. دارم دوست

 ... داشت خواهم و دارم دوست میگم حاال اما.. نشد فرست

 .. نمیزاري تنها منو تو.. دارم دوست منم ونداد_

 ... بست چشماشو زدو بهم جوني بي لبخند

 ... وندادددددددد....  بزاري تنها منم نداري حق تو.. نه ونداد نه_

 ..نفهمیدم جیزي دیگه و ونداد سر رو گذاشتم و پیشونیم گریه با
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 و شدم اذیت چشمم به خورد مستقیم نوري.. کردم باز بزور رو چشمام

 .. کردم باز مچشما دوباره ثانیه چند بعد.. بستم رو چشمم دوباره

 .. امدي هوش به بالخره.. گلي سالم_ پرستار

 .. بودم بیهوش من چرا افتاده؟؟ اتفاقي چه_ من

 تصادف.. شکسته سرت.. بیهوشي که هست هفته 2 شما گلم_  پرستار

 .. کردي

 .. شد رد چشمم جلوي از فیلم ي مثل چي همه پرستار حرف با

 .. ونداد توبغل نیوشا

 .. میدم توضیح وایسا که میزد ونداد که هایي داد

 .. جاده از ماشین شدن خارج و تریلي بوق.. ماشین سرعت

 .. ونداد خوني چهره اخر ودر

 .. شوهرم.. چي ونداد_ گفتم پرستار به رو

 و دیده اسیب بیشتر خیلي.. بود نزده کمربند چون اقا اون_ پرستار

 .. کما تو رفتن رفته ازش که زیادي خون بخاطر

 .. میشد اکو سرم تو پرستار حرف

 .. کما تو رفتن

 .. کما تو رفتن

 ..تو امد غزل و رفت پرستار

 .. برم قربونت امدي بهوش_ غزل

 .. عزیزم میکني گریه چرا_ گفت و کرد من به نگاهي

 .. ببینمش میخوام.. ونداد.. ونداد_ گفتم گریون صدایي با منم

 .. بگم دکتر به وایسا باشه_ غزل
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 کرد کمکم بعدم.. داد اجازه دکتر گفت امد بعد دقیقه چند و رفت غزل

 ..شم بلند که

 .. دیدم ونداد شیشه پشت از رسیدم بالخره

 .. عمیق خواب به رفته انگار بود تخت رو جون بي

 .. بود وصل بهش دستگاه کلي

 ازم و عشقم خدایا.. هق هق زیره زدم بلند همونجا نداشت طاقت دلم

 .. میمیرم منم بمیره ونداد اگه میگم چي میشنوي خدایا.. نگیر

 به داد و نوشت چیز تا چند و کرد چکش و داخل رفت ونداد دکتر

 .. بیرون امد بعد و پرستار

 .. سمتش رفتم

 .. خدا ترو ببینمش میتونم دکتر_ من

 .. میکنم دق دارم دکتر..  تروخدا

 .. دقیقه 10 فقط اما برو باشه+ 

 .. چشم چشم_ 

 .. نشستم صندلي رو ونداد کناره رفتم و پوشیدم مخصوص لباس رفتم

 .. گذاشت تنها مارو و شد تموم کارش هم پرستار

 .. سالم_ من

 .. عزیزم.. خوبي ونداد

 .. شو بلند تروخدا ونداد

 .. کن باز چشماتو هلیا جون میدم قسمت

 .. نیستما منم نباشي بخدا ونداد

 .. بود کرد خیس هامو گونه اشکام
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 و سرم و زدم بهش اي بوسه و دستم تو گرفتم دودستي و ونداد ستد

 ... زدم زار بلند شو تخت بغل گذاشتم

 .. بیوفته ونداد واسه اتفاقي همیجین باید چرا که

 .. تموم وقت گفت بهم امد پرستار

 ونداد_ گفتم ونداد گوش سمت رفتم و کردم پاک و اشکام شدم بلند

 ..  نگیر ازم چشماتو عزیزم

 .. بیرون رفتم پرستار همراه

 .. افتاد نیوشا به چشمم رفتم که بیرون

 همه عوضي همین اتفاقات این همه باني باعث.. اشغال.. عوضي

 .. کارس

 .. زدم بش محکمي سیلي شو سمت رفتم توانم همه با

 .. حیا بي عوضي کثافت_ گفتم داد با

 .. چشمم جلو از گمشو

 ..  بود فهمیده ارشام از و جریان این تازه که هم نیما

 کمکي االن.. میرسم بعد اینو حساب من.. شرمنده_ گفت منو سمت امد

 .. میاد بر من از

 .. کن دور چشمم جلو از و سبک این کن لطف فقط اره_ من

 .. رفتن اونجا از نیوشا با کردو خداحافظي نیما

 

 .. محمدي خانم_ گفت و سمتم امد پرستاري

 .. بفرمایید بله_ من

 .. دارن کارتون.. منتظرن اتاق تو دکتر_ پرستار
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..  بگه میخواست چي یعني..  دکتر اتاق سمت رفتم زون لر هاي قدم با

 و گفتم  هللا بسم..  تو امید به الهي.. اتاق در به رسیدم.. میترسم خیلي

 ...زدم در
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 .. داخل رفتم دکتر بفرماي با

 .. نشستم صندلي روي استرس با

 وضیعت از خودتون شما.. نکنیم تلف و وقت محمدي خانم خب_ دکتر

 بي اما.. میکنیم داریم رو مون سعي تمام ما.. خبرید با شوهرتون

 ونداد اقاي سالم اعضاي..  شما کامل رضایت با میخوام من.. فایدس

 .. کنیم اهدا رو توانا

 

 

 

 

 .. میکردم گریه فقط بگم نتونستم چیزي

 ..نیست امیدي هیچ یعني دکتر اقاي: گفتم گریه با بزور

 .. داد تکون منفي عالمت به شو سر دکتر

 ... وایسیم روز چند نه فعال نه دکتر اقاي نه_ من

 .. نگفت چیزي دیگه دکتر
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 زدم دکتر اتاق از ببخشید ي با و بود سنگین واسم خیلي اتاق فضاي

 .. بیرون

 

 

 

 .. بعد روز چند

 تغییري هیچ هست جوري همون ونداد که هست روز پنج دقیقا االن

 .. نکرده

 ارشام رو را کا بیشتر و دادیم خبر سرهنگ به... کردن گریه شده کارم

 .. شه خب ونداد تا افتاده عقب ماموریت.. کردن دخترا با ارمین و

 که گرفتم اجازه ازش..  بگیرم و تصمیم زود بود گفته بهم دکتر امروز

 .. ببینم رو ونداد

 .. اتاق تو رفت

 ...عشقم خوبي... ونداد سالم_ 

 .. چرا.. نمیکني باز چشماتو چرا

 .. افتاده عقب ماموریت شو بلند ونداد

 .. زدم هق هق و ونداد تخت کنار گذاشتم سرمو

 .. کن باز چشماتو تروخدا.. کن باز چشماتو ونداد_ 

 ...کردم پاک رو اشکام و شدم بلند

 

 

  62پارت#
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 .. خود تکون ونداد اشاره انگشت دیدم یهو

 ... کردم اشتباه کردم فکر اول

 .. داد تکون بار چند نه نه  ولي

 .. عزیزم ونداد.. ونداد_  زدم صداش

 ... داد تکون انگشتاشو از دوتا دفعه این

 .. زدم دکتر صداي..  بودم شحالخو خیلي

 .. داخل امدن پرستار دوتا و دکتر

 .. داد تکون انگشتاشو.. دکتر_ 

 .. کرد راهنمایي بیرون به منو پرستار

 .. میکردم نگاه شیشه پشت از بیرون رفتم

 ...شکرت خدایا

 باید خیلي.. هست معجزه ي همش_ گفت من به رو بیرون امد دکتر

 ... باشین خداروشاکر

 .. میاد بهوش کي دکتر_  گفتم و زدم لبخندي

 .. دیگه ساعت چند تا_  دکتر

 .. ممنون_ 

 .. گفتم مهسا و غزل به زدم زنگ.. بودم خوشحال خیلي

 .. شکرت خدایا..  کشیدم عمیق نفس ي و صندلي رو نشستم
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 تو بردنش امده بهوش.. ببینم رو ونداد...  منتظرم که ساعت سه االن

 .. بخش

 ... برم که زد صدام پرستار

 .. بخش به رسوندم و خودم جت مثل سریع

 .. دستم تو گرفتم رو ونداد دست.. داخل رفتم

 .. معرفت بي پاشو... خوابي ونداد_ 

 .. گرفت دستم یهو که  کردم ول دستشو

 .. عروسکم سالم_ ونداد

 .. کردم باال سرمو

 .. زندگیم سالم_ من

 دیگه گریه_ گفت و کرد پاک و اشکم انگشت با باال اورد دستشو ونداد

 .. شدي الغر چرا.. افتاده گود چشمات زیر چرا.. برم قربونت چرا

 تا تو که بود من تقصیر همش.. ببخش و من ونداد.. شوقه اشک_ من

 .. رفتي مرگم پاي

 .. نداره اشکالي.. من برم قربونت_ ونداد

 .. نکنه خدا_ من

 .. مامان.. کني بغلم نمیخواي_ گفت لوسي حالت ي با ونداد

 .. کردم بغلش محکم شدم بلند و خندیدم

 وصل بهش سرم دستش یکي اون دورم انداخت دستاشو از یکي اونم

 .. بود

 .. تو ریختن ها بچه و شد باز در یهو

 .. شدم جدا ونداد از سري منم



 زادهتدوین:فاطمه عابدین  mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 .. کردین مي کار چي داشتن.. واي_ غزل

 .. بود حساسي لحظه چه اي_ مهسا

 .. شدیم رمانتیکتون اوقات مزاحم ببخشید_ ارشام

 بعدا ندار عیب.. خوردیا حال ضد داداش ونداد_ گفت باخنده ارمین

 .. کن  جبران خونه

 .. نمیکردیم کاري که ما.. میدین جو الکي چرا وا_ ونداد

 .. بود معلوم اره_ ارشام

 چه حاال شده زشت خیلي اخ.. بود پایین سرم مدت این همش من

 .. کنن نمي که فکرایي

 امد دکتر...  شد تموم مالقات وقت و نشستیم ونداد پیش امدن ها بچه

 .. مرخصي دیگه دوروز تا ایشاال_گفت و کرد چک و ونداد

 این ببینم کن تعریف خب_ گفت و گرفت منو دست ونداد رفت که دکتر

 .. شد چي مأموریت.. افتاد هاي اتفاق چه بودم بیهوش من که مدتي

 ..براش گفتم اخر تا اول از نشستم منم
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 .. کردم رو ونداد مرخص کاراي رفتم

 .. بریم که بپوش لباس بگم ونداد به که اتاق تو رفتم شد تموم که کارم

 .. نشسته تخت رو اماده دیدم
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 .. اي اماده_ من

 

 .. بریم اره_ ونداد

 

 .. حمام رفت راست ي ونداد خونه تو رفتیم

 .. میکرد غروب داشت خورشید بود عصر کردم عوض رو لباسام رفتم

 .. شد حلقه کمر دور دستي یهو که میکردم درست شام داشتم

 .. گفتم هیني ترسیدم

 و گوشم تو کرد و سرش بود ونداد

 

 .. دارم کارت بیا_ گفت 

 

 ... تمومه االن کن صبر_ من

 

 رو نشست ونداد.. بپزه که بستم سرشو.  قابلمه تو ریختم هم سیبزمیني

 .. خوري غذا میز صندلي

 .. شدم صورتش محو کنارشو نشستم

 در و باصورتش متناسب قلمي دماغي با سبز چشماي بود عالي واقعا

 .. بود کرده ترش جذاب خیلي داشت که ریشي ته اخر

 .. میکرد انالیز منو داشت اونم

 

 .. اونشب من.. هلیا_ ونداد
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 .. حرفش وسط پریدم

 

 .. کنم فراموشش خوام مي دیگه بسه ونداد نه_من

 

 تختو خوردن تکون.. بودم خواب روز اون من.. بگم بزار نه_ ونداد

 بود نیوشا کار همش ها صحنه اون.. خوابم کردم فکر اما کردم حس

 .. خودش رو بود انداخته و بود ورداشته بغل از منو دست که

 .. بپرم خواب از منم ترسید حتي.. داشته جراتي چه موندم من واقعا

 

 .. المان رفته نیوشا اتفاق اون از بعد_ من

 

 .. بود سکوت بینمون دقیقه چند

 ..سمتش شد کشید نگاهم و گرفت منو دست ونداد که

 

 چند.. گفتم هم قبال کنم فکر که بگم رو چیزي میخوام هلیا_ ونداد

 .. عاشقتم گذشته خیلي از.. دارم دوست خیلي_ گفت و کرد مکث لحضه

 گفتم و زدم لبخندي

 

 .. عاشقتم منم_ 

 

 ..بوسید سرمو و کرد بغلم محکم و سمتم امد و نیورد طاقت ونداد
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 .. مردم اي گشنه که بیار و شام خوب_ گفت بعدم

 چونش زیر بود گذاشته دستشو وندادم و میچیدم میزو داشتم شدم بلند

 .. میکرد نگاهم

 

 

 که گفته زده ایمیل بهم سرهنگ گفت ونداد که میخوردیم شام داشتیم

 .. ماموریته دوشنبه عقب انداختن و ماموریت من باخطر

 

  هست؟؟ شنبه چند امروز_ من

 

 ... پنچشنبه امروز_ ونداد

 

 .. اوکي_ من

 

 کم خانومم از مو تاره ي نمیخوان.. خودمي پیش چشن تو هلیا_ ونداد

 .. شه

 

 .. شد اب دلم تو قند کیلو کیلو یعني واي

 

 .. عزیزم چشم_ من
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.... 
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 ... عصر دوشنبه

 

 ... میشد تموم کوفتي ماموریت این باالخره امروز..دارم استرس خیلي

 

 .. بیرون اتاق از رفتم و برداشتم و کیفم بودم اماده

 . زد تحسین روي از لبخندي دید منو تا ونداد

 .. کردیم حرکت

 .. باال مدل هاي ماشین از بود پر ویال باغ تو..  ویال رسیدیم

 دور  پرسي احوال و سالم از بده داخل رفتم هم دست تو دست ونداد با

 .. کردیم انتخاب رو ویال نقطه ترین

 ... امد نفر دو رقص اهنگ

 .. پیست رو رفتیم دو به دو ها بچه به کرد اشاره ونداد

 رو ونداد دقیقه چند از بعد و خودمون میز سر رفتیم شد تموم که اهنگ

 .. امدن باشین اماده_ گفت اروم ها بچه به

 

 .. امد صدایي ونداد حرف از بعد سریع
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 ''  شدین محاصره شما تسلیم'' 

 

 فرار صدا و سر با همه.. نمیکرد حرکتي هیچ و بود سردرگم نیما

 .. میکردن

 آراد.. اوردیم در مون ها تیر هفت همه.. خودشه پشت کشید منو ونداد

 کردن شلیک به شروع در تیرشو هفت مامورا شدن وارد محض به

 .. کرد

.. ارمین چپ شونه تو خورد که ما سمت کرد شلیک و نکرد غفلت آراد

 .. میکردم گریه غزلم افتادو   زمین رو ارمین

 ... ونداد رو گرفته نشونه آراد دیدم

 دوتا و بیوفته دستش از تفنگ که داستش دست به زدم تیر ي سریع که

 .. پاش تا دو به تیرم

 موفق که میبینم به به_ گفت ونداد سمت نیما.. بود خالي تقریبا ویال

 .. باشي پست انقدر نمیکردم فکر.. شدي

 بدبخت رو ها جون از خیلي کارت با که تو پستي به نه_ گفت ونداد

 .. کردي

 رو همه و سرش رو ریختن مامور تا چند و داد سر بلندي خنده نیما

 .. بردن

 .. بیمارستان بردن ارمینم

 

 

 .. بودیم منتظر بیمارستان تو همه

 .. عمله اتاق تو ارمین تموم ساعت 3 االن
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 .. بود خواب من شونه رو غزل

 اصال اخ.. شد بیدار غزلم خوردم من که تکوني با بیرون امد دکتر

 .. نبود غزل به حواسم

 

 .. چیشد دکتر اقاي_ ونداد

 

 بازم اما بوده خورده قلب نزدیک تیر.. شد رفع بزرگي خطر_ دکتر

 .. شد رفع خداروشکر

 

 .. شکر خدارو.. کشیدم اسودگي سر از نفسي

 تا غزل پیشه بره شد قرار هم مهسا و موند بیمارستان تو همونجا ارشام

 ...نباشه تنها
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 دیگه.. ایران میریم کي ونداد اه_ گفتم کالفگي با خونه رسیدیم وقتي

 دلم..  شد تموم مامورت که هم شکر خدارو.. میخوره بهم اینجا از حالم

 ... شده تنگ خانوادم واسه

 

 خوب ارمین میریم تري زود خانومم باشه_ گفت و کرد اي خنده ونداد

 .. چشم بشه
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 به خودمو ارایشم کردن پاک از بعد و کردم عوض و لباسام و باال رفتم

 .. کردم دعوت خواب

 

 

 ... بعد روز 3

 اسم گفتن با.. شد مرخص دیروز ارمین هستیم  فرودگاه تو االن

 ... کردیم حرکت پروازمون

 .. بود شده تنگ خانوادم واسه خیلي دلم.. بودم خوشحال  خیلي

 .. گفت تبریک بهمون  و زد زنگ هم نادري سرهنگ

 

 برمیگشتم دارم اینکه بخاطر هم مأموریت بخاطر هم داشتم زیادي شوق

 .. خانوادم گیش

 

 

 

 .. شیرازن بابام مامان که افتده یادم رسیدم وقتي

 

 .. شیرازن خانوادم که من ونداد اه_ من

 

 .. تهران امدن هلنا کار بخاطر.. نیستن_ ونداد
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 .. میدونستي کجا از تو حاال خب... ایول_ من

 

 هلیا  چرا گفت زد زنگ بهم( هلیا باباي) بابا پیش وقت چند_ ونداد

 اي هفته یه ي که گفت و زدم حرف باهش منم.. نمیده جواب شو گوشي

 ... تهران آمدن که میشه

 

 .. خوبه اهان_ من

 

 ...خوابیدم و ونداد شونه رو گذاشتم و سرم بعدم

 

 

 .. رسیدم خانوم هلیا_ ونداد

 .. گرفتیم ساکارو رفتیم ونداد با و کشیدم دستي چشمام رو شدم بلند

  

 ... ما خونه بریم اول گفتم ونداد به

 

 .. پیچید هلنا شاد صداي که زدم در خونه در رسیدم

 

 ... بله_ هلنا

 

 ... هلنا رو در کن باز_ من
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 ... تو بیا هلیا واي_ گفت و کشید کوتاهي جیغ هلنا

