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 اشتباه_عشق#：رمان

 (رمان دریای اختصاصی) احمدی آمنه：نویسنده  

 غمگین/عاشقانه: ژانر��

 ��خالصه��

 به پسری با اول روز میره تهران به تحصیل ادامه برای که دختری بیتا

 عاشق بیتارو که اومده خاهرش طرف از که میشه آشنا امیر اسم

 با عشقش خاهرش عروسی شب میبنده دل امیر به بیتا کنه خودش

 ...میوفته انتقام فکر به و بینه می خاهرش

. 

 تحویل هارو چمدون اون هام خانواده با خداحافظی بعداز

 ... دادیم باربری

 

 :گفتم فرشته به اومد می خوابم انقدر شدیم هواپیماه سوار

 

 کن بیدارم رسیدیم خوابم می من- 

 

 :گفت بامزه لحن با فرشته

 

 آلو خواب خانوم، بخواب-

 

 برد خوابم که گذاشتم هم رو چشمام رفتم، غره چشم
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 یکی که بودم شیرین خواب تو

 

 فرشته که کردم باز  هام چشم عصبانیت با گرفت؛ بازوم از نیشگون 

 :گفت

 

  رسیدم پاشو -

 

 .خخخ آوردم می شو دخل نبودیم هواپیماه داخل اگه

 

 بیام داشتم دوست همیشه من جون اخ بیرون رفتیم باهم شدم بلند زود 

  تهران

  میکنیم زندگی رشت ما اخه

 تهران بیام ذاشت نمی بابا

  

 قبول بالخره که کردم اصرارش قدر این شدم قبول دانشگاه که االنم

 کرد

 :اومدم خودم به فرشته داد با

 

 ؟!بیتا کجایی-

 

 :گفتم اخم با کردم اخم
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 زنی؟ می داد ،چرا ترسیدم نکبت چته ها-

 

 کنم می صدات دارم دوساعته خودتی، نکبت-

 

  داشتی کار چیه خب-

 

 

 ! دختر تو کجای بابا ای-

  

 بگو خوب خخخ جام، همین-

 

 :گفت رفت غره چشم فرشته

 

 .خونه بریم هیچی-

 

 فرودگاه از 

  

  گرفتن برامون(فرشته بابای) عمو بابا که خونه رفتیم گرفتیم تاکسی
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 باز دهنم خونه دیدن با خونه داخل بردیم زیاد زحمتی با هارو چمدون

 نگو که بود قشنگ خونمون انقد همینطور هم فرشته موند

 

. 

 کاغذ با ،دیوارا کردم می نگاه بهش داشتم ساعت یه که بود، قشنگ انقد

 پردهای مشکی چرم های مبل بود شده تر خوشگل قرمز سفید دیواری

  داشت اتاق دوتا بود، کرده بیشتر شو زیبای بودن قاطی که سفید قرمز

 

 تمیز تر کوچیک آشپزخونه یه  بودن، هم بغل که

 

  شدم خسته خونه کردن آنالیز از بالخره

 

  اتاقم داخل بردم و چمدون

 بود؛ شیک خیلی پزیرایی، مثل اتاقم

 و بنفش تختی رو با نفره یه تخت یه

 

 هم دیواری کمد یه و آرایش میز یه بود بنفش  هاشم دیواری کاغذ

 . داشت

 داره سلیقه هم بابا واقعا

 

 با زمان هم بیرون،که اومدم کردم عوض لباسم نیست شکی که این در 

 ،در بردیم هجوم آشپزخونه به بیرون اومد هم فرشته من
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 آویزون لچه لب با توش نبود چیزی شدم پنچر کردم باز که یخچالو 

 گفت اومد هم فرشته حال تو رفتم

 

 بهش ای من نداره شماره اصال که اومد یادش بعدم میده سفارش غذا که

 دوباره... بخوریم اونجا نهار رستوران بریم گرفتیم تصمیم خندیدم می

 یه متنفرم، کردن عوض لباس این از دنیاه تو پوشیدم لباس ،اتاقم رفتم

 آخر در زدم رژ یکم پوشیدم کرم شال شلوار با  مشکی کوتاه مانتو

  برداشتم کیفم کردم پام  مشکیم های کفش

 

 یم گفت گرفتیم ماشین آژانس از پایین رفتیم فرشته با بیرون اومدم

 ... خوب رستوران یه ببردمون

 

 داخل برم خواستم می کردم حساب رو کرایه رسیدیم دقیقه چند بعداز

 ... میوفتادم داشتم بهم خورد محکم یکی که رستوران

  شد ها رمان این مثل شد افتادنم از مانع شد حلقه دورم دستی که

  

 داشتم ها خل این مثل دیدم جیگر خوشگل پسره یه که باال آوردم سرمو

 کردم می نگاش

 

. 

 : گفت که
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 ندیده پسر االن تا هم بچه الهی-

  

 با بیرون اومدم بغلش از شدم متوجه که بعد نشدم حرفش متوجه اول  

 :گفتم عصبانیت

  

  ندیده پسر خاهرت آقا اوی-

 

 ؟ داشت ربطی چه اخه بیتا سرت بر خاگ ای

 

 :گفت کرد خنده تک پسره

 

 !داشت ربطی چه- 

 

 زدم زل دادم،پرو می این جواب باید ،ولی نبودم شیطون شوخی دختر

 :گفتم بهش

 

  ،چلغوز بود ربطیش بی به ربطش-

 

 :غرید پسره

 

  کردم می آدمت وگرنه، برم باید که حیف عمته چلغوز-
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  رفت بعدم

 

 . نخواست معذرتم کرد توهین نداشتم عمه به شعور بی

 نداره وجود فرشته دیدم که کردم فرشته طرف رومو شدم خیالش بی

 حال در داده سفارشم خانوم فرشته به دیدم که رستوران داخل رفتم

 منم برای عوضی نشستم کشیدم صندلی رفتم میز طرف به کردنه کوفت

 : گفت فرشته خوشمزمون نهار بعداز بود داده سفارش

 

  گذشت؟ خوش پسره با-

 

 

 :گفتم عصبانیت با

 

 ...عنت لجن کثافت شعور بی پسره-

 

. 

 :گفت گذاشت دهنم جلوی شو دست فرشته

 

 بود؟ خوب افتادی می میذاشت کردنته تشکر جای به بابا ای- 

 

 ندید پسر میگه من به بابا برو-
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 :زد لبخندی فرشته

 

  گفت راست و این-

 

 رستورانیم داخل شدم متوجه که بزنمش کیفم با خواستم می  شدم بلند

 رو گذاشت رو دستش فرشته میرسم حسابش به بعدا نداره عیب

 : گفت صورتش

 

  نگفتم مامانم به اگه بزنی منو خواستی می آوا-

 

 نگشتت خدا وای خندیدم می بهش ای که منم گریه زیر زد الکی بعدهم

 خوردیم رو نهارمون نشد بدل رد بینمون حرفی دیگه دختر 

 به یهو بریم؟ کجا که میکردم فکر داشتم بیرون رفتیم کردیم حساب پول

 گرفتم تصمیم بود خوب وضعمون ماشین،چون نمایشگاه بریم زد سرم

 میشه سخت برامون خیلی دانشگاه، بریم که دیگه روز چند بخرم ماشین

 رو دستم باال پریدم متر ده زد. فرشته که دادی  با بریم تاکسی با ای که

 : گفتم گذاشتم قلبم روی

 

 میزنی داد چرا چته-

 

 ها میکنم صدات دوساعته  -



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 

 به فهمم نمی بزند صدام هرچی فکر تو میرم وقتی آخه شدم قانع کاملن 

 رسیدیم تازه امروز بریم، فردا که گفت اونم نمایشگاه بریم گفتم فرشته

 .گفتم ای باشه من هستیم خسته

 

 ماشین میره میاد دور جای یه از که اولی روز عاقلی آدم کدوم آخه 

 بخره؟

  

 کرایه رسیدیم دقیقه ده یه بعداز دادم رو خونه آدرس گرفتیم ماشین

 فرشته اومد من پشت هم فرشته داخل رفتم کردم باز در کردم حساب

 رفتم آورد در رو مانتوم بخوابه تا اتاقش رفت بود خسته چون

 روشن وی تی انداختم مبل رو خودم خوردم آب لیوان یه آشپزخونه

 بود گذاشته باحال فیلم یه کردم

 

. 