 کرد بغلم محکم و سمتم دوید جا همون اي هلنا رفتیم و زد رو  در 

 عجله با باباهم مامانم که کردیم بغل همو وصدا سر و جیغ جیغ با انقدر

 .. بیرون امدن

 سمت شدم ور حمله کردم ول رو هلنا منم و جلو رفت تر زود ونداد

 .. امد در دادش که کردم بوسش و کردم بغلش محکم انقدر.. مامان

 

 ... کشتیم کن ولم... هلیا_ مامان

 

 ... مامان اااا_ من

 

 .. کردم بغلش و بابا سمت رفتم

 

 ... جونم بابا خوبي_ من

 

 .. برات بود شده یذره دلم برم قربونت اره_ بابا

 

 .. هست خسته داره گناه ونداد آقا تو  زیاده وقت بریم بسه_ مامان

 

 خوب_ گفت و نشست پیشم امد هلنا جایي  صرف از بعد و داخل رفتیم

 .. بگو رو ماجرا پیاز تا سیر از.. خبر چه
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 ... کن تعریف تو.. مفصله خیلي کن ول من جون هلنا ااااااووووو_ من

 

 .. بگم کجا از باشه_ هلنا

 

 _.....من
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 .. کن شروع جایي یه از نمیدونم_ من

 

 ... اااووووممم... مطلب اصل سر میرم خب_ هلنا

 

 .. گفت و کرد مکث کمي

 

 ... میگم شوهر دارم من.... خب_ هلنا

 

 ؟؟..چي_ من

 

 .. میکنم شوهر دارم که گفتم_ هلنا
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  واقعا؟!  چیییییي_ من

 

 .. کردن نگاه مارو برگشتم ترس با هم بقیه من جیغ از

 

 ... الکیه مگه میکني؟ شوهر داري تو هلنا_ من

 

 امیر اسمشم.. هست ارتودنسي پروفسر طرف.. چیه الکي بابا_ هلنا

 .. عقد قرارهاي واسه میان هم فردا پس.. هست

 

 .. بفهمم باید االن من.. مبارکه_ من

 

 .. بفهمي که بودي کجا تو بگي میشه_ هلنا

 

 .. مبارکه_ ونداد

 

 ..ممنون_ هلنا

 

 ..گفت و شد بلند ونداد

 

 .. برم من اجازتون با.. شدم مزاحم دیگه ببخشید_ ونداد
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 .. مراحمي پسرم نه_ مامان

 

 ..برو فردا جا همین و امشب بمون_ بابا

 

 .. هست وقتم دیر دیگه بمون اره_ مامان

 

 .. دیگه بمون_ گفتم ونداد به رو

 

 .. بهشون بدم خبر.. باشه_ گفت زدو بهم لبخندي

 

 و پیشم امد و شد تموم ونداد کار.. زد زنگ و حیاط تو رفت

 .. بخابم باید کجا من خستم خیلي_گفت

 

 .. بخوابید اونجا باهم ونداد با مهموني اتاق تو برو هلیا_ مامان

 

 ..اتاق سمت رفتیم
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 عوض کیتي وشلوار بلوز دست ي با و لباسم منم و حمام رفت ونداد

 .. کردم
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 .. تخت رو انداخت خودشو امد ونداد

 .. کرد باز دستشو

 

 .. بدو.. اینجا بیا_ ونداد

 

 .. روم انداخت و دستش و خوابیدم دستش رو رفتم

 

 .. رفت در خستگیم اخییش_ ونداد

 

 .. بستم چشمام و خندیدم ریز ریز

 

 

 

 .. شدم بیدار ونداد اروم صداي با صبح

 

 .. خانومي.. عزیزم بلندشو.. خانوم هلیا_ ونداد

  

 .. بخیر صبح سالم_ من

 

 ... بخیر هم تو صبح..عزیزم سالم_ ونداد
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 .. بیرون امدم مربوطه کاراي از بعد و دستشویي رفتم 

 .. خونه اشپز سمت رفتیم

 .. میخوردن صبحونه داشتن بابا و مامان

 

 .. بخیر صبح سالم_ ونداد

 

 کو هلنا.. بخیر صبح_ من

 

 .. مطب رفته.. بخیر صبح_  مامان 

 

 اماده پاشو_ گفت ونداد و خوردیم مفصل صبحونه میزي سر نشستیم

 .. ما خونه بریم تا شو

 

 .. اوکي_ من

 

 با رفتیم و پوشیدم مشکي شلوار و شال با بنفش مانتو ي و باال رفتم

 ..کردیم حرکت بابا ماشین با و کردیم حافظي خدا بابا مامان از ونداد
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 .. داخل رفتیم در تو انداخت کلید ونداد رسیدم
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 .. امدیم ما.. سالممم_ ونداد

 

 .. امدي خوش.. عزیزم سالم_ امد ونداد مامان

 

 .. سالم_ من

 

 .. عزیزم سالم_ ونداد مامان

 

 ي صداي کرد پذیرایي ازمون چایي با ندادو مامان پذیرایي تو رفتیم

 .. هست وندا دختر فهمیدم اهان امد بچه

 

 .. امده دالي مامان_ وندا دختر

  

 .. بیا بدو دالي جان اي_ ونداد

 

 .. کردم پرسي احوال و سالم وندا با شدم بلند منم و ونداد بغل تو پرید

  ؟.چیه قشنگت اسم.. کوچولو سالم_ گفتم وندا دختر سمت به رو

 

 .. بارلي سالم_ وندا بچه

 

!  قشنگي اسم چه_ گفتم و خندیدم بود باحال خیلي زدنش حرف حالت

 .. میشناسي منو
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 .. دالي زن اله_ بارلي

 

  گفتم و کشیدم لپشو

 

 .. تو نازي چه خدا اخ_ من

 

  ؟.جیع اسمت دالي زن_ بارلي

 

 .. هلیا_ من

 

 .. باحاله چه  ؟..هلیا_  بارلي

 

 .. خنده زیر زدیم وندا منو خرفش این با

 .. نمیگفت هیچي.. بود بارلي منو محو ونداد مدت این تمام

 مامان) مامان و وندا با زدن حرف مشغول و نذاشتم خودم رو منم

 ..اتاقش تو رفت وندادم.. بقلم تو امد بارلي.. شدم(  ونداد
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 منم.. کمکش بره که زد وندا صداي و خونه اشپز تو رفت ونداد مامان

 میري عزیزم هلیا_گفت ونداد مامان که بودم بارلي با بازي مشغول

 .. ناهار واسه کني صدا رو ونداد

 

 .. چشم_ من

 

 .. ونداد اتاق سمت رفتم

.. داخل رفتم نداد جواب بازم زدم در باره دو نداد جواب کسي زدم در

 ریخته بهم پسرا همه مثله االن که بود این از تصورم.. داشت اتاقي چه

 منم راسیتش.. بود جاش سر مرتب و تمیز چي همه اما اتاقش باشه

 .. نمیدادم زحمت اتاقم تمیزي واسه خودم به انقدر

 

 .. دیوار سمت شد کشید نگاهم

 .. بود خودش هاي عکس

 عالي خیلي.. بود بزرگ خیلي که عکسا از یکي کردم نگاه روم به رو

 .. بود

  پخخ_ گفت یکي که بودم عکس محو

 .. دهنم رو گذاشت دستشو ونداد که کشیدم خراشي گوش جیغ

 

 .. میکنن بد فکر حاال.. زشته هیس ااااا_ ونداد

 .. برداشت دستشو

 

 .. ترسیدم رواني_ من



 زادهتدوین:فاطمه عابدین  mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 

 .. خودته تقصیر_ ونداد

 

  چرا؟ وا_ من

 

 .. چشمات اون رواني.. کردي رواني منو تو جون_ گفت جلو امد

 

 .. اونم رواني منم میدونستم فقط بگم چي نمیدونستم کردم سکوت

 

  ؟.داشتي چیکار حاال خب_ گفت و عقب رفت ونداد

 

 .. ناهار بریم بگم امدم_ من

 

 .. بریم_ ونداد

 .. نشستیم میز سر رفتیم

 .. نشست ونداد منو بین صندلي روي  بارلي

 ..خندیدیم هم کلي کردو اذیت  ونداد با کلي
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 تو دستم که همینجوري نشستیم ونداد با کاناپه رو رفتیم ناهار از بعد

 به نگاهي ونداد مامان.. میزدم حرف مامانش با داشتم بود ونداد دست

 .. کشیدم خجالت داد ادامه حرفشو و کرد ونداد و من دست

 اون با گرفت دستم  دوباره که کشیدم بیرون ونداد دست تو از و دست

 .. میرفت ور موهام با دستشم یکي

 .گفتم اروم ونداد سمت برگشتم

 

 نکن.. زشته ونداد اِ  اِ _ من

 

 .. نیست زشت.. نوچ_ ونداد

 

 .. لجباز_ من

 

 .. زد قشنگي لبخند ونداد

 .. گفت که ونداد مامان سمت برگشتم

 

 .. عروسي تاریخ واسه شیم مزاحم کي عزیزم خب_ ونداد مامان

 

 .. هلنا عقد بعد ما عرسي بزاریم کنه عقد میخواد خواهرم که فعال_ من

 

 .. عزیزم باشه.. مبارکه_ ونداد مامان

 . 
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 . 

 . 

 .. بعد هفته یک

 

 .. نشد تموم شدم خسته اووففف_ من

 

 .. شد تموم عزیزم شو بلند_ ارایشگر

 

 .. هلناس عقد امروز.. شدم جیگري چه واي.. کردم نگاه اینه تو و خودم

 هم پاي به ایشاال.. خوشحالم هلنا واسه خیلي.. خوبیه پسر خیلي امیر

 .. بشن پیر

 

 .. شدم خب خیلي ممنون خیلي_ من

 

 .. اي اماده خانوم سالم_ زد زنگ ونداد

 

 .. اره اقا سالم_ من

 

 .. منتظرم پایین بیا_ ونداد

 

 .. امدم_ من
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 و کردم حساب.. سرم رو انداختم شالمم پوشیدمو لباسم رو مو مانتو

 عالي بود داده تکیه ماشین به خاص ژست ي با ونداد..  بیرون رفتم

 ..بود شده

 ..جلو رفتم
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 .. سالم_ من

 

 .. نمیگفت هیچي من به خیره ونداد

 

  کنم مي عرض سالم_ من

 

 .. تویي هلیا سالم  س_ ونداد

 

 .. بزرگشم مامان نه_ من

 

 .. میگرفتم اونو داره خوشکلي این  به بزرگ مامان میدونستم اگه_ونداد

 

 .. ونداد بازو به زدم



 زادهتدوین:فاطمه عابدین  mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 

 . سوارشم میخوام اونور برو اایییشش_ من

 

 .. ماشین تو امد خودشم نشستم و کردم باز درو و کنار رفت

 

 .. بریم تا کن روشن_ من

 

 .. نه_ ونداد

 

 .. لبم رو نشست لبش که بزنم حرف امدم

 .. عقب دادم هلش و اوردم کم نفس

 

 

 .. شد خراب ارایشم اااییي_ من

 

 .. ??داره دوست_ ونداد

 

 ... کردم درست و رژم و اوردم در کیفم تو از ایینه

 

 .. برو حاال خب_ من
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 .. چشممم_ گفت و کرد روشن ماشین ونداد

 

.. مهسا و غزل.. دخترا به خورد چشمم کردم عوض و لباسام باغ رفتیم

 .. کنارشون رفتم

 

 .. سالم به_من

 

 .. عزیزم سالم_ مهسا

 

 .. ایشاال خودت عروسي کي.. گلم سالم_ غزل

 

 .. ایشاال دیگه هفته سه_ من

 

 .. باشم فکر برم پس بابا ایول_ مهسا

 

 .. بزنم باال استین شما واسه کي_ من

... 
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 .. دیگه نمیخواد مهسا.. ترشیدم که باال بزن من واسه_ غزل

 

  ؟؟..خبریه... نمیخواد مهسا چرا_ من

 

  بلعععععه_ غزل

 

  مهسا؟_ من

 

 .. کشیده خجالت ابجیم ااخییي.. بود پایین سرش مهسا

 

 .. تنور به چسبونده و نون خانم بله_ داد ادامه غزل

 

 .. اقا این کیه بگو هم تو حاال خب_ من

 

 .. آرشام_ مهسا

 

 ?? نههه_ من

 

 ?? ارههه_ غزل

 

 .. عزیزم مبارکه_ من
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 .. گفتم غزل به رو.. کردم بغل رو مهسا

 

 .. بچسب و ارمین.. تنور به بچسبون و نون هم تو_ من

 .. خودش تو رفت غزل

 

 .. افتاده اتفاقي ابجي چیه_ من

 

 .. اما.. نه_ غزل

 

  چي؟ اما_ من

 

 .. نمیزار  ارمین لعنتي غرور این_ غزل

 

 ؟..داري دوسش_ من

 

 با داره اتاق تو  دیدم روز ي.. داره دوست منو اونم.. اره_ غزل

 نداشته دوسم اگه چي بگم بهش اگه میگفت هي میزنه حرف خودش

 خودش به بعد ولي میگه رو دیگه یکي کردم فکر اولش.. چي باشه

 .. نداره دوسم اون که میدونم اما دارم دوست و غزل من گفت

 

 .. میکنم کمکت من.. میکنه فکر اینجوري چرا واي_ من
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  جوري؟ چه اما_ غزل

 

 و امروز بیاین بیخیال فعال حاال.. سراغش میفرستم و ونداد_ من

 ..خوشبگذرونیم
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.. امدن امیر و هلنا.. امد کل و دست صداي که بودن مشغول ها بچه

 دخترا با رفتیم امد عاقد که نشستن جایگاه تو رفتن بودن بینظیر دو هر

 هم به هارو قند منم بودن گرفته رو طور مهسا و غزل سمتشون

 .. میزدم

 .. اول باره.. کرد شروع عاقد

 

 .. میخونه قران داره عروس_ غزل

 

 .. دوم بار.. کرد شروع عاقد دوباره

 

 .. میخواد لفظي زیر عروس_ من
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.. بود سفید طال ست نیم.. اورد در خوشگل جعبه ي کتش تو از امیر

 .. زدن کل همه

 

 .. سوم بار_ داد ادامه عاقد

 

 .. بیاره گالب رفته عروس_ مهسا

 

 وکالت بنده به ایا محمدي هلنا پاکدامن دوشیزه.. اخر بار براي_ عاقد

 .. دربیاورم هدایتي امیر اقاي دائمي عقد به شمارا که میدهید

 

 ... بله... بزرگترا اجازه و خدا به توکل با_ گفت مکث کمي با هلنا

 

 کالفه ونداد دیدم که میزدم سوت مهسا با داشتم.. باال کل و دست صداي

 .. خبرته چه بسه میگه دور اون از

 

 ...نخوردیم کتک تا کن جمع بسه_ مهسا به زدم ارنج با

 

 .. کردم پسرا به اي اشاره چشم با

 .. کردي نگاهي مهسا

 .. تاسف حالت به.. میدادن تکون سر ما واسه داشتن ارشام و ونداد

 

 .. ??خنگن دوتا این چقدر میگن دارن االن اینا_ من
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 .. ??کردیم کار چي مگه_ مهسا

 

 .. ?? میزنیم سوت منگال انگار داریم ساعت ي هیچ_ من

 

 پسر دختر.. وسط پریدیم کردیم بلند صندلي رو از و غزل رفتیم

 .. میرقصیدیم

 

 .. ها زوج افتخار به اهنگ ي اینم_ دیجي

 کمرم دور دستشو و سمت امد ونداد.. گذاشت مالیم اهنگ ي بعد

 .. انداختم گردنش دور و دستم منم انداخت

 

 سمت کشید نگاهم.. کردم نمي پیدا و ارمین و غزل میگشتم هرچي

 بمیرم الهي.. میکرد نگاه مارو حسرت با داشت و بود نشسته تنها غزل

 .. آبجي واست

 

  شد؟ پکر خانومم چرا..چیه_ ونداد

 

  کجان؟ ارمین_ من

 

 .. نمیدونم_ ونداد
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 .. ها میشه داغون داره غزل_ من

 

 .. مغروره خیلي ارمین کنم چیکار.. میدونم اره_ ونداد

 

 .. دادم ادامه رو رقصیدن  و نگفتم چیزي دیگه

 

 ..کجان یعني.. نیست غزل دیدم بشینم رفتم و شد تموم اهنگ
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 ??  غزل??

 

.. حالشون به خوش.. میکردم نگاه مهسا و هلیا به حسرت با داشتم

 .. غروره کوه که شدم یکي عاشق

.. بخونم کردم باز.. امد  ام پي واسم که میکردم نگاه رو ها بچه داشتم

 .. بود ناشناس

 

 ''''' باغ پشت بیا''''''

 

 .. ام پي دوباره.. امد در گوشیم صداي.. ندادم اهمیتي یعني کیه وا
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 ''' دارم مهمي کار بیا'''

 

 .. کیه میفهمیدم باید شدم بلند جام از ترس با

 .. نبود کسي جلو رفتم.. بود کمي نور رسیدم باغ پشت درختاي به

 

  اااااههههاااییي.. نیست اینجا کسي_

 

 .. شدم میخکوب صداش با که برگردم میخاستم.. بودم ترسیده خیلي

 

 .. وایسا+ 

 

 ... کردم سکوت فقط نگفتم هیجي.. بود ارمین برگشتم

 

 با.. میکرد نوازش و صورتم داغش نفساي که امد انقدر.. جلو امد

 ... شدي خوشکل خیلي_ گفت خماري صداي

 

 .. لطفته نظر ممنون_ 

 

 ... دلمه نظر_ ارمین

 .. داد ادامه و کرد سکوت
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 دوست من غزل.. خب اااوومم.. بگم بهت رو چیزي ي میخوام_ ارمین

 .. وقته خیلي دارم

 

 .. بهش کردم و پشتم و زدم لبخندي.. کرد اعتراف باالخره

 

  ؟..گفته دروغ بهم حسم نگو.. نداري دوسم توهم که نگو_ ارمین

 

 .. میزد موج چشماش تو ناراحتي سمتش برگشتم

 

 .. وقته خیلي دارم دوست منم خب_ 

 

 .. کرد بغلم محکم و زد زیبایي لبخند حرفم این با

 

 .. شکست استخونام ارمین اییي_ 

 

 .... گذاشت لبام رو و داغش لباي و کرد بهم نگاهي کردو ازاد دستشو

 

 .. عاشقانه بوسه اولین

 ...بوسه زیباترین
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 ?? غزل??