  رسیدیم ،که ندادم خبر اینا مامان به اصال من اومد یادم شد تموم فیلم

 از کال میس چهل خبره، اوچه آوردم در کیفم از گوشیم اتاقم رفتم

  مامان

 :پیچید گوشی تو مامان صدای بوق چند بعداز گرفتم مامان شماره

 

 نگرانی از مردم دادی نمی جواب تو گوشی چرا دخترم خوبی، بیتا الو-

 

 نبود حواسم اصال جون، مامان ببخشید سالم-
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 : گفت غمگینی لحن با مامان

 

  مادر؟ خوبی خودت خوبه فرشته بشم فدات الهی-

 

  خوبن بابا بنیتا چطوری تو خوبیم دوتامون جون مامان خدانکنه-

 

  میرسونه سالم ،بنیتاهم سرکاره خوبه هم بابات-

 

 رسوندم سالم کی من گفت می که اومد بنیتا صدای که

 

 :گفتم دلخوری لحن با  

  

  من برسون سالم توهم جان مامان-

 خداحافظ میزنم زنگ بعدا

 

 

  دخترم خداحافظ-
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 یه که منه بزرگه خاهر بنیتا مبل رو انداختمش کردم قط  رو گوشی

 انجام میاد بدم ،من که هرکاری شده بد من با ،رفتارش شه می سالی

  شدم بنیتا بیخیال ببینه ناراحت تامنو میده

 زود چقد بود عصر شیش انداختم ساعت به نگاه یه خرید برم بهتره

  بود خواب فرشته اتاق رفتم ساعت، میگذره

 یه همین واسه متنفره کنی بیدارش باشه خواب وقتی اینکه از فرشته

 گرفتن دوش حال  اتاقم رفتم بیرون، میرم که گذاشتم براش یادداشت

 سبز کیف کفش مشکی شلوار شال با همراه یشمی سبز مانتو یه  نداشتم

 زدم هم ای قهوه رنگ کم رژ پوشیدم،یه یشمی

 

 نداشتم ماشین حوصله بیرون زدم خونه از کیفم داخل انداختم گوشیم  

 بنیتارو واقعا من گرفت، می دلم گفت می چیزی یه بنیتا هرموقعه

 ...اون اما داشتم دوست

 

. 

 یهو میرم کجا دارم ،که نبودم متوجه اصال  رفتم زنان قدم جور همون

 برای بودم نشده دور زیاد چون نیستم بلد اینجارو اصال ،من اومد یادم

 وقتی کرد حرکت بازار میرم که گفتن بعداز دادم تکون دست تاکسی

 ...رفتم بازار به شدم پیاده ماشین از رسیدم

 

 

 بود شده پر دستام. خریدم وسایل حالمه یه بودم بازار تو ساعت نیم یه

 رفتم کردم باز کلید با درو خونه برگشتم گرفتم تاکسی بودم خسته واقعا
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 میرم خستم که گفتم منم گرفت وسایال اومد که زدم صدا فرشته داخل

 بخوابم

 

 به زدم هدفونم انداختم تخت ،رو خودم تنم از کندم لباسامو اتاقم رفتم

  برد خوابم که گذشت چقد نمیدونم گوشم

 

********* 

  فرشته اززبان

 

  بود معلوم بخوابه رفت بیتا

 شد می جوری ،این میزد حرف بنیتا با هرموقعه ناراحته

  شدم حرفا این بیخیال

 که گذاشتم یخچال داخل  آشپزخونه بردم بود خریده بیتا که های وسایل

 کی ندارم؟پس رو کسی اینجا که ما! کردم تعجب زدن خونه زنگ

 باشه؟ میتونه

  باشه چهل سی خورد می بهش که خانوم یه کردم باز درو رفتم

 بود مهربون قیافش هم خیلی باشه

 

. 

 : گفت که زدم روش به لبخندی
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 ،چند شون خونه بریم کرد دعوت مارو شام برای هستش پایین همسایه

 بالخره  هستن تنها دخترش خودش که گفت ولی کردم مخالفت باری

 کردم قبول

 .بستم در تشکر یه بعداز

  

 گذاشتم کمد داخل رو لباسام کرد باز چمدونم اتاقم سمت رفتم راست یه

 رو پنجره بود باحال واقعا کردم باز اتاق پنجره کارم شدن تموم بعداز

 بیخیال بود،اوف بزرگ پارک یه ساختمون پشت دقیقا بود پارک به

 که بیتاهم بیرون اومدم اتاقم از کنم فکر پنجره به دوساعت باید االن

 که،چنتا این بعداز کردم روشن وی تی ؟رفتم کنم چیکار اال خوابه

 از رفتم بلندشدم، کردم پیدا خوب فیلم یه بالخره کردم عوض کانال

  حال تو برگشتم برداشتم چیپس بود خریده بیتا که وسایل

 فیلم مشغول کردم باز چیپسم نشستم وی تی جلوی مبل رو که همینجور

 ...شدم دیدن

 

 دوست خیلی هم پلیسی های فیلم عاشق پلیسی،من و بود خارجی فیلمه

 باید فقط گفت نکرد قبول بابام ولی بشم؛ پلیس داشتم دوست واقعا دارم

 .باشه داری حساب رشتت

 

 کردم خاموش وی تی نداره تمومی که هم فیلمه این گذشت چقد نمیدونم

 کردیم دیر چقد وای بود دقیقه،شب ده هشت انداختم نگاهی ساعت به

 نبود حواسم اصال

 شد بلند جت مثل دادم تکونش ای رسوندم بیتا اتاق به خودم دو با

 



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

. 

 قلبش رو گذاشت، شو دست

 : گفتم منم

 

 بریم که حاضرشو زود-

 

 :گفت گیجی حالت با

 

 چند؟ ؟کجا؟ساعت چی-

 

 :گفتم کردم مسخره خنده یه

 

  شریف مدرسان-

 

 : رفت غره چشم بیتا

 

  بشی شلغم مثل بزنمت شوخیه وقته االن -

 

  بابا برو-

 

  بروبابا خودت-
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 خخخ-

 

 ؟ بریم کجا خوب نکبت میخندی چته مرض-

 

 کرده دعوتمون شام برای ی ،پایین همسایه خونه بریم-

 

 من اجازه بدون کردی غلط گفت می ،که بیتا غرغرهای به توجه بدون 

 بود،به زانو زیر تا بلندیش، که قهوی مانتو یه اتاقم، رفتم کردی قبول

 ای،پوشیدم قهوه مخملی شلوار همراه

 کردم رها جوری همون بلندم موهای

 نداشتم، آرایش به انداختم،نیازی سرم رنگ شیری شال

 

 بود آماده بیتاهم ؛که بیرون اومدم  

 پوشیدم، کفشام

 پایینه طبقه گفت چون بیرون اومدیم خونه از باهم 

 بیتا به جوری،داشتم همین رسیدیم که پایین طبقه نرفتیم آسانسور با 

 : گفت که میکردم نگاه

 

 گرفتم باباپادرد شون خونه کدوم اوی-

 

 :گفتم دادم باال شونه
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  نمیدونم-

 

  نمیدونی؟ چی یعنی-

 

  پایینه طبقه شون خونه گفت؛ فقط یعنی-

 

 اوف-

 

  بدونم چه من کدومه گفت نه خانومه این اخه چه، من به خب وا-

 

 خونه بریم پس-

  

 : گفت خانومه همون شد باز جلویمون واحد در که باال بریم خواستیم می

 

  داخل بفرماید واحدیم کدوم بگم نبود حواسم اصال دخترم ببخشید-

 

 جان خاله حرفیه چه این-

 

. 

**************** 
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 بیتا اززبان

 

 که دختری یه داخل رفتیم ماهم کرد تعارفمون خانومه که این بعداز

 جلومون اومد لبخند با باشه، ساله یک بیست بیست خورد می بهش

 :گفت

  

 . بده در دم داخل بفرماید سارام من اومدین، خوش سالم-

 

 دو تو شون خونه  داخل رفتم دادم بهش سالمی منم کنار رفت بعدم

 ای قهوه پردهای  سفید های مبل جلو کرم های مبل کردم آنالیزش دقیقه

 بود، شده نصب دیوار به اینج52 دی ای بود،ال قاطی کرم و

 همون رفت شدم دیوونه وای بود کرم چیز ،همه بود کرم هاشونم فرش

 :گفت نشست من جلوی خودش آورد شربت برامون سارا دختره

 

  چیه هاتون اسم شما خب- 

 

 :گفتم زدم لبخند

 

 ...بی من عزیزم-

 

 

 :حرفم وسط پرید فرشته
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 بیتا هم این هم فرشته من- 

 

 از کرد فراموش کال منم کردن صحبت  دختره با کرد شروع فرشته

 کرد، می فراموش منو میدید  رو تاکسی میومد بدم فرشته رفتارا این

 االن که سارا مامان میشم زیادحساساتی من نیست دلش تو چیزی البته

 : گفت مهربونی با نشست جلوم اومد ثریاست اسمش فهمیدم

 

  فکری؟ تو چرا دخترم چیشده-

 

 : گفتم مهربونی با زدم لبخندی

 

 خاله نیست چیزی-

 

 :داد ادامه زد لبخندی اونم 

 

  بچینم میز برم بهتره گرفتن گرم خوب جون فرشته سارا این-

 

 : شدم بلند ،منم شد بلند جاش از

 

  میکنم کمکتون منم پس-

 



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

  میشه زحمتت عزیزم نه-

 

 کنم کمکتون میشم خوشحال حرفیه چه این نه-

 

 رفتم بندش پشت منم  رفت آشپزخونه طرف به زد لبخند جون ثریا 

 نفره شیش میز بود؛یه ما مال از بزرگتر خیلی ثریا خاله آشپزخونه

 اوف بود آشپزی چیزای همین از یخچال،فر گاز اجاق طرف یه داشت

 ...خیال بی

 

 چیدیم میز سلیقه با خیلی دوتای خاله با 

 

. 

 :گفت زد لبخندی مهربونی با جون خاله

 

  بزن صدا هارو بچه دخترم-

 

  خاله چشم-

 

 منم زد برام چشمکی فرشته که زدم، صدا سارا فرشته سالن تو برگشتم

 میومد دستش کار حساب فرشته که اخمای اون از کردم اخم

 : گفت سارا
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 صبحت گرم که چیدم می میز باید من ببخشید بانوی کت چه اومایگاد-

  کشیدی رو زحمتش ،شما شدم جون فرشته با

 

 . عزیزم حرفیه چه این-

 

 سارا جون خاله از شام ،بعداز خوردیم سارا فرشته های شوخی با شام

 اتاقم رفتم فرشته حرفای به توجه بدون واحدمون برگشتیم کردیم تشکر

 کردم قفل درم

 ... فرشته حتی ندارم کسی هیچ حوصله اصال

 ... کرد می خوب حالم دوش یه

 داخلش ریختم عالقم مورد شامپو کردم آب پراز وان حموم داخل رفتم

 به خودم به رفتم فرو فکر به کشیدم دراز وان داخل کندم، تنم از لباسم

  فرشته به بابا به مامان به شد سرد بامن انقد یهو چیشد که بنیتا

 بیرون اومدم وان از بیرون میکردم فکر داشتم ؛که شد می ساعت یک

 پوشیدم رو حولم گرفتم دوش اینکه بعداز کردم بازش دوش زیر رفتم

 اومدم حموم از
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 : گفتم کردم صاف صدامو میزنه در به ای یکی دیدم که بیرون

 

 ؟!کیه-

 

 :گفت خنده با فرشته
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  هست خونه این تو کی من عقل،جز بی اآخه-

 

 :زدم شیطانی لبخند

 

 جانمیارم به شما-

 

  کشمت می بیتا-

 

 ؟ میخوای چی بگو خو-

 

 کن باز کنی؛در می قهر بامن الکی چرا تو-

 

  خوش شب میاد خوابم زنیم می حرف فردا فردا-

 

 وگرنه دادم ؛می گوش آهنگ خواب موقعه همیشه گوشم به زدم هدفونم

 ...کردم پیدا خوب آهنگ یه بره نمی خوابم کشتمم می خودم

  مسیح از

 

  پیشم نیستی توکه
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  میگم هرکی به میگم هرچی

 

  من دل از میره میزاره بمونه بامن

 

 خیابون تو میشم دیونه

 

  من عاشق سرد دستای میمونه تنها

 

 پرمیکشم میبینم تورو وقتی

 

 میشم بچه قدیما مثل گرمت دستای تو 

 

 میگم اینو دلتو بجز ندارم جای دنیا تو باشم باتو خوام می

 

 بسازی میتونی بمونی میتونی تو
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 شهر این آدمای بشن حسودا همه که جوری اون منو

 

 بسازش قلبمو بمونی بده قول
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 کنی آروم منو میتونی تو فقط

 

 قهر این دیگه بسه نرو

 

  بسازی میتونی بمونی میتونی تو

 

 شهر این آدمای بشن حسودام که اونجوری من

 

 بسازش رو قلبم بمونی بده قول

 

 قهر این دیگه بسه کنی آروم منو میتونی تو فقط

 

 بگن میگن هرچی بزار بیا تو پام به پا  بمون تو من پیش

 

  باشم تو با خوام می شدم عاشق من که اونا نمیدون

 

  میگم  این تو دل بجز ندارم جای دنیا تو

 

  بسازی میتونی بمونی میتونی تو

 

  شهر این ادمیای بشن حسودام همه که جوری اون منو
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 بسازش قلبمو بمونی بده قول

  

 

  قهر این دیگه بسه کنی آروم منو میتونی تو فقد

 

 بسازی میتونی بمونی میتونی تو
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 چطوری نفهمیدم؛ اصال که دیشب شد صبح زود چقد کردم باز چشمام

 . برد خوابم

 

  دادم بدنم به قوسی کش

 

 بپوشم لباس ،بود رفته یادم بود تنم دیشب حوله هنوز شدم بلند تخت از

 نداره شما به ربطی  که مربوطه عملیات بعداز دستشویی طرف به رفتم

 

  بخرم خوب ماشین یه برم االن بهتره بیرون اومدم 

 شال با پوشیدم، بود مشکی هاش آسین دور که رنگ کرم مانتو یه

 به بیرون رفتم اتاقم از  زدم لب برق یه پوشیدم مشکی شلوار

 ؛برای خورد می صبحونه داشت بود جا اون هم فرشته  آشپزخونه

 می ای هم فرشته خوردم برداشتم پنیرم نون لقمه یه ریختم چای خودم

 : کنه آشتی باهام کنه کاری یه خواست
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 ؟ قهری ؟باهام کردم چیکار من مگه آخه عشقم جونم بیتا-

 

  نیستم قهر-

 

 نکن قهر من جون-

 

 شو حاضر برو االن من ،به بده و خوشگلت قرمز رژ اون ولی باشه-

  بیرون بریم

 

 اومد ساعت نیم بعداز اتاقش رفت بوسید لپام اومد جوری همون فرشته

  بیرون

 اونم بود پوشیده سفید شلوار شال با گلبهی مانتو یه انداختم بهش نگاه

   تمام بود زده لب برق یه من مثل

  زدم زنگ آژانس کردم جمع میز

 از هست شنبه سه امروز بدیم انجام کارو همه روزه دوسه این تو باید

 دانشگاه بریم قراره شنبه

 اومدیم خونه از لبم برق تمدید بعداز پوشیدم کرمم اسپرت های کفش

 هم به زدم کف هم طبقه دکمه داخلش رفتیم زدم اسانسور دکمه بیرون

 بعداز شدیم ماشین سوار بود اومده آژانسم بیرون رفتیم... رسیدیم کف

  رسیدیم بود گفته بابا که جای همون به دقیقه بیست
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 نمایشگاه نمایشگاه،یه داخل رفتیم باهم کردم حساب کرایه رسیدیم

 بود ماشین کلی با بزرگ

 