 

 

 .. کارش از شکه.. شد جدا ازم یهو ارمین

 

 دور هم از مارو هیچي بده قول.. باهمیم همیشه بده قول غزل_ ارمین

 .  باشیم عشقمون پایبند بده قول.. بکنیم دل هم از نشه باعث چیزي.. نکن

 

 شده حتي میگذرم همچي از تو بخاطر میدم قول ارمین.. میدم قول_ من

 .. جونم

 .. نکنه دور هم از مارو چیزي.. بده قول توهم

 

 .. خانومم پیشتم عمرم اخر تا.. میدم قول_ ارمین

 

 .. کاشت اي عاشقانه بوسه پیشونیم رو و کرد بغلم ارمین

 

 .. میکردم فکر داشتم و بود ارمین شونه رو سرم

 

 .. بود چي حرفا این دفعه ي شدي اینجوري چرا ارمین_ من
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 .. غزل_ ارمین

 

 .. میشنوم.. عزیزم بگو_ من

 

 .. میکنن قبول منو خانوادت بنظرت_ ارمین

 

 که منم مهم.. نداري کم چیزي بهتریني تو.. حرفیه چه این وا_ من

 .. دارم دوست

 

 ...خانوادم حتي.. میزنم چیرو همه قید تو بخاطر من غزل_ ارمین

 

  خانوادت؟؟_ من

 

   کنم حلش تر زود باید که دارم؟ مشکل ي من..اره_ ارمین

 

  مشکلي؟ چه_ من

 

 من.. کنم اردواج ام عمه دختر با داره اسرار خیلي بابام من_ ارمین

 نمیاد و نمیزاره بگم بابام به میدونم.. میدونم خواهر مثل رو تینا

 .. خاستگاري
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 .. میکني گریه داري..  غزل_ ارمین

 

 .. کنه دور ازم رو ارمین چیزي نداشتم دوست.. نبود خودم دست

 

  میترسم.. میترسم ارمین_ من

 

 .... میزنم چیرو همه قید گفتم من.. عزیزم چي از_ ارمین

 

 ...خورد نصفه ارمین حرف و خورد زنگ گوشیم دفعه ي 

  

 ..بود هلیا.. خورد زنگ گوشیم
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 .. بله.. الو_ 

 

 .. هستي گوري کدوم+ 

 

 .. پیشت میام االن عزیزم هلیا_ 
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 .. کردم قطع و تماس

 

 .. نگرانن ها بچه بریم پاشو ارمین_ من

 

 .. بدم خبرت تا باش اماده.. نباش هیچي نگران فقط.. گلم باشه_ ارمین

 

   چي؟؟ واسه ؟؟..اماده_ من

 

 .. دیگه خاستگاري_ ارمین

 

 .. اوکي اهان_ من

 

 

 

 هلیا.. میومد در کاسه از داشت چشماش که مهسا.. ها بچه پیشه رفتیم

 دوتا این به برسم من یعني میداد تکون سرشو و بود کرده زیر چشماشو

 .. میکردن نگاه مارو خونسردي با داشتن هم ونداد و ارشام.. کندس کلم

 

 .. پسرا از تر دور کشوندن منو ها بچه رسیدم تا

 

  ؟؟..بودي کجا ارمین با تو_ هلیا
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  کردي؟؟ طورش_ مهسا

 

 گذاشته ارمین با ساعت ي. کردن طور از تر فرا شاید نه نه_ هلیا

 .. مهساااااا میشیم خاله داریم بخدا خدا اگه.. رفته

 

   غزل؟؟ اره_ مهسا

 

 .. حرفاشون از واج و هاج

 

 خانم هلیا که میزدیم حرف داشتیم.. عامو بگین چرت کم اره؟ چي_ من

 .. شد مزاحم

 

 .. ندي خودت دست کار زدم زنگ..  ااایییشششش_ هلیا

 

 .... خودت جون اره_ من

 

 .. نه یا کرد اعتراف ببینم بنال حاال_ مهسا

 

 !!  داره دوسم که کرد اعتراف چي همه گفت.. اره_ من

 

 .. میدونستم.. اااییییووللل_ هلیا
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 هست ضایع االن.. میکشیم زبونش زیر از بعدا بقیش بسه خب_ مهسا

 ... میکنن نگاه داره هم پسرا

 

 .. زدیم گپ  کم ي.. ها بچه سمت رفتیم

  

 اهنگا جور این عاشق هلیا میدونستم که امد باحال  خیلي اهنگ ي

 .. هست

 

 ...هستم اهنگاه نوع این از عاشق من.. وسط بریم بچه_ هلیا

 

 .. نداد نشون العمليعکس هیچ کس هیچ

 

 .. نه  نمیاین_ هلیا

 

.. میشد پایین باال منکال انگار وسط کشوندش و گرفت رو ونداد دست

 .. میخندیدم داشتیم همه ما.. میکرد نگاه رو هلیا تعجب با ونداد

 .. میداد تکون هي و گرفت دستوشو و ونداد سمت امد هلیا

 هیکل این با ونداد.. خندیدم بس از میرفتم حال از داشتم دیگه خدا واي

 اخرشم.. میشد ور اون و این هلیا فقط.. نمیخورد تکون اصال کندش

 .. ما بیشه اوردش بزور و کرد بلند هوا رو هلیا ونداد و شد تموم اهنگ

 

 .. داد حال خیلي نبودین_ هلیا



 زادهتدوین:فاطمه عابدین  mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 

 .. بود معلوم اره_ من

 

 .. اره تو به_ مهسا

 

 .. دیدم این تو چي من_ ونداد

 .. میکرد اشاره هلیا به بادست

 

  دیدي؟ چي واقعا.. نمیدونم_ ارشام

 

  ؟؟..داره چي خرفت مهسا این.. داشتیم ارشام ااااا_ هلیا

 

 .. چمه من مگه.. چه من به_ مهسا

 

 عاشقش که گذاشته اثر هم ونداد رو هلیا چلي و خول کنم فکر_ ارمین

 .. شده

 

 .. بود چشن اخراي دیگه... خندیدم همه

 

 .... بریم غزل_ ارمین
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 .. میکنه چیکار مهسا ببینم.. باباش خونه میره که هلیا ببینم وایسا_ من

 

 .. بریم میاي خونه برم ارمین با میخوام من مهسا_ من

 

 .. ندارم کلید من نخواب فقط.. میرسونتم ارشام من یار با برو نه_ مهسا

 

 با رفتیم و کردیم خداحافظي  هم ارشام از خداحافظ عزیزم باشه_ من

 و گفتم تبریک هم امیر و هلنا به و کردیم خداحافظي هم ونداد و هلیا

 ..خونه سمت افتادیم راه

 

 

  77پارت#

 

 ??  غزل??

 

 .. خونه رسیدیم

 

 .. باال بریم بیا ارمین_ من

 

 .. خونه برم خانومم ممنون نه_ ارمین

 

  ؟؟..نداري کاري.. میدوني خودت هرچور عزیزم باشه_ من
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 .. خوش شبت..  عزیزم نه_ ارمین

 

 .. یهو که کنم باز درو امدم

 

 .. غزل_ ارمین

 

 ..جونم_ من

 

 .. دارم دوست خیلي_ ارمین

 

 .. عاشقتم منم_ من

 

 کردم پنجره تو از سرمو.. پایین پریدم ماشین از و کردم بوس گونشو

 .. داخل

 

 .. خوش شب_ من

 

 .. بخیر شب.. باش جوابشم منتظر.. میکني شیطوني_ ارمین

 

 .. ????باشه_ من
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 اونم دادم تکون دست ارمین واسه و کردم باز رو در.. در سمت رفتم

 .. رفت و زد بوق

 

 داشتم  بود خستم خیلي نشستم کاناپه روي..  کردم عوض و لباسام

 .. بودم مهسا منتظره.. میبرد خوابم

 .. پریدم متر سه.. امد اف اف صدا یهو

 

 .. تو امد مهسا و کردم باز درو

 

 .. سالم_ مهسا

 

 .. بخیر شب.. سالم_ من

 

 خواب نرسیده تخت به هنوز که بود خستم انقدر و اتاقم سمت رفتم

 .. بودم

 

 سمت رفتم و کشیدم دست نازم خواب از گوشیم االرم صداي با صبح

 .. اداره برم شم اماده امدم کارام از بعد و دستشویي

 زدم خونه از.. بود عصر شیفت مهسا.. پایین رفتم شدن اماده از بعد

 .. بیرون

 .. بریم ماشین با نیست هم هلیا اه
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 .. گرفتم بست در تاکسي ي خیابون جلو

 

( بود کاري محیط دیگه) کردم احترام اداي و دیدم و ارمین اداره رسیدم

 .. 

 .. ها پرونده کردن چک به کردم شروع اتاقم تو رفتم

 

 زدم اداره از و کردم تموم کارام.. شد تموم شیفتمم.. بودم خسته خیلي

 جلوم ارمین مشکي BMW که بگیرم تاکسي امدم خیابون سر بیرو

 .. افتابیش عینک این با قربونش واي.. زد ترمز

 

 .. خانومي باال بپر_ ارمین

 

 .. شدم سوار

 

 .. عزیزم سالم_ من

 

 .. بخوریم ناهار رستوران بریم_ ارمین

 

 .. هالکم که بریم اره_ من

 

 .. شکمو اي_ارمین

 



 زادهتدوین:فاطمه عابدین  mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ..شیک رستوران ي رفتیم

 

 

  78پارت#

 

 .. دستش تو گرفت و دستم ارمین

 

   خبر؟؟ چه_ ارمین

 

 ... سالمتي_ من

 

  خاستگاري؟؟ بیام کي_ ارمین

 

 .. شیراز بیاي باید که جریاني در.. نمیدونم اوومم_ من

 

 .. اره_ ارمین

 

  ؟؟..گفتي خانوادت به_ من

 

 .. میگم امشب هنوز نه_ ارمین
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 .. نشه راضي بابات.. میترسم ارمین_ من

 

 اخرش تا دادم قول بهت من.. برم قربونت میترسي چي از_ ارمین

 .. بدم دست از چیزمم همه اگه حتي.. باهاتم

 

 ... اما_ من

 

 .. حرفم تو پرید

 

 دست یا کنه قبول تو با منو باید یا بابام.. نباش هیچي نگران تو_ ارمین

 من بمونه حرفش پاي اگه که...  بکشه تینا با من ازدواج حرفش  از

 .. خاستگاري میام تنها و میگذرم ازش

 

 .. میدوني صالح خودت هرجور باشه_ من

 

 فضاي تو که اهنگي.. کردیم خوردن به شروع و اورد رو غذا گارسون

 .. بچسبه بهم غذا شد باعث همین میداد ارامش بهم میشد پخش رستوران

 

 سمته رفت.. شدیم ماشین سوتر رفتیم.. کرد حساب ارمین و خوردیم

 .. خونه

 

 .. کن خبرم.. عزیزم نداري کاري_ من
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 .. نمیزارمت بیخبر چشم.. عزیزم نه_ ارمین

 

 .. خدافظ عزیزم قربونت_ من

 

 .. عشقم خدافظ_ ارمین

 

 ....خونه رفتم منم و رفت

 

 

  79پارت#

 

 

 ??  ارمین??

 

 .. داخل رفتم رو در تو انداختم و کلید

 

 .. خونه اهلي بر سالم_

 

 .. پسرم سالم_ مامان
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 .. کجاس بابا.. خانم مامانم سالم_ من

 

  خوردي ناهار.. دیگه شرکته بابات_ مامان

 

 ... بخوابم برم من... اره_ من

 

 ...  خوابیدم شلوارک ي باي و کردم عوض و لباسم و اتاقم تو رفتم

 

 

 و گرفتم سري دوش ي رفتم.. بود عصر 6 ساعت شدم بلند خواب از

 .. میزدم حرف بابا باید کردم مرتب و خودم امدم

 .. خونه اشپز تو رفتم

 

 .. کجان بابا.. مامان سالم_ من

 

 .. کارشه اتاق تو.. بخیر عصرت پسرم سالم_ مامان

 

 .. زدم در.. بابا کار اتاق سمت رفتم

 

 .. بیاتو_ بابا
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 .. سالم_ من

 

 .. بابا داري کاري.. پسر گل سالم_ بابا

 

 .. نشستم بابا میز کناره کاناپه ترین نزدیک رو

 

 .. میشنوم پسرم خب_ بابا

 

 اشنا دختري با جدیدا من.. کنم شروع کجا از.. راستش بابا خب_ من

 .. شدم

 ... اگ میخواستم.. دارم عالقه بهش.. هست همکارم

 

 ..حرفم تو پرید بابا

 

 به تو.. کن بیرون سرت از هارو خیال و فکر این.. چي یعني_ بابا

 .. شي مند عالقه نمیتوني تینا جزء کس هیچ

 

 دوست خواهر ي اندازه.. میدونم خواهرم تینارو من بابا چرا اخه_ من

 .. کمتر نه بیشتر نه دارم

 

 بیرون سرت از فکرارو ابن میگم بهت دارم.. کردي غلط تو_ بابا

 ..کن
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 مامان عاشق خودت تو مگه.. دارم دوسش من بابا نمیتونم_ من

 ... گرفتم و تصمیم من.. نبودي

 

 خونه این از من یا.. خستگاري بیا همراهم یا_ گفتم مکث کمي با

 .. میرم

 

 .. ایستادم بابام حرف با در سمت رفتم

 

 خونه این از.. باشه گرفتي تصمیمتو اگه.. هستم حرفم سر من_ بابا

 .. برو

 

 ..بیرون زدم اتاق از و نگفتم  چیزي.. میشه همین اخرش میدونستم

 

 

  80پارت#

 

 

 کردم شروع و کشیدم بیرون تختم زیر از و چمدون و اتاقم سمت رفتم

 .. وسایلم کردن جمع به
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 امد آشپزخانه از مامان که بیرو بزنم خونه از که در سمت میرفتم داشتم

 ... دید منو و بیرون

 

 .. مسافرت بري میخواي.. پسرم کجا بسالمتي_ مامان

 

 .. نه_ من

 

 .. بستي چمدون چرا پس_ مامان

 

.. میدید فیلم داشت بود نشسته کاناپه رو بیخیال.. کردم بابا به نگاهي

 .. نکرد بهم  هم نگاهي حتي

 

 .. بپرسي بابا از بهتر_ من

 

  چیه؟؟ جریان.. بچه میگه چي علي_ گفت بابا سمت به رو مامان

 

 .. خداحافظ_ من

 

 .. ببینم وایسا.. کجا_ مامان
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 ماشین سوار.. بیرون زدم خونه از و نداشتم کردن بحث  حوصله دگه

 .. کردم حرکت و شدم

 

 پیش میرم فهمیدم.. برم که نداشتم  رو جاي.. میرم کجا دارم نمیدونستم

 .. ونداد

 

 .. گرفتم ونداد شماره.. ونداد خونه به رسیدم

 

  سالم الو_ من

 

 .. کجایي خوبي. ارمین سالم_ ونداد

 

 .. خونتونم رو روبه..  ممنون_ من

 

 .. امد پیش مشکلي_ ونداد

 

 .. اره_ من

 

 ... باال بیا_ ونداد

 

 .. باال رفتم.. کرد باز رو در  ونداد در سمت رفتم
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 .. سالم_ من

 

 .. تو بیا داداش سالم_ ونداد

 

 .. خاله سالم_ من

 

 .. بفرما پسرم سالم_ ونداد مامان

 

 .. اتاق تو رفتیم ونداد راهنمایي با

 

 ؟؟..شده چي.. خب_ ونداد

 

 .. دارم غزل به دارم عالقه که گفتم بابام به_ من

 

  نه؟ گفته هست ذهنم تو که چیزي همون_ ونداد

 

 .. اره_ من

 

 .. کني کار چي خواي مي حاال خب_ ونداد
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 تنها.. شیراز بریم بگیره مرخصي میکنم هماهنگ غزل به هیچي_ من

 .. هستم مزاحمت روز سه دو ي داداش شرمنده فقط..  خاستگاري میرم

 

 .. مراحمي داداش نه_ ونداد

 

 ...بدم خبر غزل به باید برداشتم و گوشیم

 

 

  81پارت#

 

 

 ??ارمین??

 

 .. سالم الو_ غزل

 

 .. ارمین منم عزیزم سالم_ من

 

 .. خوبي اقایي سالم_ غزل

 

 .. برم قربونت خوبي_ من
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  گفتي؟؟ بابات به خبر؟؟ چه.. خوبیت به عزیزم مرسي_غزل

 

 ... اره_ من

 

  گفت باترس

 

 کرد؟؟ قبول گفت چي_ غزل

 

  گفتم و موهازدم تو چنکي

 

 .. خاستگاري میام تنها خودم.. نه_ من

 

 .. نگفت چیزي و کرد سکوت غزل

 

 .. شیفتي کي فردا_ من

 

 .. عصر_ غزل

 

 مرخصي اي هفته ي میکنم کاراشو فردا.. کارم عصر منم خب_ من

 .. شیراز بریم بگیریم

 



 زادهتدوین:فاطمه عابدین  mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 .. میبینمت فردا.. باشه_ غزل

 

 .. نداري کاري.عزیزم.. باشه_ من

 

 .. خداحافظ عزیزم نه_ غزل

 

 .. خداحافظ_  من

 

 .. برد خوابم و ونداد اتاق تو کاناپه رو شدم دراز.. کردم قطع

 

 ??  غزل??

 .. بعد چهاروز

 

 بود قرار امروز.. بود هتل ارمین.. شیراز امدیم ارمین با پیش زور دو

 ..کردم شدن اماده به شروع و حمام رفتم.. خاستگاري بیاد

 

 

  82پارت#

 

 .. پایین رفتم زد صدام مامان که تقریبا بودم اماده
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.. داخل امد گل دست با ارمین و کرد باز درو بابا.. امد زنگ صداي

.. میکرد نگاهم تحسین با ارمین کردم تعارف چایي صدام مامان نشستو

 .. میزد موج چشماش تو استرس اما

 

 .. ارمین و مامان و بابا منو نبود کس هیچ اي ساده مجلس چه

 .. میگرفت گریم داشت داشتم استرس خیلي

 

 تنها چرا اما شرمنده.. مطلب اصل سر بریم.. رادمنش اقاي خب_ بابا

 .. امدین

 

 داره زیادي اصرار پدر اما کردم صحبت مادرم و پدر با من_ ارمین

 خواهرم مثله  گفتم اون من چون و.. کنم ازدواج ام عمه دختر با من که

 .. نیومد همراهم و کرد لج دارم عالقه شما دختر به و میدونم

 

 .. پسرم بگو خودت از خب_ بابا

 

 تو و هستم همکار دخترون با که هستم رادمنش سرگرد من_ ارمین

 .. شدم مند عالقه دخترتون به اخیر ماموریت

 

 

 

 کمک میخواستم کردم جمع رو میوه ظرفاي.. شد تموم امروزم بالخره

 .. زد صدام بابام که بشورم مامان
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 .. بابا بله_ من

 

 .. بگو برام رادمنش ارمین سرگرد از_ بابا

 

 .. بابا بگم چي_ من

 

 .. میشناسیش چقدر_ بابا

 

 میکنه حساب روش میشناسین که رو نادي سرهنگ.. خوبیه پسر_ من

 .. خیلي

 

 .. نیومد خانوادش با چرا_ بابا

 

 .. چرا که گفت_ من

 

 .. تو چیه جوابت_ بابا

 

 .. کردم سکوت پایین انداختم و سرم
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 منتظر بیاد اما خوبیه پسر ارمینم.. رضایت عالمت سکوت دختر_ بابا

 و هستم پدرت منم باالخره.. کنم تحقیق موردش در یکم تا بموني

 .. میخوام صالحتو

 

 .. بابا چشم_ من

 

 تخت رو پریدم  اوردم در که لباسم اتاقم تو رفتم و گفتم بخیر شب

 .. گرفتم دست گوشیمم

 باز و پیام و زدم لبخندي  ناخودآگاه.. بود داد ام پي تلگرام تو ارمین

 به و کردم خداحافظي و شد گرم چشمام تا کردم چت به شروع و کردم

 ..خوابیدم و کندم دل مکافات هزار

 

 

   83پارت#

 

 ??  غزل??

 

 رفتم.. گردي شیراز بریم که گذاشتم قرار ارمین با.. میشدم اماده داشتم

 .. بیرون اتاقم از

 

  ؟؟..نداري کاري مامان_ من
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 .. دخترم کجا_ مامان

 

 .. بیرون برم دوستم با میخوام_ من

 

 .. بیا زود سالمت به برو باشه_ مامان

 

 .. خداحافظ چشم_ من

 

 .. بودم ارمین  منتظر کوچه سر رفتم

 

 

  پخخخخخخ_ ارمین

 

 .. ترسیدم بکشتت خدا_ گفتم و کشیدم بلندي هین

 

 .. میاد دلت_ گفت و کرد گانه بچه لهنشو ارمین

 

 .. بریم بیا... نه_ گفتم خنده با

 

 .... گشتیم پاساژ و باغ تا چند.. کردیم حرکت

 .. میشن نگران 8 ساعت برگردیم ارمین_ من
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 .. بریم چشم_ ارمین

 

 

 با ماشین ي که.. میشدم رد ما خونه نزدیک اصلي خیابون تو داشتیم

 به خود سرم زمین خوردم داد هل رو من ارمین سمتمون امد سرعت

 .. مطلق سیاهي و اسفالت

 

 

 چشمام سریع کرد اذیتم المپ نور.. کردم باز و چشمم ارمي صداي با

 .. بستم و

 

 .. امدي بهوش.. برم قربونت الهي.. دخترمم_ مامان

 

 .. کردم باز چشمام

 

 .. کجان ارمین.. کجام من مامان_ من

 

 .. کردین تصادف شما بیهوشه_ مامان

 

... 
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  84پارت#

 

 .. خوبه حالش ارمین_ من

 

 پالتین دستش تو.. کرده جراحي عمل ي فقط.. خداروشکر اره_ مامان

 .. گذاشتن

 

 .. ماشینه بود کي نفهمیدین_ من

 

 ..کرده فرار نه_ مامان

 

 خدا.. دید اسیب دستش من بخاطر اون.. ببینم و ارمین میخوام_ من

 .. دارن خبر باباش مامان..کرد مون رحم

 

.. ندارم ارمین اسم به پسري من گفت باباش.. زدیم زنگ اره_ مامان

 .. ببینش شد اگه ببینم برم.. ارمینه پیش بابات.. متاسفم واقعا

 

 

 ... سوال دنیا ي و موندم من و رفت اتاق از مامان

  بوده؟؟ کي یعني

  کرده؟؟ فرار چرا
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 .. تو امد و زد در مامان

 

 .. امده هوش به ارمینم بریم کنم کمکت بیا_ مامان

 

 .. ارمین اتاق سمت کردم حرکت و شدم بلند مامان کمک با

 

 .. بیرون رفت تاق از و زد بهم لبخندي بابا داخل رفتم

 .. کرد بهم جون بي نگاهي ارمین

 

 .. عزیزم سالم_ من

 

 .. ببخشید.. شکسته سرت.. برم قربونت سالم_ ارمین

 

 .. بدي نجات منو میخواستي ندادي هلم عمد از که تو_ من

 

 .. گفتما بابات به_ ارمین

 

 .. گفتي چي_ من

 

 .. میمیرم تو بدن که.. عاشقتم که_ ارمین

 .. میکنم فدات جونمم که
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 .. عملي سرعت چه.. زودي این به_ من

 

 .. کرد قبول باباتم_ گفت و خندید ارمین

 

 .. شدم خوشحال خیلي

 

 ... بود مشکوک طرف.. دادم خبر هم ونداد به راستي_ارمین

 

 .. بزارم عقد قرار بیام کي خب_ ارمین

 

 

 .. شي مرخص بزار عجولي چقدر ارمین اي_ من

 

 .. میخوام غزل من.. نمیتونم من_ ارمین

 

 .. خندیدیم دوتایي

 

 به منم کنن استراحت بهتر گفت و امد پرستار.. زدن حرف یکم بعد

 ...خودم اتاق رفتم و کندم دل زور
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  85پارت#

 

 

 ?? ارمین??

 

 

 

 نمیخواد دلم.. شدم خارج خندونم چهره از بیرون رفت اتاق از غزل

 بعد از بعد پرستار.. کنم نگرانش یا بشه ماجرا این گیر در غزل یکذره

 ..  شد خارج اتاق از خون فشار گرفتن و چارت کردن چک از

 

 

 ي که اولش از اون... بود مشکوک چي همه.. فکر توي رفتم منم

 خلوتي اون به خیابون از اونم و بود دنبالمون کاسکت کاله با موتري

 مسلمه که بودنش عمد.. شد رد توش از سرعت اون به ماشیني یهو که

 اما... نداشتم دشمن کم شغلم بخاطر من خب.. کیه بفهمم باید..

 یا باشه غزل دشمناي از میتکنه پس برسونن اسیب غزل به میخواستن

 بزنن ضربه بهم غزل طریق از میخواستن بوده من دشمن شایدم.. نه

 خبر غزل به من عشق از چون بوده اشنا بوده کي هر وجود این با..

 ... داشته
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 درد دستم... شدم جابجا تخت توي کمي..ریخت بهم اعصابم

 موضوع از.. بیام بیرو فکرش از لعتني.. شد تر غلیظ اخمم..گرفت

 ... داشتن خبر ارمین و ونداد فقط غزل داشتن دوست

 

 

 ...باشه بابا طرف از  ماشین ممنکه یعني.. بابا ببینم کن صبر

 ولي باشه مغرور و خواه خود هم چقدر هر من پدر ممکنه غیر این نه

 ..نمیزنه اسیب پسرش به

 

 

 میز روي از سختي به رو گوشي.. امدم بیرون فکر از گوشیم صداي با

 .... برداشتم

 

 

  86پارت#

 

 .. کردم وصل رو تماس سریع.. اومد لبم روي لبخندي... بود ارشام

 

 .. باشي شده گیر زمین نبینم.. حاجي سالم_ رشاما

 

 خبرا چه.. گیر تخت نه که گیر زمین.. غیرت با سالم_   خندیدم

 بپیچونین؟ و سرهنگ ؟؟تونستي
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 ..ها اي ساده.. پیچید اونم و پیچوندیمش ما اره_ ارشام

 

 خو... بدم غیبتامو جواب جوري چه شدم گرفتار اینجا که من_من

 کارم بزار زبون من براي هم یذره داري زبون متر صد المصب

 !! گیرته

 

 اخه.. کردم و تالشم تمام من_ گفت کردو صاف صداشو جدي خیلي

 که خودت  نداره رنگي دیگه حنام.. برنمیام نادري سرهنگ پس از من

 جوري چه زدم حرف باهاش ونداد سر که باري اخرین بودي شاهد

 .. شدم ضایع

 

 بدم انجام کاراتو اداره تو هفته ي میدم قول خواهش داداش ارشام_ من

 ..  برام کن کاري ي..

 

 یک اگه کنم کاري یه میتونم خب...  کنم فکر بزار اوممممم_ ارشام

 ... حله بدي انجام کارامو ماه

 

 داغون نگي ببین.... ماه یک باشه...ضرر و جهنم:  شدم خوشحال

 ... نمیده بهم ماموریت دیگه که شدما

 

 هفته یک فقط.. میکنم یکاریش.. بلدم و کارم.. باو میدونم_  ارشام

  ؟؟.. میشه خوب دستت  هفته یک بعد بگیرم مرخصي برات



 زادهتدوین:فاطمه عابدین  mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 

 ... بگیر تو میکنم خوبش_ من

 

 ..خدافظ میبینمت دیگه هفته باشه_ ارشام

 

 .. خدافظ ببینمت که انشاهلل داداش گرم دمت_ من

 

 چشمام و فرستادم برون صدا با و نفسم و گذاشتم میز روي رو گوشي

 ... گذاشتم هم روي و

 

 

  87پارت#

 

 ?? ارشام??

 

 .. فکر تو رفتم و کردم قطع و تلفن

 ... بگم چي سرهنگ به من اخه

 .. نیست ادم مثل هیچیت که ارمین پنه چیکارت بگم خدا

 ... شدنت عاشق از اینم

 .. شدم بلند جام از و کردم پوفي

 پرونده تا چند که دیدم و ونداد رو راه توي و رفتم بیرون اتاق از

 ... بود وستش
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 این باید..سرمون رو ریخته کار کلي که برگرد میري داري کجا_ونداد

 .. کنیم کامل هارو پرونده

 

 ..بگیرم مرخصي ارمین این واسه سرهنگ پیش برم باید_من

 

 .. کنم کمکت میخواي میتوني_ونداد

 

 .. برمیام پسش از نه_من

 

 نمیام بر پروندها این پس از تنها دست من که گرد بر زود برو_ ونداد

... 

 

 ..... گرفتم پیش رو سرهنگ اتاق مسیر و گفتم اي باشه

 و میشنیدم هارو سرباز احترام تلق تلق گاهي از هر هم رو راه توي

 .. میدادم تکن سرمو فقط

 

 بیا_  گفت محکمي صداي با نادري سرهنگ..  درزدم.. رسیدم اتاق به

 .. تو

 

 .. کنم باز چجوري رو بحث نمیدونستم.. گذاشتم احترام و شدم وارد
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 .. امدي ارمین بخاطر نکنه... سرگرد چیه_ سرهنگ

 

 .. کردم جور و جمع و خودم سریع.. شد چهارتا چشمام

 

 .. کنه تمدید مرخصیشو میک میخواد.. ارمینه بخاطر اره واقعیتش_من

 واسه میخواد وقت..کردن مخالفت کم ي خانم غزل پدر اینکه مثل

 .... ایشون پدر کردن راضي

 

 

  88پارت#

 

 ارمین یعني_  گفت تنگ چشماي با و داد تکیه صندلیش به سرهنگ

 االن یعني!  نذاشتن پالتین دستشم تو و نکرده تصادفم و سالمه

 ؟ نیست بستري بیمارستان

 

 . میکردم نگاه سرهنگ به مبهوت و مات

 .. میگفتم چي اصال.. بگم چي نمیدونستم

  ؟ چجوري_ گفتم ارومي صداي با

 

 ونداد_ گفت میومد سمتمن که طور همین و شد بلند جاش از سرهنگ

 میکردیم اطالعات تبادل ماموریت باره در داشتین بود اینجا تو از قبل

 .. بگه چیو همه شد مجبور امد در دهنش از
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 .... سرهنگ ولي_ من

 

 ... پسرم چي ولي_ سرهنگ

 

 اسیب بخاطر نفرستینش ماموریت دیگه که اینه نگران ارمین_من

 .. دیدگیش

 

 و پروندتون این نفر 3 شما فعال نباشید موضوع اون نگران_ سرهنگ

 .. بعد تا کنید کامل

 .. کردم رد استعالجي مرخصي ارمینم واسه

 دادید انجام عالي رو ماموریتون اینکه بخاطر میگیرم نادیده ها دفع این

.. 

 .. نداریم حاصي کار زمان این تو االن اینکه و

 

 

 .. سرهنگ ممنون_ من

 

 

 ... گذاشتم احترام 

 ..  بیرون امدم اتاق از

 ... بود پروندها تو سرش ونداد خودمونو اتاق به رسوندم و خودم
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 .. کلش پس زدم محکم و رفتم جلو

 ... میز تو رفت سر با

 

 ؟؟ میخوره خیس تو دهن تو کشک.. شلت دهن توسر خاک_من

 

 گفت و کرد غلیظي اخم میداد ماساژ سرشو که جوري همین ونداد

 و فهمید ولي بپیجونمش خاستم منم.. پرسید ارمین از.. شدم مجبور_

 .. کشید زبونم زیر از و منوپیجوند اون

 

 .. گرفتیم هم مرخصي گذشت بخیر که کن شکر خدارو برو_ من

 ... کرد پوشي چشم ارمین اسیب از اینکه هم

 

 باز رو میز رو بود گذاشته ونداد که اي پروند تا چند جامو سر نشستم

 ...کردم

 

 

  89پارت#

 

 

 ?? ارشام??

 

 .. بستم رو پرونده و زدم رو امضا اخرین.. بودم گیرشون در دوساعت
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 به که فکر از..کردم فکر تصادف و ارمین به.. دادم تکیه صندلي به

 .. گرفت خندم امد ذهنم

 .. اورد بیرون پروندها از سرشو کنجکاو ونداد

 

 

 میخندي؟ چي به_ ونداد

 

 این مثل میشه دار خنده چه که میکردم فکر این به داشتم میدوني_من

 .. باشه غزل شکسته ودل خسته کارعاشق تصادف ها عاشقانه فیلم

 

 به و بود نشسته صاف اخمو همچنان و متفکر ونداد اما خنده زیر زدن

 ..بود شده خیره نقطه ي

 

 ..گوشیش سمت کرد حمله یهو

 .. میکردم نگاهش سکوت تو منم

 

 

 .. بپرسم سوال ي زدم زنگ.. عزیزم سالم_ونداد

........ 

 

 ؟ بوده کسي با مامویت از قبل غزل_ ونداد
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......... 

 

 مواردا این از یا ازدواج یول باکسي قبال که اینه منظورم نه_ونداد

 ؟ داشته

 

......... 

 

 مزاحمش کسي وقت چند این... کن فکر خکب عزیزم هلیا_  ونداد

 ؟ ماموریت بعد و قبل ؟؟ هرچي چه.... تلفتي چه... نمیشد

 

......... 

 

 ..  خدافظ.. ممنون... عزیزم باشه_ونداد

 

 

 .. بودم نشسته سینه به دست

 .. کرد نگاهم و برگشت

 

 ؟؟ شد دستگیرت هم چیزي پوارو خب -من

 

 .. میز رو گذاشت و گوشیش...  خوابید بادش

 ..صندلیش به لمید
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 .. نه_ونداد

 

 ... خورد زنگ گوشیش که بود نگذشته دقیقه چند هنوز

 .. هلیاست پس.. برداشت لبخند با

 

 ... کنم سرگرم و خودم که دادم پیام مهسا به و برداشتم و گوشیم
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 .... حالي درچه.. عشقم سالم_من

 

 .. داد جواب دوسوته

 

 .. میکنیم کاري بین استراحت هلي با داریم عزیززززمم سالم_مهسا

 

 مواظب.. نکن کار زیاد.. برم قربونت نباشي خسته_  دادم جواب

 ...فعال.. باش خودتم
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  و قلب و بوس استیکر با و جوابم

 ..طور همین هم تو_ بود نوشته اخرم در

 .. فعال.. دارم دوست

 

 .. اوردم باال گوشي رو از سرمو

 .. میکرد نگاه بهم لبخند با ونداد

 

 .. میکني نگاه اینجوري چرا چیه_من

 

 .. زد بهم نادرشو لبخند ونداد

 

 ..خودشه ندارم شک که اوردم گیر مظنون ي_ ونداد

 

 ؟؟ خودشه کي_ من

 

 .. رفت باال صداش تن یکم و شد اخمو باز ونداد

 

 

 غزل و ارمین تصادف مظنون... نبودي خنگ که تو ارشام اه_ ونداد

 ...دیگه
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 ..?? هاپو_من

 

 ..شد تر غلیظ اخمش

 

  ؟! کیه بگو نگیر پاچه حاال_من

 

 بده نگاه بخاطر میخورد حرص چقدر ارمین مامویت تو یادته_  ونداد

 ؟ غزل رو پسر یه

 

 

 بهش که هموني.. نیما دوست.. بود اراد نکنم اشتبا اگه.. اره خب_ من

 ... زد تیر

 

 .. شد منظم ذهنم تو چي همه اي ثانیه در.. شد ایجاد بینمون سکتي

 .. فمهیدم و ونداد منظور تازه

 

 

 !!؟؟ زندانه اونکه ؟؟؟ولي اراده کار میگي یعني_من

 

 ..داد تکون تایید نشونه به سرشو ونداد
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 داریم که مظنوتي تنها و یک درجه مظمون فعال ولي درسته_ ونداد

 .. بشیم پیگیر باید.. همینه

 ....... بده خبر ارمینم با
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 ??  ارمین??

 

.. خونشون برم که داشت اصرار  غزل باباي.. میشدم مرخص امروز

 .. شدیم ماشین سوار و داد انجام غزل باباي و ترخیصم کاراي

 .. بودن باهام مدت همه این که بودن کسایي تنها

 

 .. هتل برسونید منو کنید لطف اگه ارجمندي اقاي_ من

 

 میداري بر وسایلتو هتل میریم.. پسرم حرفیه چه این نه_ غزل باباي

 .. میریم

 

 .. نمیشم مزاحم ممنون_ من

 

 .. مراحمي.. پسرم چیه مزاحم_ غزل بابا
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 ... نگفتم چي دیگه

 .. بود ونداد.. خورد زنگ گوشیم یهو

 

  ؟؟..حالي چه در رفیق.. سالم_ ونداد

 

  ؟..خوبن ها بچه خوبي تو خوبم.. سالم_ من

 

 .. خوبن همه_ ونداد

 

 .. گفت سکوت کمي با ونداد

 

 ... اونه سره زیر تصادف این که.. داریم شک یکي به ما_  ونداد

 

  ؟؟..کي خب_ من

 

 ....!!. اراد_ ونداد

 

 ... رفت هم تو اخمام

 

 ..زندانه که اون.. چرا اون_ من
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 ادم جایي ي از کنید ازدواج میخوایین شما فهمیده شاید_ ونداد

 .. تهران بیاي زود باید شد؟؟ راضي غزل باباي راستي.. فرستاده

 

 

 .. بیام کنم و کارام باشه.. اره_ من

 .. نداري کاري

 

 ..خدافظ.. داداش نه_ ونداد

 

 .. جیبم تو گذاشتم رو گوشي

 

 

 وارد و.. اوردم بیرون بود نشکسته  که دستم با ماشین از و چمدونم

 .. گفتم غزل باباي به ره.. شدیم خونه

 

 .. برم کجا.. خستم خیلي شرمنده_ من

 

 

 .. پسرم بیا_ غزل باباي

 

 ... مهمون اتاق تو رفتم و کرد رهنماییم
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 خیر.. میکردم فکر اراد به جوري همین..  تخت رو کشیدم دراز

 .. میشد منفجر داشت مغزم.. من به زدن تیر.. غزل به شدناش

 

 .. شد زده اتاق در یهو

 

 .. بفرمایین_ من

 

 .. داخل امد آلبالو شربت دوتا با غزل

 

 .. خوبي_ غزل

 

 .. نکنه درد دستت.. چرا تو.. عزیزم ممنون_ من

 

 گذاشت رو سیني و داشت بر خودشم داشتم بر..  جلوم گرفت و شربت

 .. عسلي رو

 .. کشیدم سر نفس ي و شربت

 

 ... نکنه درد دستت_ من

 

 .. جون نوش_ غزل

 

 .. کنیم عقد زودي.. تهران گردیم بر باید ما بگو بابا به غزل_  من
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 .. شکسته دستت اخه_ غزل

 

 دکتر دوشنبه من که دیگه هفته چهارشنبه میندازیم نداره اشکال_ من

 با رو عروسي و عقد نداري مشکلي تو اگه فقط...  کنه باز دستم گچ

 .. بگیریم هم

 

 .. بزنم حرف بابا با نه_ غزل

 

 .. خاستي چي باهر.. سکه تولدت تاریخ اندازه هم مهریه درباره_ من

 

 .. بود کي طرف از ماشینه فهمیدي_ غزل

 

 ... اراد_ من

 

  اراد؟؟ چي_ غزل

 

 .. دارن شک نیما و اراد به ها بچه اره_ من

 ..  بریم زودي باید میگم همینه بخاطر

 اونجا تهران رفتیم بعد.. کنه اماده واسمون خونه ي ونداد میزنم زنگ

 .. کنیم زندگي
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 .. میگم بابا به من پس.. باشه_ غزل

 

 .. سیني تو گذاشت رو لیوانا

 

 .. عزیزم نمیخواي چیزي_ غزل

 

 .. ممنون عشقم نه_ من

 

 ..تخت رو شدم دراز دوباره منم و رفت
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 ??  غزل?? 