 ملکی آقا ملکی آقای دفتر رفتم گرفت چشمم جور بد آلبالویی20۶ یه 

 شو ادرس بود زده زنگ بابام به دیشب فرشته که بابامه رفیقای از

 .بود گرفته

 

 برای دیگه دوروز تا گفت ملکی آقای کردم انتخاب ماشین اینکه بعداز 

  بیایم اینا زدن سند

 کردیم تشکر ازش
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 : فرشته سمت کردم رو

 

 گشنمه رستوران؟ بریم فرشته-

 

 :گفت ذوق با اونم

 

 بریم بزن عشقم آره-

 

 :گفتم مسخره لحن با کردم آویزون هام لب
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 خوام نمی لوس عشق من لوس ایش-

 

 بیشعور-

 

 جیگر بریم-

 

 بریم-

 

 ...افتادیم را

 

  گشنمه من چقدر اوف شدیم که وارد رستوران رفتیم 

 خخ اوه اهه

 فکر البته نشست خوری غذا، سرمیز رفت فرشته نبود اونجا گارسون

 .بدم سفارش رفتم منم نشست صندلی رو نه نشست روش نکنید

 

 : گفت که دادیم سفارش 

 دیوار تو رفتم برم که برگشتم که همین حاضره دیگه ساعت نیم

  جونیم جون دماغ ایی

  نازم دماغ اییی

 قلمیم دماغ ایی

 پکید
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 ... عوض خاصیت بی دیوار نگذره ازت خدا

 باعث گرفت قرار دهنم جلوی دستی بگم بقیشو خواستم می که همین

 شدم مواجه نشسته خون به های چشم دوتا با بازکنم رو هام چشم شد

 همونی بود؛ باز غار اندازه بیشعور اون دهن ولی بود بسته که من دهن

  ندید پسر گفت بهم که

 که ازدستش گرفتم محکم گاز یه کردم اخم افتادم حرفش یاد که من

 : زد داد و کرد نگام عصبانیت با برداشت رو دستش  سریع

 

  آمازونی گیری می گاز سگ مث چته وحشی نفهم دختره-

 

 بود؟ من با همه اینارو چی-

 

  عمت با پ ن پ-

 

 فعال گمشو برو جان وجدان-

 

 عنتر بروبابا-

 

 شدم وجدان خیال بی

 :زدم داد خودش از بلندتر

 

  زدی؟ زری چه خاصیت بی دیوار-
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 بی نکبت کنم شلغمت بزنم

 ...شخصی 

 

  گارسون بگم رو بقیش خواستم که همین 

 

 :گفت ما سمت اومد

 

 خانوم رستورانه اینجا -

 

 ( بیمارستانه کردم می فکر گفت نمی اگه کنین باور) 

 !کردم فک بلند ینی  اه اه ترکید رستوران کل یدفه

 :گفت محترمانه خیلی گارسون

 

 بیرون بفرماید -

 

 اون پای ساق به محکم لگد یه حال درهمون  برم که برگشتم ریلکس 

 بدو ای دوتا اومد هم فرشته بود شده گوجه مثل بدبخت زدم،که پسره

 رفتیم بدو
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 .ایش عمته آمازونی بیشعور پسره
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 چند بعداز دادیم سفارش فالفل دوتا فالفلی یه رفتم که بود انقدرگشنم

 فهمیدم شد تموم اینکه بعداز خوردن به کردم آوردشون؛شروع دقیقه

 : گفت فرشته گشنمه هنوز

 

  بریم-

 

 نه-

 

 : گفت تعجب با فرشته

 

 چرا؟-

 

 گشنمه هنوز-

 

 خخخخخ-

 

  توش نره مگس ببند مرض-

 

  بیارن بگم خوای می فالفل اال خب-
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 خوام می پیتزا نه-

 

  اوکی-

 

  داد سفارش پیتزا رفت بعدم

 زد برق هام چشم پیتزا دیدن با اوردن پیتزارو که گذشت چقد نمیدونم

  خوردن به کردم شروع دوباره

 ...شد تموم بالخره

 شد باز غار اندازه دهنم که داخل رفتیم زدم اسانسور؛ دکمه خونه رفتیم 

 :گفت زد خندی نیش پسره میکنه غلطی چه اینجا این

 

  میره مگس ببند-

 

 :کردم اخم

 

 میکنی؟ غلطی چه اینجا چلغوز اوی-

 

  میکنی؟ غلطی چه اینجا تو خونمه اینجا خودتی چلغوز-

 

 :کردم تر غلیظ اخم
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  اینجاس ماهم خونه میکنی خودت غلط-

 

 

 بغلی واحد در رفت اومد اینجا چرا این وا بیرون اومدیم آسانسور از

 :گفت کرد باز رو مون

 

  بگین بهم خواستین چیزی کمک امیرم من-

 

  داری الزم کمک خودت تو-

 

 

 بستم درم داخل رفتیم اضافیش های حرف به کردن گوش بدون
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 بود ریختم بی خاصیت بی داره چلغوز این حوصله کی

 خرمایی،داشت موهای سفید پوست بود خوشکل گفتم دروغ اینو 

 بود،هیکلشم معمولی دماغش خورد؛لباشم می عسلی یا سبز به چشماش

   ورزشکاری که

 جه من به بیتا،واال خیال بی اوف

 

 جلوی انداختم خودم کردم عوض راحتی لباس دست یه با لباسام رفتم

 .کولر
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 شربت زود شربت جون اخ گرفت جلوم سینی یه ،فرشته شده گرم چقد

  کشیدمش سر گرفتم

  نشدم خنک هنوزم  نه

 باز سرد آب دوش زیر رفتم تنم از اوردم در لباسام اتاقم رفتم بدو بدو

  کردم ولم آب زود بستم یخ یهو که کردم

 . سرد آب به چه منو اخ

  حال تو رفتم پوشیدم رو لباسام بیرون اومدم کوتاه دوش یه بعداز

 ؛انداختم خودم بود کولر جلوی که کاناپه نبود،رو فرشته از خبری

 مامان برای دلم شدم خنک اخیش

 می خورد بوق  بار چند  خونه زدم زنگ برداشتم کوشیم، شده تنگ 

 :گفت تحکم با بنیتاست که این دادن جواب که کنم قط خواستم

 

 الو-

 

  اجی سالم-

 

  توی بیتا-

 

  جونم اجی اره-

 

  بزنه زنگ بهت میگم نیست مامان-
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 : گفتم بغص با

 

  بنیتا-

 

 : گفت کوتای مکث بعداز

 

  بله-

 

  خداحافظ هیچی-

 

 رو خونه کل هقم هق شکست بغضم کرد قط کنه ؛خدافظی که این بدون

 ولی خاهرمم عاشق من میزنه حرف سرد انقد باهام چرا اخه برداشت

 ...اون چرا
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 فرشته اززبان

 

 اتاق از بلند بیتا گریه صدای یهو کردم عوض لباسام، اتاقم تو رفتم

 نگرانی با کردم بغلش محکم رسوندم بهش خودم زود ، رفتم بیرون

  پرسیدم
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  داری؟ گریه چرا بیتا چیشده؟-

 

 

 

 بعداز بالخره زده حرف بد باهاش بنیتا خونه زده زنگ گفت؛که اونم 

 برد خوابش؛ ساعت نیم

 شه؟ مرگ چه اخه آورده در شورشو بنیتاهم این

 .کرده چیکار بیتا مکه اخه وضشه چه این بزنم حرف باهاش خودم باید

 

 بیدار بیتا تا بنیتا ،به نزنم زنگ خونه تو بهتره ؛برداشتم کوشیم کلید

  نشه

 گذشت دقیقه چند زدم آسانسوردکمه طرف رفتم بیرون اومدم خونه از

 که پله آخرین به پایین؛ رفتم پله از شدم آسانسور خیال بی نیومد، ولی

 موبایلش با که دیدم دیوار میگه بهش بیتا که امیر پسره همون رسیدم

 :گفت که میگه چی ببینم شدم کنجکاو میزد حرف

 

 ...بنی ببین فرستادی که عکسی همون خودشه آره-

 

 شماره رفتم شدم خیال بی چشه این وا پرید رنگش من دیدن با برگشت 

 گرفتم بنیتارو
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 گرفتم شمارش دوباره نداشت بر رو گوشی ولی زدم زنگ بار چند