 

 .. ارایشگر دست زیر برد خابم اه

 .. شد هولکي هول چي همه چقدر

 (  بود گچ تو هفته 3.. )کرد باز دستشو گچ ارمین دوشنبه

 که هلیا سلیقه به البته خرید برامون تهران خوابه سه آپارتمان ي ونداد

 ... عالیه ندارم شکي
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 .. چندمي؟ پادشاه خانومي شو بلند_ ارایشگر

 

 .. بودم پنجم پادشاه.. شد تموم اوف_ من

 

 .. کردم خودم به نگاهي اینه تو

 

.. خودم واسه رفت قنج دلم مامان واي.. کیه خوشکله این اااااععع

 ??  شد حسودیم ارمین به راسیتش.. شانسي خر واقعا ارمین

 

 .. آمدم خودم به ارایشگر صداي با

 

 .. منتظره پایین داماد_ ارایشگر

 

 .. پایین رفتم و پوشیدم ارایشگر مکک با و شنلم

 سرم عمد از منم.. میکرد نگاه منو و بود دستش تو گل دست ارمین

 .. ببیتنم نده اجازه شنلم که گرفتم پایین

 .. ببینه کنو تا باال داد کم ي و شنل و داد بهم گل دست ارمین به تارسیدم

 

 .. ??نننننههه_ ارمین

 

 ??ارررررعععع_ من
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 ??  شمایین من غزل_ ارمین

 

 ?? ارمین منم دیگه اره_ من

 

 ?? ندارم طاقت من مامان واي_ ارمین

 

 .. کن کنترول خودتو اااعع_ من

 

 .. جلو میومد داشت

 

 .. باغ بریم خب_ گفت بردار فیلم که

 

.. روحت تو اي_ گفت اروم خیلي داد بیرون شو نفس کالفه ارمین

 .. ??کنیم و کارمون میزاشتي

 

 .. خندیدیم ریز

 

 .. ??بهش مدیونم..  بود نجاتم فرشته_ من

 

 .. باغ رفتیم و نشستم و کرد باز واسم و ماشین در ارمین
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 .. بقیه بعدم و استقبالمون به امدن بابا مامان با اول اونجا

 

 .. امد هم ابجیام خدا واي... مهسا و هلیا به خورد چشمم

 

 .. خودشون میان االن باش اروم خانومم_ ارمین

 

 و هلیا بعدم رفتن و کردیم بش و خوش کلي و امدن مهسا و ارشام اول

 .. ونداد

 

 .. بغلم پرید.. عزیزم سالم_ هلیا

 

 .. کردي نابودم هلیا اییییي_ من

 

 هم خونه وسایل خریدم رو خونه.. مبارک پیوندتان عشقم_ هلیا

 .. شد کردي انتخاب عکس رو از که همونایي

 

 ..کشیدي تو رو زحمتا ي همه عزیزم ممنون_ من

 

 .. عزیزم چیه زحمت_ هلیا

 

 مالیشون حامي من البته بودن خریده مهسا و هلیا رو خونه وسایل کل

 ??  بودم
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 .. برام میفرسه بعد گفت بابا که جهیزیم از تا چند فقط

 .. نشستیم  داماد و عروس جایگاه تو رفتیم

 .. بودن وسط پسرا دختر

 

 .. جلو امد دستي یهو که بودن فکر تو

 و گرفتم دستشو.. میداد رقص پیشنهاد که بود ارمین کردم بلند و سرم

 ..رفت باال جونا سوت و دست صداي.. وسط رفتیم

 

 

   93پارت#

 

 .. نشستیم ارمین با و شد تموم اهنگ

 

 .. خوندن به کرد شروع.. امد عاقد

 .. بود گرفته رو جا همه سکوت

 عقد به شمارا میدهید وکالت بنده به ایا ارجمندي غزل مکرمه دوشیزه

 .. بیاورم در رادمنش ارمین اقاي جناب دائم

 

 .... بچینه گل رفته عروس_ هلیا

 

 ارمین اقاي جناب دائم عقد به شمارا وکیلم بند ایا.. دوم بار براي_ عاقد

 .. بیاورم در رادمنش
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 .... دا عروس_ مهسا

 

 .. کرد قطع رو مهسا حرف نفر ي صداي یهو

 

 

 .. کنید صبر+ 

 

 .. بود جمعیت پشت از صدا ترسیدم خیلي

 ...میلزریدم دستام

 محکم و دستم رو گذاشت دستشو.. شد دستام لرزش متوجه که ارمین

 .. داد فشار

 

 .. بود کي بفهمم که بودم منتظر

 

 .. جلو امدن زن ي با مرد ي یهو

 .. بود تعجب در اونم که کردم نگاه ارمین به تعجب با

 

  ؟؟..بابا_ گفت شنیدم من فقط که ارومي صداي با ارمین

 

 .. امد ما سمت به انداخت پایین رو سرش
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 .. میزد موج چشماش تو شرمندگي

 

 ..  شین پیر هم پاي ایشاال.. ماشاال هزار_  گفت من به رو

 

 بهم طالیي جعبه و بوسید و پیشونیم ارمینم مادر و کرد بغل و ارمین

 .... عروسم باشه مبارکت_ گفت و داد

 

 .. بخون معطلي چرا حاجي_ ارمین باباي

 

 دائم عقد به شمارا میدهید وکالت بنده به ایا.. سوم بار براي_ عاقد

 ... بیاورم در رادمنش ارمین اقاي جناب

 

 .. کردم سکوت کمي

 

 

 

 ... بله... خدا به توکل با_ من

 

 دستش رو حلقه منم و کرد دستم رو حلقه ارمین امد کل و دست صداي

 .. کردم
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 حرف داره بابام با ارمین باباي دیدم که بودیم گفتن عکس مشغول

 ... میکنه نگاه ما به لبخند با هم بابا و میزنه

 ...گذشت خیر به چي همه شکرت خدایا
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 ... بود کشون عروس نوبت و شد تموم هم عروسي 

 

 .. کردیم حرکت و شدیم ماشین سوار ارمین با

 

 .. میدادم تکون ماشینا بوق ریتم با و دستم تو رنگ سفید هاي بادکنک

 

 ... زد قهقه ارمین یهو

 

  شد؟ چي چیه؟؟_ من

 

 .. شدي خودم مال باالخره دیدي_ارمین

 

 ... خندیدم منم
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 .. همیم مال اخرم تا شدیم هم مال اره_ من

 

 .. میخوام بچه تا 2 باالي من باشما گفته_ گفت باشیطنت ارمین

 

 .. بکش خجالت ارمین ااااععع_ گفتم و بازوش به زدم مشت با

 

 .. خندید بلند ارمینم

 

 

 اماده برامون بابا مامان و مهمون اتاق(  پدري خونه)  ما خونه رسیدم

 .. بودن کرده

 

 .. بست در ارمین اتاق به رسیدیم تا بود خستم خیلي

 

 ... معلقم هوا رو.. نیست زمین رو پاهام من چرا وا

 .. ارمینم اقا بغل تو اااععع

 .. ارمین سمت برگشتم

 

 .. زمین بزارم_ من
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 ?? دارم کارت فعال.. نمیزارم_ ارمین

 

 ??زمیییننن بزارم ارمین_ من

 

 .............. خانومم نه_ ارمین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..دیگه زشته.. اهم اهم

 

 .. ??خودتون با بقیش 
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 ?? غزل?? 

 

 .. شدم بلند خواب از میتابید اتاق پنچره از که خورشید نور با صبح

 رفتم لباسم پوشیدن و کارم شدن تموم از بعد و حمام تو مستقیم رفتم

 .. ارمین سر باالي

 .. روش انداختم تر باال کشیدم رو پتو.. بود خوابیده مظلوم چه

 .. بیرون زدم اتاق از و نره ارمین چشم تو نور که کشیدم پردهم

 

 .. بخیر صبح.. مامان.. سالم_ من

 

 .. هست 2 ساعت عزیزم بخیر ظهرت.. دخترم سالم_ مامان

 

 تهران به پرواز 5 ما واي اي... هست 2 ساعت مامان واي_ من

 .. داریم

 

 .. بخور.. برات پختم کاچي نکن  عجله دخترم بیا_ مامان

 

 .. خوردن به نشستم

 

 وسایلمم.. کنم بیدار و ارمین برم کن.. مامان نکنه درد دستت_ من

 .. کنم جمع
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 ..اتاق تو رفتم

 

 

 .. ارمین... ارمین_ من

 

 .. ظهره لنگه پاشو ارمین اه

 

 پاشووووو قشنگم  عزیزم ارمینم

 

 

 ... خانومم سالم_ گفت و کرد باز شو چشم ي_ ارمین

 

 ..  کنمیم جمع وسالو باید 3 شد ساعت پاشو.. گلم سالم_ من

 

 .. کردن جمع به کردم شروع منم و شویي دست رفت ارمین

 

 

 

 .. نداري کاري خب_ من
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 .. همو کردیم بوسبارون و بقلش پریدم

 

 .. میزنم زنگ بهت.. باش خودت مواظب برم قربونت نه_ مامان

 

 .. باشه_ من

 

 .. کردم بقلش و بابا سمت رفتم

 

 .. بابایي ها باشه خودت به حواست_ بابا

 

  چشم_ من

 

 .. میکرد خداحافظي داشت ارمینم بیرون امدم بابا بقل از

 

 .. شدیم تاکسي سوار و کندم دل باالخره

 

 .. دیدم رو ها بچه فرودگاه تو

 .. سمتشون رفتیم

 

  حالي؟؟ چه در.. عروس تازه سالم به_ مهسا



 زادهتدوین:فاطمه عابدین  mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 

 .. بودیا خواب 2 تا که کلک گذشت خوش دیشب_ هلیا

 

 (  مهسا به رو)  عشقم سالم_ من

 

 .. خالي جات.. میدوني کجا از تو اااا_ من

 ( هلیا روبه) 

 

 شدي بیدار تازه گفت مامانت خونتون زدم زنگ.. چندش ایششش_ هلیا

 .. اتاقي تو و

 

 .. زدن صدا و مون پرواز بریم ها بچه_ آرشام

 

 .. هواپیما داخل رفتیم

 .. بود نشسته دستم کنار هلیا

 رو هلیا گونه ونداد یهو که میکردن شوخي هم با ونداد با داشتن

 .. عقب داد هل و ونداد و کشید خجالت هلیا.. بوسید

 .. بخندم من شد عث با همین

 

 .. دیدي هم تو واي_ هلیا

 

 ... بود رمانتیک خیلي اره خخخخخ_ من
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 .. میفهمن.. زشته نگو هیچي اااعع_ هلیا

 

 ??  باشه_ من

 

 شونه رو خرس انگار خانومم مهسا.. زدیم حرف هلیا با دیگه کم ي

 ..بود خواب ارشام

 

 

  96پارت#

 

 ?? هلیا??

 

 کرده کارامو همه بود عروسیم دیگه هفته ي داشتم اسنرس خیلي وایي

 باید کردم انتخواب که عروسي لباس سایز براي غزل با امروز.. بودم

 .. تاج سفارش و ارایشگاه واسه برم باید طرفم اون از برم

 .. غزل دنبال رفتم و بودم هنشست شدم اماد

 

 

 

  غزل به زدم زنگ رسیدم وقتي 
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 .. خونتونم در پشت پایین بیا غزل_ من

 

 .. امدم_ غزل

 

 

 .. هولي انقدر چرا.. سالمم_ گفت و شد سوار غزل

 

 .. نرسیم ارایشگاه این به میترسم.. کردم حرکت و دادم گاز

 

 ..میرسي بابا نترش_ غزل

  

 و تاج این من خانوم میگم هي.. میشد حالیش اریشگر این مگه اه

 .. کردم حالیش مکافات هزار به.. بزنم مدلي این که کردم انتخاب

 

.. میخواد بستني که گرفت ایراد غزل.. کارمون شدن تموم از بعد

 .. کردم پارک و ماشین

 

 .. بیام بخرم بستني برم تا بشین_ من

 

 .. مامالي چشم_ گفت لوسي حالت با غزل

 

 .. بودم منتظر.. دادم سفارش وانیلي و کاکائویي قیفي بستني تا دو رفتم
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 .. نکردم اي توجه اولش.. نزدیکه بهم خیلي یکي کردم حس

 

 .. میشه تر نزدیک هي واقعا نه دیدم اما

 

 روي کاغذي دستمال و نزاشت اما بیارم دخلشو بزنم که برگردم امدم

 .. گذاشت بینیم

 

 .. نفهمیدم چیزي دیگه

 ....مطلق سیاهي

 

 

 97پارت#

 

 ??  غزل??

 

 

 .. بسازه یا بگیره بستني رفت.. نمیاد چرا دختر این بابا اي

 .. گرفتم رو هلیا شماره

 

 .. میباشد خاموش نظر مورد مشترک دستگاه__ 
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 .. چي یعني.. وا

 

 .. نحس صداي همون دوباره و زدم زنگ دوباره

 

 .. بگردم هلیا دنبال و برم بلکه کردم قفل درم و برداشتن ماشین کلید

 

 اب انگار اما.. پرسیدم اطرافم اون ادماي همه از.. گشتم کلي و رفتم

 .. زمین تو رفته شده

 .. گرفتم ارمین شماره ترس با

 

 ... خونه نمیاري تشریف.. همسرم سالم_ ارمین

 

 .. ارمین.. ارمین_ من

 

 .. افتاده اتفاقي تو کجایي.. عزیزم شده چي_ پرسید نگراني با ارمین

 

.. بخره بستني رفت خانوم.. بخوریم بستني امدیم هلیا با ارمین_ من

 .. خاموشه گوشیشم.. زمین تو رفته شده اب.. نیستش

 

 

 ... اونجا میام ونداد با االن باش اروم باشه باشه_ ارمین
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 پیاده ماشین از عجله با و زود ترمز ارمین BMW بعد ساعت ربع

 .. شدن

 

.. شده چي بدم توضیح براش میخواست من از هي و بود کالفه ونداد

 .. گفتم براش بار 2 منم

 

 نه اما گشتیم اطرافشم هاي کوچه و خیابونا کلي بودم ترسیده خیلي

 .. نبود

 

 .. سرهنگ سالم الوو_ اورد در و گوشیش ونداد

 

 ........+ 

 

 طور به هلیا.. بودن بیرون عروسي کاراي واسه غزل با هلیا امروز_ 

 .. زده قیبش عجیبي

 

 ........+ 

 

 .. خاموشه گوشیشم اره_
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 .......+ 

 

 .. نگهدار خدا.. چشم بله_ 

 

 

 .. اداره رفت و گرفت من از رو هلیا ماشین کلید و کرد قطع رو گوشي

 

 که بودم هلیا نگران.. داشتم استرس خیلي.. خونه رفتیم ارمینم و من

 ..باش داشته ابجمو هواي خودت خدایا.. باشه افتاده براش اتقاقي
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 ??هلیا??

 

 خورشید نور که.. بودم تاریک و خالي اتاق ي تو.. کردم باز و چشمام

 .. متابید پنجره از

 ... صندلي به بودنم بسته

 .. افتاد یادم اتفاقات همه لحظه ي

 .. زدن داد کردم شروع
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 جونم از چي.. کنهههه کمک کي ي.. کمکککککک.... کمک_

 کمککک.. میخواین

 

 .. داخل امدم گوریل ي کنم عرض چه که ادم ي و شد باز اتاق در یدفه

 

 .. کنه کمکت نمیتونه کسي ببر صداتو میگه رییس+

 

 .. بیاد گندت بگو برو هه_ 

 

 جیک پلیس جوجه_ گفت جلو اورد صورتشو.. ترسیدم واقعا جلو امد

 .. خب نکن جیک

 

 .. بیرون زد اتاق از که بدم جوابش امدم عقب رفت

 

 االن حتما وبابام مامان خدایا.. کرد چیکار غزل دیشب یعني خدا واي

 ... نگرانن خیلي

 

 .. حاله درچه عزیزم ونداد.. ونداد نه واي
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 و چشمام محکم.. نمیدیدم چیزي که بودم کرده گریه انقدر.. شد درباز

 .. شدم رو روبه بیابوني غول همون با که دادم فشار هم رو

 

 .. جونم از خواي مي چي_ 

 

 .. پیشش ببریمت گفته رییس ببر  تو صدا+

 

 ماشیني سوار و گرفت و دستم و بست و چشمام امد بود کنارش که زني

 .... شدیم

 

 

 که بیاد رییسشون که منتظرم.. نشستم تاریک اتاق توي ساعت نیم االن

 .. ببینمشون

  

 .. باش داشته هوامو خودت خدایا.. باشه اراد یا نیما طرف از نکنه

 

 و نمیگفت چیزي دقیقه پنچ حدود.. شد داخل شخصي شد باز دراتاق

 .. میرفت راه فقط

 

 

  هلیا؟؟.. چطوري خب+
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 (. بود اشنا صداش چقدر) هستي توکي_ 

 

 .. دایي دختر.. سهیلم من.. نمیشناسي منو تو یعني+

 

 .. دزدیده منو سهیل.. سهیل چي

 

 میکني اینکارارو چرا.. سهیل تویي چي_ 

 

 .. چرا نمیدوني یعني.. چرا.. منم اره+ 

 ..  نرسي عوضي اون به اینکه بخاطر

 کل عاشق.. بودي ساله 14 شیطون دختر ي توهم که بود سالم 19

 میخواستي و میزدي حرف من با وقتي حتي یا بودم هلنا با انداختنات

 .. بودم لجبازیات همین عاشق.. باشه خودت حرف حرف

 ي جلو خودخواه و مغرور پسر ي من اینکه از.. فهمید بزرگ بابا

 .. کشید زبونم زیر از رو چي همه.. میوردم کم شیطون دختر

 .. کرد وصیتي همچین من بخاطر اون

 .. دارم دوست هنوزم من هلیا

 

 چه.. عشقمه شوهرمه توانا ونداد.. دارم شوهر من سهیل میگي چي_ 

 .. کنم زندگي باتو دارم دوست و ونداد وقتي جوري
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 پات به دنیارو.. میکنم خشبختت.. باشي من با و بگیري طالق میتوني+

 .. میریزم

 

.. دارم دوست رو ونداد من.. باال بردم و صدام.. نگو چرند سهیل_

 .. کني خوشبختم میخواي چجوري.. وندادددد

 

 میلزید خشم از که صدایي با منو سمت برگشت عصبي سهیل

 بهت ونداد دست بزارم که روزي انتظار به بشین پس باشه_گفت

 .. برسه

 

 ..غم دنیا ي و موندم من و بیرون زد اتاق از

 

 

 99پارت#

 

 .. اینجام من هست هفته ي االن

 .. حالن چه در خانوادم االن یعني خدایا

 .. میکنه چیکار داره ونداد

 

 .. بودم ارایشگاه االن بود ندزدیده منو سهیل اگه

 .. ??زندگیم با.. وندادم با.. عشقم با بود عروسیم شب

 .. نمیشه زوري که عشق خدایا
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 .. میخواد چي من از سهیل

 

 .. برد خوابم که کردم گریه انقدر

 

 

 ?? ونداد??

 

 

 هلیا که گفتن و دادن تحویل بهمون رو دختري جنازه پیش دوروز

 رو خونه دزدیدن بعد میگفتن و بود سوخته کامال صورتش..  مرده

 .. زدن اتیش

 

 

 خاک امروز.. کنم باور نمیزاره دارم هلیا به که عشقي.. ندارم باور من

 ..هلیاس میگفتن که بود اي جنازه سپاري

  

 

 .. میرفتم داشتم و.. بودم گرفته( .. هلیا باباي)  بابا با و تابوت جلو

 

 

 ... دوشمه رو که منه زندگي روح بي جسم این  یعني خدایا
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 زیر که بود این عاشقي از سهمم.. بود همین عاشقي از من سهم خدایا

 ... بگیرم و عشقم تابوت

 

 

 .. میرفتم راه هوا رو.. رسوندم قبر به و تابوت جوري چه نمیدونم

 .. زمین گذاشیم تابوت

 .. بود هوایي و حال چه

 

 

 

 داشتن سعي وندا و مامان و میزدن جیغ(  هلیا مامان)  مامان و هلنا

 .. کنن ارومشون

 

 

 .. بودن رفته ارشام با و بود رفته حال از مهسا

 .. کنه ارومش میکرد سعي هم ارمین.. میزد زار داشت غزل

 

 

 

 ... چراااااااااا خدا

 .. شد اینجوري چرا
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 ... باشه عروسیمون باید که امروز

 .... داري صدامو خدایا

 

 

 

 پارچه که تازه قبري کنار بود شده تاریک هوا که امدم خودم به وقتي

 .. بودم نشسته بودن کشیده روش مشکي اي

 

 

 .. هست تو این من هلیاي میگن

 .. ندارم باور من چرا... نیست ولي

 

 

 .. سالم_ 

 .. خابیدي زیر اون که خانومي اهاي

 امروز بود قرار که مني عشقم تو میگن... مني هلیاي تو میگن مردم

 .. باشه عروسیمون

 ...نیستي هلیا تو که بگو

 .. میکنن اشتبا دارن بگو

 ي میگفتم که مني.. میدونستم ها بچه واسه رو گریه که مني کردم گریه

 .. نمیکنه گریه وقت هیچ مرد
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 ...دادم دست از کسمو ترین عزیز دیگه که دل ته از کردم گریه

 

 

 100پارت#

 

 

 ??هلیا??

 

 

 .. پریدم خواب از یهو.. شد خالي روم یخي اب سطل

 .. بود بیابوني غول همون

 

 بیدارم ادم عین نیستي بلد اشغال بیابوني غول.. گمشو.. روانیییي_ من

 .. کني

 .. ببرن و ریشات اون مردشور

 

 .. داره کارت اقا باش اماده جوجه نزن حرف_ بیابوني غول

 

 .. گرفتم پیش رو سهیل اتاق و شدم بلند

 .. داخل رفتم
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 .. بود نشسته میز پشت صندلي روي مشکي کامل تیب با سهیل

 

 .. پوشیدم مشکي چرا بپرسي نمیخواي خب_ سهیل

 

 

 .. نیستم فضول_ من

 

 

 .. بدوني دارم دوست من اما_ سهیل

 

 

 .. بدونم بگو خب_ من

 

 

 .. جنازت تشیه رفتم امروز_ سهیل

 .. هستي تو میکنن فکر که دختري جنازه تشیه

 

 .. چي_ من

 

 ... مردي تو میکنه فکر عشقت.. ونداد االن_ سهیل
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  میکني؟؟ رو اینکارا چرا تو.. میگي چي سهیل_ من

  

 

 .. پنچره سمت رفت و شد بلند صندلي رو از سهیل

 

 

 منم.. من زن میشي اونجا و میریم ایران از راحت خیال با حاال_ سهیل

 .. میرسم بچیگیم عشق به باالخره

 

 .. نمیتوني.. نمیتوي تو سهیل_ من

 .. نمیتوني... نمیشه زوري عشق

 

 کاري تونستم.. تونستم که فعال_ گفت و کرد شیطاني اي خنده سهیل

 .. مردي تو کنه فکر ونداد که کنم

 .. سوزندم هم سمیکارت.. گوشیت اینم بیا

 

 

 .. میخوره من درد چه به گوشي_ من

 

 هم با که عکسایي ونداد عکساي بري.. میخوره بدرد خیلي_ سهیل

 .. بریزي اشک و بخوني قدیمي چتاي و کني نگاه و گرفتین
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 بود شده کارم شدم الکلي من کردي عقد ونداد با وقتي که جوري همین

 ... کشیدن سیگار پک تا دو روزي و خوردن مشروب

 

 تو زن وقت هیچ نرسم چه برسم ونداد به چه من بدون اینو سهیل_ من

 فرد ترین پست بعد به االن.. میکردم حسابت داداشم بچگي از.. نمیشم

 ... زندگیمي

 

 .. اتاقم سمت دویدم و برداشتم و گوشیم

 .. بزنم رمزش که زدم و گوشیم دکمه

 .. دیدم رو ونداد عکس که

 .. چکید چشمام از اشکي قطر

 .. بودم تنگش دل چقدر

 .. سبزش چشماي دلتنگ

 .. هاش زورگویي دلتنگ

 .. محبتش پر و گرم اغوش دلتنگ

 ...تلخش عطر دلنتگ

 

  101پارت#

 

 ?? ونداد??

 

 .. کشیدم اه.. کردم پر ازسرد و مشتم



 زادهتدوین:فاطمه عابدین  mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 .. باشه مرده من زندگي.. من عشق نداره امکان.. کردم قبر به نگاهي

 

 اسمونه این زیر جایي ي و زندس من نفس یعني این..میزنه  هنوز قلبم

.. 

 

 .. کنم قبول نمیتونم من.. نداره امکان نه.. کوبیدم خاک به و مشتم

 .. میکشم خودم دستاي با رو فطرت پست عوضي اون که میخورم قسم

 

 

 ..شدم ماشین سوار و شدم بلند زمین روي از

 .. میروندم اداره طرف به باسرعت

 .. گرفتم رو ارشام شماره و گوشم تو گذاشتم هندزفیمو

 .. برداشت و خورد بوق دوتا

 

 ؟..کجایي ارشام سالم_ من

 

 طوري؟ چه تو شد بد حالش مهسا داداش شرمنده_ ارشام

 

 .. میشم خوب کنم پیدا رو هلیا منم..شرمنده دوشمنت_ من

 اوجا بیاین بده خبر ارمین به اداره میرم دارم بگم زدم زنگ هم حاال

 ... دارم کارتون
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 .. میبینمت داداش باشه_  ارشام

 

 .. باشه_ من

 

 .. گذاشتم گاز پدال رو پامو و کردم قطع سریع

 

 

 

 .. میفتم یادتو وقتي

 ... بگیره بغضم نفس هر تو بایدم

 .. بگیرم فراموشي من

 .. نمیره رویادم خاطره همه اون

 

 

 ..شیطونش حال عین در زیبا چهره او دیدمش که اي لحظه اون یاد

 .. اوردمش اریشگاه از عقد روز که اي لحظه یاده

 .. بچگونش خوردناي حرص یاد

 .. مون دونفر رقص یاد

 

 

 ..کردم فرمون هواله مشتي و کشیدم فریاد
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 !..نمررررردددیییي تو!! نه

 

 

 .. عشقم توهم با همجا

 ...همیشه واسه کنارمي همجا

 ..باشیم که دنیا هرجاي

 .. نمیشه عوض هم به حسمون ماکه

 

 

 .. نمیشه عوض بهت حسم وقت هیچ

 .. ابد تا میمونم و هستم عاشقت

 .. نفسام اخرین تا

 ... کنم پیدات که میدم قول
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 ?? ارشام??
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 .. کردم قطع گوشیو ناراحت و متعجب

 .. بود اخراش مهسا سرم

 که کردم نوازش رو بود زده بیرون مشکي روسري از که موهاش

 .. کرد باز چشماشو

_  پرسید ناراحتي با.. بود کره قرمز چشماش که بود کرده گریه انقدر

 ؟.. گفت چي بهت ونداد شد چي

 

 .. اتاق صندلي رو نشستم

 

 ..داداشم بخاطر... داغونم مهسا_من

 ..ونداد بخاطر

 ... مرده هلیا کنیم حالیش چجوري

 .. شکم تو منم.. شکه تو داره حقم

 .. پوشید عزا رخت دامادي رخت جاي به داداشم

 

 ..مهسا_ زدم صداش بغض با و کردم مهسا به نگاهي

 

 ؟... جانم_ گفت لزرون و چکید چشمش از اشکي قطره

 

 .. میگفت ي? بود زده زنگ میدوني مهسا_ من

 

 .. داد تکون  طرفین به سرشو
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 .. دادم ادامه

 میخواد.. کنم قانعش جوري چه.. میشم خوب کنم پیدا رو هلیا میگفت_

 ..بگرده چي دنبال

 

 بهش بده حق.. نگو ایجوري_  میزد حرف بلند بلند و اعصبي مهسا

 .. منه دوست بهترین منه خواهر میگي که اي مرده اون..

 .. بپوشه بخت لباس... بپوشه عروس سفید لباس بوده قرار که کسي

 .. کفن بشه سفیدش لباس نبود قرار

 

 .. گرفتم اغوشم تو سرشو و نسشتم کنارش شدم بلند

 

 .. ناراحتم منم.. عزیزم میدونم_

 .. رسید اون به باید میکشه نفس و زندس ونداد االن اما

 .. میگم اینجوري که سوخته دلم.. عزیزم میفهمي

 .. نکن گریه

 ..من عزیز
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 .. امدن ارمین و غزل موقه همون

 ..زدم صداشون اما برگردن ک کردن کج و ره دیدن هم بغل تو مارو تا
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 .. تو بیاین کنید صبر_ 

 

 .. کردم سالم زنداداشم به و داوم دست ارمین به

 

  گفتم و بوسیدم رو مهسا پیشوني

 ..برم قربونت باش صبور نکن گریه دیگه عزیزم_

 

  گفت و کرد مهسااشکاشو

 

 .. میري جایي_

 

 .. کردم ارمین به نگاهي

 

 ..ونداد پیش بریم باید اره_

 .. کنیم ارومش برین.. میگفت یجیزایي

 ؟ هستي که خودت مواظب

 

 .. اوهوم_ کرد پایین باال سرشو

 

 .. گفتم دخترا به و رفتم ارمین کنار
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 .. بدین خبر برین خواستین..  باشید خودتون مواظب_

 

 ... افتادیم راه و کرد تایید و حرف ارمینم

 

 

 .. بود رسیده ونداد رسیدم وقتي

 .. بود پرونده ي تو سرش غلیظ اخم با

 .. نشد ما حضور متوجه اصال

  گفتم ارمین به

 .. نیست دنیا این تو اصال کنیم چیکار حاال_ 

 

 .. کشید اهي ارمین

 

 تهدید اینکه با غزل.. سخته خیلي..ارشام کنیم درکش نمیتونیم_  ارمین

 رو عشق ونداد که حاال..   میمردم داشتم اما..دادم نجاتش من و شد

 .... میشه دیوانه.. کرده خاک

 

 .. شونش رو گذاشت دست و رفت ونداد سمت به
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 .. نشي غرق رفیق_  ارمین

 

 .. اورد باال سرشو ونداد

 

 ؟.. امدین کي شما سالم_ونداد

 

 ؟ خیره.. داري کارمون گفت ارشام.. االن همین_ ارمین

 

 

 کمکم.. کنم پیدا رو هلیا میخوام_   گفت داد تکیه صندلیش به ونداد

 . میکنید

 

 .. دادم تکیه خدم میز به و کشیدم پوفي

 

 .. ونداد شونه رو گذاشت دستشو ارمین

 

 و  متاسفم خیلي خیلي اتفاق این بخاطر هم من داداش_  ارمین

 ..ناراحتم

 .. نیست دیگه هلیا کني قبول بلید ولي.. بکنیم نمیتونیم درکت میدونم
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 .. شد اتیشي وندا یهو

 .. شو میز به کوبید مشتشو

 .. چسبید و ارمین یقه

  گفت صورتش تو

 

 .. زندس من عشق...  نمردا من  هلیییییااااایییییي_

 

 .. کردم شون جدا سري و بودم ایستاده اتاق وسط پاچه دست

 

 ..ونداد بسه خب خیلي_ من

 .. زندس هلیا میگي چرا

 .. سپردینمش خاک به که ما

 .. نه مگه بودي گرفته تابوتشو زیر خودت

 .. نیست اون میگه تنته که مشکي لباس اون

 ؟ ها ،.. چیه حرفا این پس
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 که من.. میگه راست ارشام.. کنیم کمکت.. میخوایم ما ونداد_ ارمین

 .. باشه زنده هلیا خدامه از

 

 .. بود شده اروم ونداد

 مکث کمي با.. شد محو و افتاد اش مشکي پیرهن روي اشکش قطر

 .داد ادامه

 

 .. باشه هلیا خاک زیر ي جنازه اون که کنم باور نمیتونم من_  ونداد 

 .. دارم شک جیز همه به من

 .. هلیاست اون میگن

 .. کنیم تحقیق موردش در کم ي بیاین ولي

 .. بخونیم رو قانوني پزشک پرونده

 .. کنیم برسي و پیدایش محل

 شده برسي گفتن و دادن تحویلم جنازه ي. هلیاست اون که کنید ثابت بهم

 .. منه عشق که

 ..  کنم باور که محاله

 

 .. دادن تحویل بهمون صورت بي اي جنازه.. شدن ناپدید یهو 

 میگفت راست ونداد..  بود گرفته رو کردنمون فکر جلوي ناراحتیمون

 .. شه ثابت باید

 ..  میکنیم داري عذا مویع اون تا
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 کن داري عذا ظاهرا تو بنظرم ونداد_  امدم خودم به ارمین صداي با

 ارشام و من.. گرفته نقشون کنن فکر.. باشه نقشه تو قول به اگه بزار..

 ..میشیم پیگیرش میریم

 

 خب_ گفت و زد لبخندي ارمین میکرد نگاهمون  گرد چشماي با ونداد

 .. سرگردش نوع از اونم. پلیسیم حال هر به

 .. کنیم نگاه مشکوک جیز همه به باید

 .. کردیم اعتماد برگه چهارتا به که بودیم شکه انقدر

 .. رفیق تویي همه از مهمتر

 

 رفیقاییم بهترین تو و ارشام منو_ گفت و شونم رو انداخت دست ارمین

 .. میزاریم مایه جونمونم از حتي هن براي.. داداش مثله

 

 ..زد کمرنگي لبخنده ونداد
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 جستوجو اجراي مراحل از برامون یکم ونداد و اتاق کف نشستیم

 ... گفت
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 ورود موقع که اي پرونده اون و کنیم شروع کجا از باید ک گفت

  و داد بهمون رو بود جلوش

 

 چیزایي یه ولي...مرده من هلیایي نوشته توش که همونیه این: گفت

 اطالعات یسري منم...کنید اش مطالعه هم شما....نداره همخوني توش

 ..میدم بهتون میکنم پیدا و مینویسم

 

 ..اومد میگ میگ صداي هین همون 

 زنگ تاحاال شما مگه چیه: گفتم لبخند با..کردن نگام تعجب با جفتشون

 نذاشتین؟؟ پیامک

 

 حفظ لبخندمو منم...خنده زیر زدن جفتشون یهو ناراحتي همه اون بین 

 ..کردم باز پیامکمو...کردم

 

 خونه رسیدیم ما عزیزم سالم: سریع کردم بودبازش عشقم طرف از

 ببخش منو راسي( گفتین خوبه باز هم حاال برین خواستین گفتم زکي)

 ...??بودم ناراحت خیلي اخه میکردم بلند صدامو نباید عشقم

 

 دست از من اصلن?? من برم خانومم قربون آي: ریپالي زدم تند زود 

 .. برم قربونت.عزیزم.بودي ناراحت ک میفهمم...نشدم ناراحت تو

 

 ...بود کاغذا تو سرشون کردم نگاه ها بچه به
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  دارم دوست خیلي??اقایي نکنه خدا:  اومد جوابش

 

 فعال دارم کار من عزیزم?? دارم دوست منم: کردم ریپالي دوباره

 .??  عشقم

 

 ...نمیده پیام دیگه بفرستم اینجوري وقتي میدونستم.

 

 

 ...بحثشون تو رفتم و جیبم گذاشتم گوشیمو
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 ??  هلیا??