 صدام میترسه چیزی از انگار بود جوری یه صداش داد جواب بالخره

 :گفتم کردم صاف

 

  بزنم حرف باهات کالم دو خوام می ،ببین هم فرشته بنیتا سالم-

 چه بیتا ؛مگه کشی نمی خجالت هان، هستی خاهری چطور واقعا تو

 بهت چی میزنی؟ حرف باهاش جوری این که فروخته بهت تری هیزم

 بیتا کنی ناراحت خودته خون از که خاهری خودته خاهر که میرسه

 چرا بگو میره در برات جونش

 

 : گفت مکث کمی بعداز ، گفتم داد با آخرش جمله 

 

 حرفارو این باشی کی تو هان میگی داری چی بفهم دهنت حرف-

 ربطی من به نشه ناراحت خواد می ندارم کاری بیتا با من میزنی؟

 .میشه ناراحت که نداره

 

 

 عصبانی وقتی همیشه زمین کوبیدم گوشی توانم باهمه کرد قط بعدم

 برداشتم زمین از گوشیم کشیدم عمیق نفس یه شکونم می گوشیم میشم

  باال رفتم بود نشده چیزیش

 

 بعد_روز_چهار#

************ 
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 بیتا زبان از

 

 قلمی دماغ ای قلوه لبای ،آبی چشمای انداختم خودم به آینه تو نگاهی

 چشمای  بلنده خیلی موهاش فرشته من عکس بر  کوتاه که موهامم

  قلمی دماغ کوچیک های لب داره مشکی

 مقعنه با ای سرمی مانتو  انداختم نگاهی لباسام به خیال بی هوف

  مشکی شلوار مشکی

 

 خونه آشپز تو فرشته بیرون اومدم اتاقم از مشکیم،برداشتم پشتی کوله 

 بود
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 رفتیم ،باهم خوردم صبحونم آورد چای برام فرشته گفتم بخیری صبح

 ... خریدیم ماشین روزه چهار این تو بیرون

 

  کردم حرکت گذاشتم آهنگ یه شدم آلبالویم20۶ سوار

 چند چلغوزم پسره اون شدیم صمیمی خیلی کم مدت همین تو سارا با

  خوبیه پسر خدایش ولی امیره منظورم دیدم بار

 

 میگی بار یه چلغوز میگی بار یه نیستی ،روراست توباخودتم بابا-

  خوبه پسره

 

 ؟ نیست خبری ازت وقتیه چند جون وجدون به به-
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 مسافرت بودم رفته-

 

  مسافرت میرن وجدوناهم مگه عه-

 

  هستیم صمیمی دوستای فرشته وجدون با من تازه کردی فکر، چی په-

 

 دروغ-

 

  بای برم من بپرس فرشته از برو-

 

 :فرشته طرف کردم رومو

 

 فرشته؟-

 

 :گفت فرشته

 

  جونم-

 

 هستن؟ صمیمی دوستای من وجدون با تو وجدون-
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 خنده زیر زد بعدم کرد مکثی فرشته

 

 بعدم دادم وجدون به ناموسی فحش چنتا اول دادم سوتی دیدم که منم

  افتادیم نفس نفس به که خندیدیم انقد راه کل خنده زیر زدم

 

 بار چند یه داشتم استرس داخل رفتیم کردم پارک ماشین رسیدیم بالخره

  بود شلوغ واقعا کالس کالس داخل رفتیم کشیدم عمیق نفس

 معلوم اومد استاد دقیقه چند بعداز کردیم،نشستیم پیدا خوب جا یه رفتیم

 :گفت بود من پشت دختره یه بداخالقاس اون از بود

 

 دانشگاه؟ اومدین تازه شماهم -

 

 :گفتم منم 

 

 آره-

 

 کالس از که این بعداز کرد می ویز ویز داشت دختره کالس آخر تا 

  دانشگاه به نزدیک شاپ کافی رفتیم... بیرون اومدیدم

 می که همین آوردنشو بعداز دادیم سفارش شکالتی کیک با قهوه دوتا

 به کرد شروع اومد دیدمش کالس تو دختره همون بخورم خواستم

 : کردن صبحت
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 نمیشه خب ولی مخم؛ رو میگن بهم همه رفتین در دستم از خوب خب-

 نیلو میگن بهم ولی نیلوفره اسمم البته هم ،نیلو من کرد کارش
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 ؟ چیه شما اسم بختم خوش باهاتون آشنای از

 

 :گفتم زدم لبخد یه

 

 

 ... فرشته اینم بیتام من-

 

 کالس رفتیم کردیم بدل رد شماره زدن حرف کمی بعداز

  

  طول کالسامون یک ساعت تا

 ... خونه رفتیم بعدم کشید

 چی داره کردن درست نهار حوصله کی ،االن گفتم می داشتم دلم تو

 االن کاش بیاره نهار برام قدیم مثل مامانم خونه میرم که االن شد می

 بودیم خودمون خونه

 اومدیم آسانسور از ثانیه دو بعداز داخلش رفتیم زدیم آسانسور دکمه

 : اومد سارا صدای کنم روباز خونه در خواستم می که همین؛ بیرون

 

  من گل دوستای سالم به به-
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 :گفت شد مرگ ذوق هم فرشته

 

  چطوری؟ جیگرم سالم وای-

 

 چطوری تو خوب-

 

  ،خوبی جون سارا سالم-

 

  نهار برای ما خونه بیاین ،گفت مامان گلم ممنون-

 

 : گفتم زود که بگه چیزی خواست می فرشته

 

 ...میایم کنیم روعوض هامون لباسام ،بریم گلم باشه-
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 اتاقم رفتم داخل رفتیم داشت، کردن درست نهار حوصله کی االن واال

 پا دم شلوار با گلبهی نخی مانتو یه کمد از زدم صورتم دست به آبی یه

 با پوشیدم هامم صندل بیرون، رفتم انداختم سرم گلبهی شال مشکی

 ...حوالپرسی بعداز کرد باز در سارا زدم در پایین رفتیم فرشته

 

 ! امیره که این بودن نشسته پسر دوتا داخل رفتیم 
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 باشه امیر کردم نمی فکر ولی ، داره داداش بود گفته سارا

 اسمش فهمیدم که پسره اون امیر باثریاجون حوالپرسی  بعداز کردم اخم

 ... بود سجاد

  میشه چیش یه اینم وا میزد لبخند من به ای نهار میز سر امیرم این

  اتاقش رفتیم سارا با

 

 :بهش توپیدم شدیم داخل که همین

 

 ! داداشته امیر این نگفتی چرا احمق دآخه-

 

 :گفت سارا

 

 نیست داداشم که امیر-

 

  داداش گفتی بهش که تو ؟!چیکارته پس-

 

 مثل اونم البته و کنم صدا امیر اسم میاد بدش سجاد سجاده؛ دوست-

 داداشمه

 

  اها-
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 : گفت فرشته

 

 تنهاست خاله زشته بیرون بریم بچها-
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 جون خاله نشستیم مبل بیرون،رو رفتیم سارا فرشته با دادم تکون سری

 : گفت امیر سمت کرد روشو

 

  بگیری زن وقتشه خودت شدی،واسه مردی دیگه پسرم خب -

 

 :گفت زد لبخندی امیر

 

 

  هستم فکرش تو جون خاله-

 

  زد چشمک یه با لبخند یه من سمت کرد روشو بعدم

 

  بابا نه!منم منظورش این نکنه وا

 

  کیه خوشبخت دختر این اال پسرم مبارک خب-
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  فامیالمون از یکی-

 

 ... دو من شاید شد چم نمیدونم پایین انداختم رو سرم کردم بغض یهو

 ...بیرون بیاد سرم از افکار این تا دادم تکون سرمو چی شاید

 

 میکنه نگاه داره امیر دیدم ،باال اآوردم سرم کردم حس نگاهی سنگینی

 روم!کنه می همچین چرا این خدا وای گذاشت هم رو چشماش

 برگردوندم

 

 رد میکرد نگاه یکی به چشمی زیر داشت که انداختم فرشته به نگاهی 

 می نگاهش چشمی زیر داشت اونم سجاد به رسیدم کردم دنبال نگاهش

 هم دیگه دقیقه چند یه زدم گشاد کله لبخند یه افتادیم عروسی اوپس کرد

 باز باال،در رفتیم کردیم تشکر نهار بابت جون ثریا از بعدش موندیم

 یهو تخت رو انداختم خودم آوردم در رو مانتوم اتاقم رفتم زود کردم

 میاد خوشش سجاد از بپرسم فرشته از برم زد فکرم ؛به
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 چند ؛ شده مشکوک فرشته این که روزی چند کنجکاوم خیلی من آخه

 داداش امیر کردم فکر امروز منم دیده، سارا داداش گفت پیش روز

  گوشیشه تو سرش خیلی بد به روز اون از و ساراس

 با داشت بود نشست مبل رو فرشته حال تو رفتم شدم بلند تختم رو از

 رو گوشی سرش پشت رفتم یواش کرد،منم می نگاه گوشیش به لبخند

 نگاه گوشی به کردم قفل درم اتاقم رفتم زود الفرار قاپیدم دستش از

  بود پیام چنتا انداختم
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 : آقاییم بود سیو انداختم نگاه اسمش به

  نکردم توجه فرشته زدنای در به اومایگاد

 

 :پیام اولین به رفتم

 

  خانومم سالم-

 

  آقاییم سالم-

 

  خوشگلم خانوم چطوری-

 

  خوبی تو عشقم خوبم-

 

  کنم نگاهت فقط خواد می دلم رفتین؟ زود انقد ،چرا نفسم مرسی-

 

  بیتاست این تقصیر همش خب-

 

  بیرون بریم میای فردا گلم نداره عیب-

 

  نفسم اره-
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  بای نفسم برم فعال من

 

 کنم شیطنت یکم بترسونمش؟ یکم بزار شد عاشق فرشته ، اومایگاد

 ..بشه عوض حالم

 

 اومد جت مثل ،فرشته کردم باز در تا کردم باز در توهم کشیدم اخمام

  ترسید یکم دید اخمام وقتی تو

 که کردم، هم تو بیشتر رو اخمام

 : گفت  ترس با

 

 من خب من، بیتا-

 

 پسر یه با دوروزه که دارم رفیقی همچین دونستم نمی هان چی تو-

  میشه دوست

 

 بیتا-

 

 این خوب بیاد؛ولی دردش که جوری اون نه البته زدم، بهش سیلی یه

 .سنگینه صاحاب بی دست
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 با بود باحال قیافش خیلی آخه خنده زیر نزنم ،گرفتم خودم جلوی خیلی

 : گفتم جدیت

 

 به میزنم زنگ اول یا میزنی، هم به پسره این با االن همین یا ببین-

  میگم سارا جون ثریا به بعدم بابات،

 

 دوستمی تو نه دارم دوست سجاد من نگو، بابا به تروخدا بیتا نه-

  نکن اینکارو

 

 

 خنده زیر زدم کنم کنترل خودمو نتونستم دیگه منم گریه زیر زد بعدم
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 کرد نگاهم خشم با بعدم بهت با اول فرشته

  بدو ،اون اال الفرر من طرفم به کرد حمله کرد رحم یهو اژدا خشم او 

  زد در به محکم محکم یکی که دویدیم می زدیم می جیغ بدو من

 

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

 .. امیر اززبان

 

 با میتونم چطور اال نرسیده هم مورچه یه به آسیبم اال تا من بودم کالفه

 کنم؟ بازی دختر این
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 عاشق خاهرش که خواست اینو ازهم عشقم چرا چرا عاشقم منم ولی

 !کنم خودم

 وقتی گفت خودش بود همین بود مونده برام که راهی تنها کنم ولش بعد

  میکنه ازدواج باهام کنم اینکارو

 ها پله از نکردم قبول بمونم که کرد اصرار سجاد هم هرچی شدم بلند

 که، باال رفتم

 دم رسوندم خودم دو با اومدی می اینا بیتا خونه از جیغ صدای

 ...گذشت دقیقه چند بعداز زدم در به محکم محکم واحدشون

 

[ ,.۱2.۱۱.۱۷ ۱۶:25] 

********** 

 ... بیتا زبان از

 

 چم من وا گرفتم قلب تپش امیر دیدن با کردم باز در انداختم سرم شالم

 :انداختم بهش سوالی نگاه! شده

 

 امیر؟ اقا شده چیزی-

 

 :گفت نگرانی با امیر

 

 افتاده؟ اتفاقی شدم نگران اومد می سرصدا شما خونه از نه-
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  نبود خواستی چیزه-

 

 ،خانوم؟ بیتا-

 

 : گفتم بود صدام تو که لرزش با شدم جوری یه زد صدا اسمم، وقتی

 

  بله؟-

 

 بیاین خانومم فرشته و شما دارم دوست کوه میریم ها بچه با هفته آخر-

 ،میاید؟

 

 

  بگم فرشته به بزارین راستش چیزه؛ خب-

 

  بدین خبر بهم شمارم،میدم من خب-

 

  داخل رفتم گرفتم شمارو اینکه بعداز

 

 ..شده چم من وا میزد تند تند قلبم رو گذاشتم دستمو

 

 : گفت فرشته انداختم مبل رو خودم، بابا خیال بی
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  شکست درو بود کی-

 

  امیر-

 

 :گفت تعجب با

 

 امیر؟-

 

  آره-

 

 ؟ گفت می چی-

 

 کوه بریم هفته آخر گفت ،دوهم بود شده نگران سرصدا واسه که اول-

 ؟ بریم بنظرت

 

 بالی شاید کوه بریم شناسیم نمی که باکسی نمیشه خب، نمیدونم-

  بیارن سرمون

 

 

 بیان داداششم سارا شاید میرن ها بچه با گفت خب-
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 پایین انداخت سرشو گرفت منظورمو فرشته که زدم چشمک یه بعدم 

 کشید خجالت بچم الهی

 

[ ,.۱2.۱۱.۱۷ ۱۶:25] 

********* 

 .. امیر اززبان

 

  وای ای نداشتیم کوه برنامه زدم،آخه گندی چه

 . میزارم برنامه خب شده چی مگه بابا خیال بی

 

 گوشی تو صدای بوق چند بعداز سجاد به زدم زنگ درآوردم گوشیم

 : پیچید

 

  داداش جانم-

 

 :گفتم کالفگی با

 

 میان هم فرشته بیتا بیاین،  سارا با تو کوه بریم خوایم می هفته آخر

 

 :گفت ولی بگه  دیگه چیزی خواست می انگار
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  فعال داداش حله-

 

 خداحافظ-

 

 تو رفتم کردم باز در خودم واحد رفتم جیبم تو انداختم گوشیم کردم قط

 کاناپه رو کردم شوت خودم،تقریبا حال

 تو اخمام فریبا شماره دیدن با خورد زنگ گوشیم که گذشت دقیقه چند

 کن ول چهارسال دختر این کردم، قط گوشی شدم خیالش بی رفت هم

  نیست من

 ندارم رو آدمای همچین حوصله بیخیال

 

[ ,.۱2.۱۱.۱۷ ۱۶:25] 

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

 ... بیتا اززبان

 

 دختر این ،بابا کرده قفل درم اتاقش تو رفته ،فرشته ساعت نیم

 .. دیوانس

 

 نگاهی گوشی صفحه به خورد زنگ گوشیم که بودم فکرا همین تو

 : اومد شنگولش شاد صدای که زدم اتصال دکمه بود نیلو انداختم
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 عشقم سالم-

 

 خوبی؟ جون نیلو سالم-

 

  شده تنگ برات دلم ؛خوبی تو فدات خوبم-

 

 بودیم باهم یک تاساعت درضم،!شدیم آشنا صبح تازه که تو منو نیلو-

 شده؟ تنگ دلت چطوری

 

 یکم خونتون بیایم دوستم با شب بفرست ،تون خونه آدرس اال، خب:نیلو

  کنیم حال

 

  کن یادداشت باشه-

 

 شدیم آشنا نشده روزم یک! کیه دیگه این وا کردیم قط دادن آدرس بعداز

 . واال بیاریم سرش بالی یک ترسه نمی

 