 

 

 ..  میگزه جنازه تشیح روز از هفته یک االن

..  میشم متنفر بیشتر سهیل از و میشم ونداد دلتنگ بیشتر دقیقه به دقیقه

 ي این البود.. چي بابام و مامان.. گذشته روزش به چه بمیرم الهي

 .. شدن پیر سال چند هفته

 تو حتي.. نمیکنم ازدواج باهات وقت هیچ.. سهیل نگذره ازت خدا

 ..  خوابت
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 و خودم که کردم تهدیدش اما المان بریم که بگیره ویزا میخواست سهیل

 .. رشت امدیم تهران از.. میکشم

 .. نشدیم خارج ایران از که اینه به امیدم حداقل

 

 

 .. داره کارم سهیل که داد خبرم امد بیابوني غول

 

 .. زدم در و رسیدم سهیل اتاق به

 

 .. بیاتو_ سهیل

 

 زن ي و خودم ساالي و سن هم جون دختر ي با سهیل.. داخل رفتم

 .. باشه مامانش میخوره که مسن

 

 ._ گفت و کرد زنه به اي اشاره سهیل

 الناز.. میکنن کار اینجا بعد به این از.. الناز دخترشون و خانوم زهرا

... میکنه رو خونه کاراي خانوم زهرا و هست تو شخصي خدمتکاره

 .. عزیزم

 

 .. گفت حالتي با رو و عزیزم
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 .. دادم دست الناز و خانم زهرا به و جلو رفتم

 

 .. خوشبختم.. سالم_ من

 

 .. مادر.. سالم_ خانم زهرا

 

 .. جان خانوم سالم_ الناز

 

 .. دارن قشنگي لهجه چه عزیزم

 

 .  باش راحت کن صدام هلیا_ من

 

 .. چشم_ الناز

 

 

 .. رفتن الناز و خانوم زهرا

 

 .. نداري کاري من با_ من

 

 .. کجا_ سهیل
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 .. برم که دارم رو جایي... اتاقم_ من

 

 

 .. بودم کشیده دزار روتخت اتافم تو

 .. کردن گریه و کردن نگاه و گوشیم عکساي بود شده روزم هر کار

 .. هلنا عقد.. عقدمون عکساي

 .. غزل عروسي روز مون جمعي دسته عکس

 .. امد در صداي که میکردم گریه داشتم و بودم خودم هواي حالو تو

 

 .. جان هلیا_  الناز

 

 ... الناز تو بیا_ گفتم اي گرفته صداي با من

 

 .. گذاشت تختم کنار عسلي ي رو پرتقالي اب شربت و امد

 

 .. میکني گریه داري هلیا_ الناز

  

 .. کنم دل دردو برات میتونم.. اره_ من

 

 کنارم کمي خیلي فاصله با و داد تکون تایید عالمت به سرشو الناز

 ...نشست تخت روي
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 .. ابجي بگو.. عزیزم بگو_  الناز

 

.. شدم اشنا باهات خوشحالم خیلي.. تنهام اینجا خیلي من...الناز_ من

 .. دزدیده منو سهیل.. شدم زنداني اینجا من.. الناز

 

 .. دزدیده تورو اقا واقعا یعني چي_   الناز

 .. نیستي نامزدش مگه

 

 از منو سهیل..  هست ام عمه پسر سهیل.. بهتون گفته دروغ.. نه_ من

 .. کرده جدا عشقم از.. مادرم پدر

 .. شده تنگ براشون دلم چقدر دارم حالي چه نمیدوني الناز

 که روزي دقیقا سهیل.. بود مونده عروسیم تا هفته ي فقط من الناز

 جاي غلط اطالعات با و خریده رو اي جنازه کنم عروسي من بود قرار

 الناز..  گرفتن ختم برام.. باشه عروسیم بوده قرار که روزي.. زده من

 .. حاله چه در زندگیم ونداد االن نمیدونم..  نابودم
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 گریه پام به پا نازک دل اونم کردم تعریف الناز واسه رو جریان همه

 .. کرد

 

 .. شدم خالي.. دادي گوش که الناز ممنون_ من

 

 فکر... بمیرم برات الهي_ گفت میکرد پاک اشکاشو که حالي در الناز

 .. میاد بر من از کاري.. باشه ظالم انقدر اقا نمیکردم

 

  ؟؟..کني کمکم میتوني.. نمیدونم_ من

 

 .. عزیزم اره_  الناز

 

 .. میدم خبرت.. بکشم نقشه باید کنم فکر باید ممنونم_ من

 

 .. گفت خودش زندگي از هم الناز و زدیم حرف الناز با کمي بعدش

 

 قلبي بیماري بخاطر دادشش و کرده فوت پیش سال چند باباش که گفت

 کار اینجا امدن بیارن در و داداشش بیمارستان خرج واسه بیمارستانه

 ..کنن
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 ?? ونداد??

 

 

 .. بودیم نشسته اتاقمون توي

 اینشکلي چرا...خب: کردم نگاه اخماشون به باال دادم ابرومو یه

 هستین؟؟

 

 گذاشت پوشه یه..)میگفتي راس تو:  کرد شروع زودتر ارمین 

 خب ولي بود اصلي هم دادن تو به که اوني....اصلیه پرونده این(جلوم

  بودنش نوشته اشتباه اول از

 

 چي؟ یعني+ 

 

 در..نفوذیه اقا این:داد نشونم عکس چنتا گوشیش توي از اینبار ارشام 

 سوزي اتش یه قرباني ک مریف ظریف دختر یه کلون پیشنهاد یه مقابل

 دستته ک اي پرونده توي اطالعات تمام...زده جا هلیا جاي رو بوده

 .. جعلیه

 

 جون لبم روي لبخند

 

 ...زد لبخند اطمینان با ارمین... است زنده من عشق یعنط:گرفت 

 ...داشت لبخند اونم... کردم نگاه ارشام به شدن تر مطمئن براي
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 ... گرفتم جفتشونو گردن..کردم باز دستامو...شد بزرگتر لبخندم

 

 ... مدیونتونم.. تکین بخدا: بوسیدم سرشون رو

 

 ..زد لبخند فقط ارمین

 

 ... خرکیه کردنشم ذوق: میداد ماساژ گردنشو ارشام

 

 رو پوشه ارمین ندارین؟؟ اي دیگه اطالعات:گفتم حرفش به توجه بي

  و کرد باز

 

 عکسو این شدیم مجبور هم ما ببینیا نباید البته..ببین: کرد شروع

 ک نشونه اولین این..داشته اندام زیبایي عمل چنتا دختره..ببینیم

 رو عمال جاي که اي برهنه عکس به دومیشم...است زنده زنداداش

 ..کردم نگاه میداد نشون

 

 ...میکنم نگاه دارم ک ببخش عزیزم هلیاي بعدم خدا اول

 

 جایي تا..دومیش اینم بیا:  گفت و قبلي عکس رو گذاشت دیگه عکس یه

 پاش مچ دختره این ولي نشکسته پاش و دست زنداداش میدونم من ک

 ...داره شکستگي
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 ..کردن رو مدرکشونم اخرین

 ازش قانوني پزشک توي که اولیه DNA ازمایش اینم: باهم جفتشون

 ...پدرزنت موي DNA ازمایش جواب(  دیگه برگه یه)اینم و گرفتن

 ...داداش نداره همخوني باهم

 ??  موردش یه حتي

 

 ....مدرک همه این از زده ایجان و خوشحال

 ..دست زنده ک بودم مطمئن...ممنونتم خدایا..شکرت خدایا

 

 ..  بود گوشیش تو سرش ک همینجور ارشام 

 

  کجاست؟؟؟ زنداداشمون...سوال یه حاال ها بچه راسي:گفت

 

 

 ?? هلیا??

 

 .. بهتره حالم امده الناز که روز چند این

 .. سرمه تو نقشه ي
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 .. بگم الناز به وقتش به منتظرم

 .. تو امد میش گاو انگار سهیل که بودم توفکر

 

 .. بزني در نیستي بلد.. خبرته چه.. میش گاو ههههووویییي_ من

 

 

 .. شو خفه_ سهیل

 

 .. اشغغال...هستي تلبکارم تو میاي گاو عین.. بفهم دهنتو حرف_ من

 

 .. گفتم دار کش و اشغال

 ..گوشم تو خابود محکمي سیلي سمتمو کرد حمله

 ..میکرد زق زق گوشم

 ..سمتش برگشتم عصبانیت با

 

 دزد.. شرف بي.. میزي منو جراتي چه به.. عوضي اشغال_ من

 .. کثیف

 

 .. میارم عاقد فردا باش اماده بگم امدم.. ببند دهنتو_ سهیل

 

 .. بیروون گمشو.. نمیکنم ازدواج تو با من.. میکني غلط تو_ من
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 .. بهم کوبید در و بیرون رفت اتاق از عصبانیت با

 

 رو گفتم بهش که چیزي بیرون بره که دادم خبر و الناز.. فکر تو رفتم

 .. بخره

 ..کنم عملي و نقشم باید
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 .. شد زده اتاقم در

 

 .. هلیا_  الناز

 

 .. بیاتو_ 

 

 .... ندارم گوشي من فقط.. بیاخریدم_  الناز.. تو امد الناز

 

 .. گوشیم رو بندازم بده و خط بیا نداره اشکال_ 

 

 .. کردم خاموش و گوشیم
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 .. توش میزاشتم و خط داشتم

 

 .. خونس سهیل_ من

 

 گفته.. بیرون زد خونه از برد خورد اعصابش گفت مامانم نه_  الناز

 .. نمیاد شامم

 .. شد دعواتون

 

 ببرن مردشورشو.. اره_ بشه روشن گوشیم بودم منتظر که درحالي

 .. عوضي

 

  بزني؟؟ زنگ کي به میخواي_  الناز

 

 .. ونداد به_ من

 

 سهیل یوقت که باشه حواسش در پشت از گفتم الناز به گرفتم رو شماره

 .. نیاد

 

... بوق دو.... بوق ي.. بودم صداش دلتنگ.. بود افتاده تپش به قلبم

 .. سوم بوق

 .. داد جواب باالخره
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 .. بفرماید.. الو_ ونداد

 

 .. بمیرم الهي.. خستن صداش چقدر.. بود من ونداد این یعني خدا واي

 

 .. توانا اقاي_ من

 

 .. بله_ ونداد

 

 .. ونداد.. خوبي_ من

 

 .. نمیگفت هیچي.. کرد سکوت

 

 ... خودتي....  هلیا_ ونداد

 

 .. خستن صدات چرا.. بمیرم برات الهي... عزیزم اره_ من

 

 میدونستم من هلیا.. کجاي هلیا.. کجایییي.. زندگیم برم قربونت_ ونداد

 .. نیستي تو جنازه اون

 

 .. ندارم وقت من زندگیم ونداد_ من
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 مامانت چقدر.. گذشته روزمون به چه میدوني.. کجاي تو خب_ ونداد

 .. شده شکسته بابات چقدر میدوني.. میکنه گریه

 

 .. دزدیده منو سهیل..  هستم رشت من.. ونداد.. بمیرم الهي_ من

 

 .. عوضي.. سهیل.. چچچچچییییي_ ونداد

 .. باش منتظر.. کنم یابي رد میخوام.. نکن خاموش تو خط هلیا

 

 .. منتظرم.. مستختمم.. الناز دست میدم رو گوشي.. عزیزم باشه_ من

 .. ونداد

 

 

 .. همکسم.. جونم_ ونداد

 

 ... دارم دوست_ من

 

 .. باش خودت مواظب... بیشتر من_ ونداد

 

 

 

 .. کردم قطع رو گوشي



 زادهتدوین:فاطمه عابدین  mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 .. میکردي گریه داشتي همش هست حواست_ الناز

 

 ..بود خیس... گونم رو کشیدم دست
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 * 11 ساعت صبح*

 

 فک یدم هم ارایشگره  این.. بودم کشیده دراز تخت روي حوصله بي

 .. میزنه

 

 سرمون آقا.. شدید اماده باید شما.. نکنین لج.. خانوم پاشو_  ارایشگر

 ..  میزنه و

 

 اهسته قدم من مخ رو انقدر.. بابا بسه_ سمتش کردم حرکت کالفه

 ....بیرون برو.. بکنه نمیتونه غلطي هیچ اقا.. نمیشم اماده من.. نرو

 

 .. بیرون ترف و نگفت چیزي ارایشگر

 .. تو پرید الناز که بود نشده بسته کامل در هنوز

 

 .. شده چیه_ 
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 ... زد زنگ ونداد اقا_ الناز

 

 .. چیگفت.. خب_ 

 

 .. میخواست و سهیل هاي نوچه امار.. راهیم تو گفت_  الناز

 

 .. کردي چیکار.. خب_ 

 

 خونه تو که نوچه تا 15... دراوردم امارشو مکافات هزار به_  الناز

 .. راستیییي.. داره

 

 .. چیي_ من

 

 عقدش میخواد بزور سهیل که گفتم ونداد اقا به.. نبود حواسم_  الناز

 .. بشي

 

 .. اویي.... چچچچچییییي_ 

 

 .. 2 ساعت گفتم منم.. میاد عاقد کي پرسید و شد عصبي تازه_  الناز

 

 .. گرفت حرصم الناز ریکسي این از
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 .. نکردم پلت و شل تا دختر بیرون برو_ 

 

 .. چشم_ گفت خند با الناز

  

 .. زد قیبش سري

 

 بیوفته بود قرار امروز که هایي اتفاق از.. داشتم بدي استرس

 .. میترسیدم

 ..برسون خیر به خودت خدایا
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 .. شد اتاق وارد عصبي سهیل

 

 .. شد امادا خودت.. باش زود_ سهیل

 .. رفت کردي رد که رو ارایشگر

 

 .. کردم سکوت و نکنم لج دادم ترحیح
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 .. کردم شدن اماده به شروع و رفت بیرون اتاق از

 

 و پوشیدم مشکي و خاکستري شلوار و کت و کردم شل گیس و موهام

 .. رنگ کم رژلبي

 .. داشتم بدي استرس.. بیرون رفتم اتاق از

 خودشو کنم عقد سهیل با شم مجبور اینکه قبل تا ونداد میکردم دعا

 .. برسونه

 

 

 نگاهي الناز به.. نشستم بودن گذاشته سهیل منو براي که صندلي روي

 .. نداشت رو به رنگ استرس از النازم.. کردم

 

 .. کن شروع حاجي_ گفت و نشست کنارم امد سهیل

 

 

 نگاه من به غره چشم با سهیل.. کردم سکوت من و خوند و اول بار

 .. میکرد

 

 ... سکوت هم باز.. باردوم

 . کن کمکم خدایا

 

 .. تو امد بیابوني غول که بخونه رو سوم بار میخواست عاقد
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 .. دارن کارتون برون نفر ي.. اقا اقا_ بیابوني غول

 

 .. بره نکري سرش به دست چرا کیه.. اه_ سهیل

 

 .. نشدم حریفشون اما.. کردم تالش خیلي اقا_ بیابوني غول

 

 .. رفت بیرون  بیابوني غول با همراه کالفه سهیل

 

 .. باشه امده تنها ونداد نکنه

 .. نمیزار زندش سهیل باشه تنها اگه

 ...زدم کنار رو پرده و پنچره سمت دویدم
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 ??  ونداد??

 

 .. برم من بعد و بره اون اول گفت و برم تنها خودم که نزاشت ارمین
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 .. دزد.. عوضي.. بیرون امد سهیل

 

 .. رادمهر اقاي سالم_ ارمین

 

  اقاي؟؟.. جانمیارم به.. سالم_ سهیل

 

_ گفت دادو نشون سهیل به کارتشو و برد جیبش به دستي ارمین

 .. بازداشتین شما.. هستم رادمنش ارمین سرگرد

 

 .. دلیل چه به_ سهیل

 

 .. جلو رفتم و نیاوردم طاقت دیگه

 

 .. دزدي ناموس جرم به_ گفتم سهیل به رو خشم و تنفر با

 

 .. ریختن ادماش همه زد که سوتي با و کرد تعجب دید منو تا سهیل

 

 .. امدن نیروها همه و دادم تکون دستي و نشدم قافل منم
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 ...کنم پیدا رو هلیا باید حاال.. گرفتیم ادماشو همه و سهیل
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 ??هلیا??

 

 

 چي نمیدونم.. میزد حرف سهیل با داشت که دیدم و ارمین پنجره پشت

.. داشت تهریش و بود ژولیده.. عزیزم ونداد.. امد هم ونداد که شد

 که ادماش از یکي و ریختن سهیل ادماي.. بود گذشته بد بهش چقدر

 .. کرد قفل درو تنداخت انباري توي بزور منو بود خونه داخل

 

 

 ??ونداد??

 

 .. کجان یعني.. نبود هلیا کشتم هرچي شدم خونه وارد

 

 بر داشتم.. شدم ناامید دیگه.. گشتم هارو اتاق تمام باال طبقه رفتم

 .. بود هلیا.. امد کمک و جیغ صداي که میگشتم
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 .. رفتم صدا طرف

 .. گرفتم در به و دستم

 

 .. تویي اون.. عزیزم هلیا_ 

 

 حالش زهرا خاله کن باز درو.. کردن قفل درو.. ونداد.. ونداد_ هلیا

 .. بده

 

_ میگفت هي که میومد هم دختري گریه صداي هلیا صداي کنار در

 .. مامان

 

 ... بده حالش...زهرااااا خاله.. ونداد_ هلیا

 

 .. بشکنم درو تا عقب برو هلیا_ 

 

 .. زدن ضربه به کردم شروع

 

 .. اتاق داخل افتادم.. شکست در باالخره

 

 بیسیم سریع و بود بد حالش که افتاد خانمي اون و دختر به چشمم اول

 .. زدم
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 .. سرم پشت برگشتم و شدم بلند

 ..سبزش چشماي به بودم زده زل فقط نداشتم رو کاري هیچ قدرت
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 .. میکردم نگاه هلیا چشماي به داشتم هنوز 

 .. بودم چشما این دلتنگ

 

 .. عزیزم ونداد_ گفت ارومي صداي با هلیا

 

 .. رفتم سمتش به و زدم زیبا لبخندي.. امدم خودم به

 

 .. کسم همه خوبي_ 

 

 .. کشیدمش آغوشم به

 .. کردم نوازش سرشو

 .. کردم بو نتشو عطر

 .. کرد فرو آغوشم تو بیشتر خودشو بعد اما کرد تعجب اولش هلیا

 .. گفتم لب زیر و کردم نوازش سرشو
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 اشتباه اطالعات با وقتي میدوني.. بود چشمات تنگه دلم چقدر میدوني_ 

 داشتم که عشقي.. گذشت روزم به چه تویي جنازه اون که کردن ثابت

 .. تویي اون کنم باور که نمیداد اجازه

 

 .. نمیگفت چیزي هلیا

 گریه داره فهمیدم هاش شونه کم لرزش و پیراهنم خیسي حس با

 .. میکنه

 

 .. زدم موهاش به عمیقي بوسه

 

 سرت بالیي نمیزارم دیگه.. زندگیم نکن گریه.. عشقم نکن گریه_ 

 ..نمیکنه جدا هم از مارو هیچي دیگه.. بیاد

  

 

 .. اهم اهم_ گفت یکي یهو

 

 .. بود ارمین.. شد جدا ازم سري هلیا

 

 .. ارمین اقا سالم_ هلیا

 

 ??  مزاحم_ من
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 زن خوبي.. ??کنیم هوس نمیگین نیست زنمون ما خو زشته_ ارمین

 .. داداش

 

 .. خوبه غزل ممنون_ هلیا

 

 .. ها بچه بریم.. میشه بهترم ببینتت اگه اره_ ارمین
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 ?? هلیا??