 ... خنده زیر زدم پخی کردم که فکرای از

 

 انداختم خونه به عمیق نگاهی یه
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 شدم بلند زود میان شام برای گفت بود بود، نیم شیش ساعت به بعدهم

 فرشته اتاق سمت بردم هجوم
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  در جون به افتادم پا دست با

 : گفت جیغ با کرد باز درو فرشته

 

 افتادهه؟ اتفاقی!بزن حرف بیتا شده؟ چی-

 

 :گفتم باخنده

 

  اتفاقی ،چه بابا نه-

 

 :گفت تعجب با فرشته

 

  ؟!میزنی در اینجوری چرا پس-

 

 : گفتم داد با افتادم نیلو یاد تازه انگار

 

  کنیم درست شام بیا بدو شام برای میان، دوستش نیلو فرشته-
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 :پرسید تعجب حالت با فرشته

 

 ؟!کیه کیه؟دوستش نیلو:

 

 گفت زد شدیم،زنگ آشنا باهاش دانشگاه تو امروز که دختره همین بابا-

 بادوستش اینجا میاد شب

 

 میاد؟ چطوری شناسه می مارو ؛نمیشه روزم یه که این وا-

 

  آشپزخونه رفتیم باهم کمک بیا آوردی گیر وقت فرشته-

 

 :گفت من به رو فرشته

 

 ساالد دسر برای وسایل بیرون از برم منم کنه، می درست شام اون که 

  بخرم

 اتاقم رفتم گفتم باشه منم

 

 که گفتم سارا به زدم زنگ پوشیدم می لباس داشتم که  ، جوری همون

 کرد قبول اونم اینجا بیاد هم، شب خرید بریم بیاد باهام

 

[ ,.۱2.۱۱.۱۷ ۱۶:25] 

  سوئیچ انداختم سرم شالمو



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

  رفتم من فرشته زدم داد پوشیدم کفشام گوشیم،گرفتم

 رفتیم باهم بود آماده سارا پایین رفتم بیرون زدم، خونه از بعدم

 بازار رفتیم شدیم خوشگلم شیش20۶ سوار پارکینک

 : گفت سارا خونه برگشتیم شد تموم خریدهامون ساعت نیم ؛ بعداز

 رفتم کردم اکتفا سر دادن تکون به منم میاد برداره لباس میره که

 رفتم بود، پیچیده خونه تو فرشته غذای بو کردم باز در واحدمون

 :گفت که دادم فرشته به سالم گذاشتم آشپزخونه تو میز رو وسایل

 

 کمک بیا کن عوض لباست برو، بیتا-

 

 

 ... باشه-

 

 حاضر دسرم ساالد آشپزخونه تو برگشتم کردم عوض لباسام اتاقم رفتم

 سالمی داخل اومد سارا کرد درباز رفت ؛فرشته اومد در صدای کردم

 یه خودم اتاق رفتم منم بشن آماده تا سارا اتاق رفتن سارا فرشته دادم

 خشک سشوار با کوتاهم موهای بیرون اومدم گرفتم دقیقه ده دوش

 کوتاه موهام همیشه ،من بلنده موهاشون که دخترا بقیه برعکس کردم

 ... خخخ خوردی عشقی شکست میگن بهم دوستامم کنم می

 صورتی تاپ ،با ساده سفید شلوار یه کمدم از موهام کردم خشک بعداز

 پوشیدم درآوردم داشت مشکی خطای که  داشت مشکی های خط که

 برداشتم زدم،ریمل صورتم به خوب پودر نشستم،کرم آرایش میز جلوی

 ،زنجیر زدم لبام به ای قهوه رژ کشیدم،یه چشم زدم،خط مژهام به

 فرشته سارا که بیرون رفتم اتاقم ،از ،گردنم انداختم رنگم طالیی پالک



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 دورش موهاشم بود پوشیده سرمی دامن کت یه سارا بیرون اومدن هم

 یه روشم که ای قهوه بلوز با مشکی جین شلوار یه هم فرشته بود ریخته

 زیبا واقعا بود بسته اسبی دم موهاشم بود پوشیده خورد می مشکی کت

 بودن شده
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 شد بلند اف اف ،صدای که کردم می نگاشون داشتم جوری همین

 با نیلو اومدن دیگه دختره یه با نیلو مین چند ،بعداز کردم باز درو...

 :گفت خوشحالی

 

 گلم ، سالم-

 

 : گفتم خنده با منم

 

  داخل بفرماید عزیرم سالم-

 

 :گفت لبخند با دخترم یکی اون

 

  ممنون سالم-

 

 دادم سالمی زدم لبخندی متقابلش منم
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 تو ،ریختم چای بیارم چای تا رفتم منم حال تو رفتن سارا بافرشته اونا 

 

 کردم تعارف همه به  ها بچه پیش برگشتم سینی تو گذاشتم استکان 

 کردم اشاره بود کنارش که دختری به نیلو سمت کردم رو نشستم خودم

: 

 

  نمیکنی معرفی دوستتو جون نیلو-

 

 دوستمه بهترین آروشا:  نیلو

  جدیدم دوستای فرشته ،بیتا اینم

 

 :گفتم آروشا سمت کردم رو

 

  جون آروشا خوشبختم -

 

 ... گلم همچنین:آروشا

 صدا شام برای هارو بچه چیدیم میز سارا با ساعت نیم بعداز خالصه

  هستن خوبی دخترای آروشا نیلو واقعا خوردیم خنده شوخی با شام زدیم

 تو رفتم ،ها بچه شورم می که گفتم کردم جمع ظرفارو من شام بعداز

 کردم دستم کشارم دست بستم بند پیش ،بعدم کردم تمیز میز اول حال

 ...شستن ظرف به کردم شروع

 



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 تو بردم هارو دستی پیش آوردم در بند پیش کشیدم آب لیوانم آخرین

 بعداز بردم آوردم در یخچال از بودم کرده قارچ که هندوانه بعدم حال

 :گفت سارا خنده شوخی کلی

 

 رفتن بعداز بره باید که 
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 ... رقصیدن به کردیم شروع گذاشتیم شاد آهنگ یه

 برن باید ،که گفتن نیلو آروشا شدیم ولو ها مبل رو شدیم خسته بالخره

 واحد ،در بیرون اومدن در از که همین کردیم همرایشون در دم تا

 تپیدن به کرد شروع منم قلب بیرون اومدن سجاد امیر شد باز امیرم

  شده چم نمیدونم

 

 با کرد مشت دستاشو خورد گره هم به اخماش آروشا نیلو دیدن با امیر

 :گفت آروشا به رو داد

 

 با ادعای خیلی که عمو شدی ول انقد: میکنی غلطی چه اینجا تو -

  وله شب موقعه این تا ،دخترش کرد می هارو غیرت

 

 :گفت پوزخند با آروشا 

 

  بینی می خودت مثل رو همه هیزی ،تو نداره ربطی هیچ تو به-
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  امیر

 : گفتم امیر به رو عصبانیت با آروشا صورت به زد محکم سیلی یه

 

 ،سیلی حقی باچه کنی توهین بهشون نداری حق منن مهمونای اینا اوی-

  میبینی خودت مثل رو همه که هستی عوضی ادم یه تو آروشا؛ به زدی

 

 نداد بهم جوابی هیچ امیر

 

  کردن گریه حال در آروشا 

 : گفت

 

 ... کثی عوضی ادم یه تو امیر-

 

 پشت نیلوهم رفت ها پله سمت به سرعت به حرفش از مانع گریه 

 شدم منصرف ولی بپرسم خواستم می شناسن؟ می همو اینا یعنی سرش

 : گفتم داد با ،دوباره کنه بلند آروشا رو دست میتونه چطور امیر

 

  وحشی مردیکه آروشا کوش ،تو زدی حقی چه با تو-

 

 : گفت عصبانیت با امیر

 

  نزدم تورم یکی تا شو خفه-
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 :گفتم پوزخد با

 

 ...پدر تا داری جرعت اگه بزن-

 

 

 صورتم رو دستم بهت با موند تموم نیمه حرفم زد کوشم تو سیلی با

 کوشم تو زده شد نمی باورم گذاشتم

 