 

 

 بریم شب گرفتیم تصمیم داشتن اداره تو ها بچه که کاري تا چند از بعد

 .. ارمین و غزل خونه

 

 .. در تو انداخت کلید ارمین

 

 .. داریم مهمون.. امدم من سالم.. عزیزم_ ارمین

 

 .. کن شون راهنمایي.. عزیزم.. سالم_ جلو امد غزل
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 .. خورد من به چشمش غزل تو امدم ارمین پشت از

 

 ...... هلیا_ غزل

 

 .. خواهري سالم_ 

 

.. کرد بغلم محکم بعد و کرد صورتم قاب دستشو دو و سمتم امد

 .. میشد خورد داشت استخونام

 

 .. شدم پرس غزل اااااییییي_ 

 

 .. بودیم منتظرت خیلي.. برم ابجیم قربون الهي_ گفت و کرد ولم سریع

 

 .. خواهریم نکنه خدا_ من

 .. کردم بوس محکم گونشو

 

 .. نشستیم رفتیم ارمین راهنمایي با

 دست سمت دوید که کنارم بشینه میخواست و کرد تعارف شربت غزل

 .. شویي

 

 .. شویي دست سمت رفت و میکرد نگاه ما به نگران ارمین
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 .. ونداد پیش بره که گفتم ارمین به و رفتم منم

 

 .. خوبي غزل_ زدم رو دستشویي در

 

 .. نالید و.. کرد باز درو حال بي

 

 .. هلیااااااا_ غزل

 

 ... نننننهههه_ من

 

 .. نه چي_ غزل

 

 .. میشم خاله دارم نکنه غزل_ من

 

 .. گفت غزل دفعه این

 

 ... ننننننهههه_ غزل

 

 .. گوگلي وایییي... ارهههه_ من
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 ... حاال زود هلیا واي_ غزل

 

 .. چیه زود_ من

 

 .. گفتم پسرا به و پذیرایي تو پریدم زوق با

 .. حالي خوش از میکرد پرواز.. فهمید وقتي ارمین

 

..  نکن خوشالي خیلي..  نداده ازمایش که هنوز.. داداش ارمین_ ونداد

 .. ??میکني تصادف هواپیماهه اون با االن

 

 ?? دارم حالي چه ونداد نمیکني درک که تو_ ارمین

 

 ..  بود افتاده کاناپه رو حال بي غزلم

 

 ...گذشت خنده و شوخي با هم شب
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 هم بابا و مامان و خونه بریم شد قرار و گرفت مرخصي ونداد صبح

 ... بفهمن رو چي همه
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 ساعت ي اووف.. بریم و بکنه  کاراشو ونداد که بودم منتظر ماشین تو

 ... پختم.. ماشینم تو

 .. تو پرید ونداد و شد باز ماشین در

 

 .... کردم راضي و سرهنگ مکافات هزار به.. عشقم بریم_ ونداد

 

 ... عزیزم بریم_ گفتم و خندیدم

 

 

 اهنگ و کرد روشن و ماشین ضبط ونداد.. خونه سمت کردیم حرکت

.. ) میخندیدم من و میداد تکون گردنشو ریتمش با ونداد که امد باحالي

 (.. اسالهي مجید از بام بام اهنگ

 

.. نبینن منو اف اف تو از تا کنار برم که گفت ونداد.. خونه به رسیدیم

 .. زد اف اف زنگ و

 

 .. بله_ بابا

 

 .. جون پدر منم_ ونداد

 

 .. پسرم تو بیا_ بابا
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 .. داخل رفتم سرش پشت اروم گرفت و دستم ونداد و شد درباز

 

 

 .. تو بیا زدم صدات وایسا همینجا هلیا خب_ ونداد

 

 .. دارم استرس خیلي.. تري زود اما باشه_

 

 .. گذاشت باز نیمه رو درد و داخل رفت ونداد

 

 ..انداختم خونه تو نگاهي در بین از

 ..بود بابام دیدم که کسي اول 

 .. بود شده شکسته چقدر

 .. ببینم میتونستم موهاش تو دور از و سفید هاي تار

 

 ..بود قرمز عسلیش چشماي و بود شده الغر مامانم

 ..کشیدم اهي 

 ..نگذره ازت خدا سهیل 
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 زادهتدوین:فاطمه عابدین  mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 

 ?? ونداد??

 

 .. داخل رفتم

 

 .. جون مادر سالم_ 

 

 .. بشین بیا.. پسرم سالم_ مادر

 

 .. جون پدر کنار نشستم

 

 .. بیارم چیزي چایي شربتي برم من_ مادر

 

 .. دارم کارتون بشینن بیاین.. بکشین زحمت نمیخواد جون مادر نه_ 

 

 .. تر نزدیک نشست

 

 ... هستن کجا هلنا و امیر_ 

 

 عوض هواش و حال بیرون بردش امیر بود خودش تو خیلي هلنا_ پدر

 .. شه
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 .. بگي میخواستي چي.. پسرم بگو خب_ مادر

 

 .. زندس هلیا... راستش خب_ 

 

 .. مطلب اصل سر رفتم سري چه اي اي

 

 .. میگذره داره سپاري خاک از هفتس سه.. ونداد میگي چي_ پدر

 

 بارو هنوز پسرم ونداد_ گفت و چکید چشمش گوشه از اشکي مادر

 .. نداره

 

 .. هلیاس که شده ثابت غلط اطالعات با جنازه اون نه_

 

 .. چي یعني_ پدر

 

 که کرده اینکارو.. دزدیده رو هلیا که کسي و هست زنده هلیا یعني_ 

 .. نشیم پیگر دیگه ما

 

 .. کجاس.. زندس دخترم االن یعني_ مادر

 

 .. دادم تکون حرفش تایید نشونه به سري
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 ...زدم صدا رو هلیا
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 ??  هلیا??

 

 .. زد صدام ونداد

 .. بشه باز که دادم هل رو در

 ... داخل رفتم و قدم اولین

 .. کردم بلند رو سرم

  گفتم لرزوني صداي با

 

 .. سالم_ 

 

 .. خودتي.. دخترم هلیا_ بابا

 

 .. بود کرده خیس هامو گونه اشکام

 

 .. هلیا منم بابا اره_ 
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 .. کرد صورتم قاب دستشو دو و جلو امد مامان

 

 .. زندس من دختر یعني.. میبینم خواب دارم.. دخترم هلیا_ مامان

 

 .. نیستي خواب.. هلیا منم.. ماماني اره_ 

 

 .. بوسید و پیشونیم و نزدیکم امد بابا

 

 .. بخوري بیارم شربت برات بیا عزیزم بیا_ مامان

 

 ... میکرد نگاهم لبخند با داشت و نشستم ونداد کنار رفتم

 

 .. کن تعریف و جریان دخترم هلیا خب_ بابا

 

 .. زد من جاي و خرید و جسد اون.. دزدید منو سهیل.. بابا راستش_ 

 

 ... سهیل چي_ بابا

 

 تحقیق ارشام و ارمین کمک با و شدم پیگیر من..  جون پدر بله_ ونداد

 هلیا جسد اون که فهمیدیم شما موي تار DNA ازمایش با و کردیم

 .. نیست
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 ماساژ و بود گذاشته هاش شقیقه روي شو دست.. بود ناراحت خیلي بابا

 .. میداد

 

 .. کجاست االن.. باشه سهیل کار که نمیشه باورم_ بابا

 

 .. زندانه_ ونداد

 

  چیه؟؟ حکمش_ بابا

 

 .. نیست معلوم هنوز_ ونداد

 

 ...کرد تعارف البالو شربت و اومد پزیرایي به مامان
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 .. هستم خانوادم پیش من که هست هفته سه االن

 .. فهمیدن رو جریان همه

 و بگیره باال سرشو نمتونست دیگه و شد ناراحت خیلي فهمید که عمه

 .. کنه زندگي اصفهان رفت

 .. بود حبس سال 10 سهیلم جرم



 زادهتدوین:فاطمه عابدین  mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 

 . .بگم خودم حال از خب

 .. عجوله انقدر که ونداد این دست از

 .. هستم ارایشگر دست زیر االن

 ... برد خوابم

 ..عروسیمونه امشب اخه

 

 .. کنم چک تاجتم خانومي پاشو_  ارایشگر

 .. عالللللیییي.. شد خوب خب اوم

 

 .. خورد زنگ گوشیم

 

  سالم.. الووو_ 

 

 .. پایینم خانومم بیا+ 

 

 ... اقاییم امدم_ 

 

 .. پایین رفتم و پوشیدم و شنلم

 

 ... بود داده تکیه ماشین به ونداد
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 .. جلوش رفتم

 

 .. دارین کاري خانوم بله_ ونداد

 

 .. میگي چي ونداد وا_ 

 

 باال شما.. هلیا.. هستم زنم متنظرم من.. خانوم میگین چي شما_ ونداد

 .. ندیدنش اریشگاه تو

 

 ... هستم هلیا من ونداااااددد_ 

 

 ?? هلیا.. مني زن شما?? نگو_ ونداد

 

 .. هستم شما زن هلیا من  ونداد اقا بله_ 

 

 ??  ندارم طاقت که نگو اخ_ ونداد

 

 .. کو گلم دست.. کن حیا... بکش خجالت ونداد اِ  اِ _ 

 

 ..بدین خانوم عروس گل دست.. لطفا تر سریع داماد اقا_  فیلمبردار
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 .. ??میدونستم خودم.. مزاحم اایش_ ونداد

 

 

 ?? تر قشنگ هنوز دخترا کپ..  گرفت خندم زدنش حرف لحن از

 .. گرفتم ازش گل دست

 

 .. خانوم داره خنده چیه_ ونداد

 

 .. بریم بیا.. دخترم نه_ 

 

 .. آتلیه سمت به کردیم حرکت و کرد باز و ماشین در خنده با

 

 با همش که مسخرش هایم عکس گرفتن با عکساس دست از حوصلم

 .. بود رفته سر. بود چیزا اینجور و بوسیدن همو بغل تو هاي ژست

 واجور جور هاي گونه به ها موقعیت از.. خاسته خدا از هم ونداد

 ... میکرد استفاده

 

 ... شد زخم لبم.. کشتیم ونداد اه_ 

 

 .. کردم گناهي چه من.. میگه عکساسه این خب اااععع_ ونداد

 

 .... خنگ.. بیاریم در اداش میگه اون_ 
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 .. کردیم تبدیلش واقعیت به ما حاال خب_ ونداد

 .. زد قه قه و گفت اینو

 

 .. زدم بازوش به مشتي

 

 .. باغ بریم شد خستم دیگه بسته_ 

 

 ...ماشین سمت افتادم راه جلو جلو
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 جلوم شو دست  و کرد باز درو و شد پیاده ونداد رسیدیم که باغ به

 .. من پرنسس بفرمایید_ وگفت گرفت

 ..   شد اب دلم تو قند کیلو کیلو یعني اي

 .. شدم پیاده و گرفتم رو دستش

 

 عروس جایگاه تا و زدن سوت و دست همه جمعیت به رسیدیم وقتي

 .. کردن همراهیمون دوماد

 

 ... گفتن تبریک بهمون و امدن همه نشستیم وقتي
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 .. امدن ارشام و مهسا اول

 

 پاي به ایشاال میگم تبریک دریکالم.. زندادش و داداش به سالم_ ارشام

 ... شین فسیل هم

 

 .. خندیدم هم با همه

 

 .. ابجي شي خوشبخت ایشاال عزیزم_ گفت و کرد بغلم مهسا

 

 .. خودت عروسي ایشاال عزیزم برم قربونت_ 

 

 ... نیست خبري مروسي عروسي_ ارشام

 

  چرا؟_ ونداد

 

 .. سوئیس ببرتم عسل ماه داد قول بهم_ مهسا

 

 .. میکنید کاري خب_ ونداد

 

 .. سالمتي به عزیزم_ 
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 مي ما سمت به ارمین با که همزمان غزل که بزنه حرف امد مهسا

 .. هست هم ما دوست بابا بسته_ گفت اومد

 

 .. فعال.. بریم ما..   ها نداره اعصابم.. امد مرغمون_ مهسا

 

 ..امدن ارمین و غزل و رفتن
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 .. عاشق کالغ  دو بر سالم به_ ارمین

... باش داشته منو داداش هواي زندادش.. شین خوشبخت ایشاال اینکه و

 ..ام راضي ازش خوبیه پسر_ گفت و کشید ونداد لپ

 

 .. خوشاله خروسا قاطي رفته ارمین_  گفت و وندادخندید

 

 ... میبینیم حاالخودتم_ ارمین

 

 پیر هم پایه به ایشاال.. شدي ناز اتقدر من برم ابجیم قربونت_ غزل

 .. شین

 

 .. کردیم بغل هم
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 .. شکمت تو جوجه اون با.. کوچولو مامان برم قربوت_ 

 

 .. شد تایید بودنش دار بار و ازمایشگاه رفت روز همون صبح غزل

 

 ...رفتن ارمینم و غزل

 

 و هاشو شونه اهنگ ریتم با و نداره طاقت که ونداد  و موندم من حاال

 .. میده تکون گردنشو

 

 ... پیست رو برو خب.. زشته نکن ونداد اااععع_ 

 

 .. بیا هم تو.. نمیشه که تنها_ ونداد

 

 .. طورم این با برقصم چجوري اهنگه این رو من اخه_ 

 

 .. ااااوووفففف_ ونداد

 

... رفت ابروم.. کن کنترل خودتو زشته بخودا ونداد_ گفتم و خندیدم

 .. وسط  میریم باهم بیاد تر اروم اهنگ ي بزار

 

 ...باشه_ ونداد
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 .. شدیا عجول خیلي_ 

 

 اصلي قسمت به که تمومشه عروسي زود خوام مي میدوني اخه_ ونداد

 .. زد قهقه.. برسم

 

 تکرار دیگه که خاصه شب ي امشب.. حیا بي_ گفت کشیدم هیین

 تا دارم دوست که من تو برعکس.. شه تموم که نکن دعا پس نمیشه

 .. باشه روز چند

 

 .. نمیکنم دعا خانومم چشم_ ونداد

 

 

 .. اومد تري اروم اهنگ باالخره

 

 .. بریم بزن_ ونداد

 

 رو رفتیم..  داد رقص پیشنهاد و گرفت جلوم دشتشو و شد بلند سریع

 ..پیست
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 .. بود کمرم دور ونداد دست

 .. کرده نزدیک بهم خیلي سرشو

 .. میخورد گردنم به داغش هاي نفس

 .. هلیا_ گفت خماري صداي با ونداد

 

 .. جانم_ 

 

 .. دارم دوست_ ونداد

 

 .. بیشتر من_ 

 

 .. زد زل چشمام تو و اورد باال سرش و بوسید و گردنم

 

 گردنش دور دستم منم کرد بلندم و گرفت و کمرم شد تموم که اهنگ

 ... چرخوندم هوا توي و بود

 

 .. کشیدن هورا و جیغ جوونا همه

 

 

 .. کشون عروس به شد نوبت باالخره و
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 .. بود داده ماشین  بوق صداي به قشنگي ریتم ونداد

 

 .. بودم گذشته اتفاقاي فکر تو

 .. نمیومد الناز اگه

 .. نمیکرد کمکم اگه

 .. بودم عوضي سهیل اون زن االن

 .. کردم پرداخت رو برادرش بیمارستان خرج الناز از تشکر واسه

 االن و کرد خاستگاري ازش برادرش دکتر نماند ناگفته اینکه و

 .. نامزدن

 

 .. دستم رو نشست ونداد دست

 

 .. فکره تو خانومم_ ونداد

 

 .. میکردم فکر گذشته به_ 

 

 .. دریاب رو آیند و کن فراموش رو گذشته_ گفت و شد شیطون ونداد

 

 ... خندیدم هم با همراه

 

 .. بودیم اتاق تو.. خونه رسیدم
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 .. خانومممممم_ ونداد

 

 .. کنم عوض لباسم میخوام بیرون برو.. ونداددددد نه_ 

 

 .. نمیرم_ گفت اورد ما بیرون تنش از شو کت که حال در ونداد

 

 .. نکن اذیتم ونداد_ 

 

 .. رفت و تخت رو انداخت کتشو

 

 .. کردم باز مکافات هزار به موهامو

  

 اي.. کرد گیر که میکردم بازش داشتم.. بود بغل از لباسم زیپ

 .. نشد کردم پایین و باال بار چند.. ببرن مردشوروت

 .. کنم صدا رو ونداد شدم مجبور

 

 .. کرده گیر لباسم زیپ بیا... ونداد_ 

 

 ... ایول_ ونداد
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 .. شنیدما_ 

 

 .. خانومممممممم امدم_ گفت خنده با ونداد

 

 .. شد درست لباسم زیپ ونداد کمک با

 

 .. بیرون برو حاال_ 

 

 .. ببینم بغلم بیا.. دیگه نه دِ _ ونداد

 

 .. شدم بلند هوا رو

 

 (  18 مثبت)  اهوم.. اهوم 

 

???? 

 

 

 125پارت#

 

 ... بعد سال 5
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 ... تکمیله چي همه این از اینم خب

 

 و(  ارشام و مهسا دختر مانیا)  مانا..  دیگه بریم.. هلي مامان__ 

 ... امدن(  ارمین و غزل پسر رادین)  رایین

 

 .. بود شده خوشتیپ چه برم قربونش.. کردم نگاه سالم 3 پسر ویلیام به

 

 .. بریم.. تورو بخورم واي_ 

 

 .. شدن راضي خانوم باالخره_ ونداد

 

 .. بود منتظر پایین ها بچه.. بیرون امدیم خونه از

 

 2 مانیا و بود سالش 4 رادین.. سمتشون دوید دید رادین و مانیا تا ویلیام

 .. سالش

 

 دادن دست هم به ویلیام و رادین

 

 .. داداس سالم_ رادین

 

 .. رایین سالم_ ویلیام
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 .. میکردن تقلید هاشو بابا از هارو کوچولو این خدا

 

 .. کشید لپشو و مانیا سمت رفت ویلیام

 

 .. خوجله سالم_ ویلیام

 

 .. ارشام بغل تو رفت کرد فرار کشید خجالت مانیا

 

 .. بود کرده قش که خودش.. میخندیدم ویلیام کار به ما هم

 

 .. شد اب دخترم بگیر و پسرت جلو هلیاا_ مهسا

 

 .. بود گرفته سفت گردنشو ارشام شونه رو بود گذاشته سرشو مانیا

 

 .. خودمه عروس مانیا نخواي بخواي_ 

 

 .. میمونه کاله بي سرش.. چي من پسر پس_ غزل

 

 .. خودتونه مشکل_ ونداد

 

 .. منه عروس پس تر بزرگ من پسر_ ارمین
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 .. بخدا شده خفه.. بابا مانیا_ ارشام

 

 .. شدیم ماشین سوار و.. خندیدیم همه

 ....شمال سوي به پیش

 

 

  پایان

  00:10:  ساعت

 :  ????/?/?? تاریخ