 جلو رفتم قدم یه کردم پاگش زود که ،افتاد چشمم از اشک قطره یه 

 کردم نگاهش پوزخندی با کوشش تو زدم محکم یکی

 

  بهشون توجه بدون

 

 تختم رو خودم زده منو امیر شد نمی باورم بستم در اتاقم داخل رفتم 

 کردم می گریه دلیل بی داشتم ریخت می گوناهم رو اشکام انداختم

 برد خوابم که گذشت چقد نمیدونم
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 نوازش رو صورت ،داشت فرشته شدم بیدار خواب از دستی نوازش با

 کردم قفل در دیشب که ،من زدم دوستم مهربونی به لبخندی کرد می

 : گفت که آوردم زبون به ؟فکرم!داخل اومده فرشته چطوری
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 میشه دیر دانشگاه که حاضرشو االنم داشتم؛ یدکی کلید-

 

 

 شستم صورتم دست بهداشتی سرویس رفتم بیرون رفت اونم گفتم باشه 

  بیرون اومدم

 درآوردم مشکی مقعنه مشکی جین شلوار با مشکی مانتو یه کمد از

  کردم آنالیز خودم آینه جلوی ،رفتم پوشیدم

 

 ای قلوه لبای قلمی دماغ آبی درشت های چشم سفید پوست

  

  بودم خوشگل درکل

  هام کتاب و کوله برداشتن بعداز اجری رژ با زدم چشم خط یه

 

  بیرون زدم اتاقم از

  

 ... بیرون زدیم خونه از فرشته با خوردم شیر لیوان یه آشپزخونه رفتم

 

 با خشک سرد خیلی بودن هم سجاد امیر داخل رفتیم زدم آسانسور دکمه

 گرفتم ندید کال که امیرم زدم حرف سجاد
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 آروشا؟ درگوش بزنه باید چرا ،اصال احمق پسره

 

 ُرل پشت ماشینم طرف رفتم بیرون اومدم آسانسور از فرشته از زودتر

 .نشستم

 تا ماشین تو ،نشست اومد بالخره  دقیقه چند بعداز شدم فرشته منتظر

 : شدم کردن صحبت به شروع من بزنه حرفی خواست

 

 

 نده گیر الکی پس ندارم زدن حرف حوصله اصال ،االن فرشته ببین-

 

 

 دلخور دستم از فهمیدم ور اون کرد روش گفت نه چیزی هم فرشته 

 پارک ماشین رسیدیم دانشگاه به ندارم خودمم حوصله من وللش شده

 دقیقه چند بعداز دیدیم ،آروشا نیلو دور از شدیم دانشگاه وارد باهم کردم

 پیدا جا بودیه شلوغ خیلی کالس  شدیم کالس وارد کردیم حوالپرسی که

 رفت ،شد کالس وارد جوون پسره یه دقیقه چند بعداز نشستیم کردیم

 باشه استاد سن این تو خورد نمی بهش ،اصال نشست استاد میز پشت

 : کردن صبحت به کرد شروع

 

 معرفی خودتونو همگی جدیدتون استاد هستم زند آرشاویر من سالم:

  کنید
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 فرشته اول رسید نفر چهار ما به نوبت کردن معرفی خودشونو همه

 : گفت

 

 هستم کیانفر فرشته-
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 :گفت نیلو بعدم

 

  هستم نیلوفراصالنی- 

 

 :گفتم من اونم بعداز

 

  هستم بیتاتهرانی-

 

 : گفت زد لبخند یه رسید آروشا به نوبت

 

 جون داداش هستم زند آروشا-

 

 :گفت استاد بعدم 

 

 ندارم شوخی باکسی اینجا آروشا- 
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 داداششه؟ استاد گفت نه آروشا چرا 

 رفتیم شد تموم کالس ساعت ،یه بعداز دادن درس به کرد شروع استاد

  دانشگاه کافه

  چای یه فقد منم کیک با دادن سفارش قهوه ها بچه

 مخاطب آروشا پس داره امیر با نسبتی چه بپرسم آروشا از زد فکرم به

 : دادم قرار خودم

 

 آروشا؟-

 

  جونم:آروشا

 

 میشناسی ازکجا امیر تو-

 

 :گفت رفت هم تو یکم 

 

  عمومه پسر-

 

 ؟!چی-

 

  عمومه پسر بابا چته-



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 

 دو ساعت تا بعدی کالس رفتیم ساعت نیم بعداز نگفتم چیزی دیگه

 شد تموم کالسامون
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 ماشین سوار کردیم خداحافظی  ها بچه از زود بودم خسته  قدر این

 حوصله اصال االن هم من دلخوره  من ،از بود معلوم فرشته شدیم، 

 مخلوط پیتزا دوتا را سر از  زنم می حرف باهاش بعدا ندارم نازکشی

  زدم صورتم دست به آبی اتاقم رفتم خونه رفتیم خریدم  دوغ با

 بزرگی گلدون بغل از  کردم عوض شلوارک تاپ دست یه با  لباسام 

 تو  رفتم  شدم رد  خریدم پیش روز چند داره قرمز های گل که

 خوردم، نهار حرفی بدون آشپزخونه

 

 

 دقیقه چند بعداز انداختم تختم رو رو، خودم اتاقم رفتم نهار، بعداز 

 از پیام یه آوردم در کیفم از  گوشیم شدم، خیز نیم شد بلند گوشیم صدای

 معذرت دیشب بابت خوبی سالم)بود نوشته کردم باز بود امیر طرف

 (ببینمت میشه خوام می

 

 ( خستم من نه)کردم تایپ براش

 

 ( بیرون بریم شام باشی موافق اگه) داد  اسمس دوباره  دقیقه چند بعداز
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 ،که خورد زنگ بار چند خورد زنگ گوشیم که ندادم جوابش دیگه

 : گفتم سردی صدای با دادم جواب بالخره

 

  بله-

 

 :گفت ناراحت لحن با امیر

 

  خوبی؟ سالم-

 

 :کردم تر سرد لحنم

 

  ممنون-

 

 مهربونی با امیر شنیدم می هم گوشی پشت از امیر های نفس صدای

 :گفت

 

 ؟ رستوران ،بریم باهم میشه امشب-

 

 : غریدم عصبانیت با کنم، لج داشتم دوست چرا دونم نمی

 

 نمیشه نخیر-
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 کنم می ،خواهش بیتا-

 

 ...نمیشه که گفتم امیر آقا-

 

 نخواد دلم اگه البته کردم قبول کرد اصرار خیلی که دقیقه چند بعداز

   ببینمش خواست می ،دلم ولی،عجب کنه مجبورم نمیتونه کسی هیچ

 این بود شده تنگ براش دلم کردم، فکر امیر به کشیدم، دراز تخت رو

  که کردم، فکر امیر به قدر

  

 .برد خوابم که گذشت ،چقد دونم نمی
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***************** 

 آرشاویر اززبان

 

 همه ،ولی کردم می نگاه شد می پخش که فیلم به ،نشستم وی تی جلوی

 اون از جدا بود خوشگلی خیلی دختره بود بیتا دختره اون پیش حواسم

 فهمیدم سرکالس رفتارش از این ،بود خانوم خیلی

  بست نقش لبم رو لبخند 

  بپرسم آروشا از دربارش باید

  اتاقشه تو گفت که کجاست آروشا ،پرسیدم مامان پیش آشپزخونه رفتم
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 :داخل رفتم بفرماید گفت ،که این بعداز زدم در اتاقش رفتم

 

 چطوره خانوم آروشا -

 

 :زد خندی لب آروشا

 

 ؟ پرسی می منو حال تو!چطور خوبم-

 

  خاهرمی خب وا-

 

 همین بهتره ،پس خوای می چیزی یه ،تو دونم می که من آرشاویر-

 نیاری در مهربون برادرای عدای ،من واسه بگی االن

 

  بگم چطوری راستش چیزه خب بابا باشه-

 

 :گفت چندشی حالت با کرد جمع هاشو لب آروشا

 

 دیگه بگو لوسی تو چقد ایش-

  

 :گفتم آوردم ،در براش زبونم 
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 داره؟ پسر دوست یا نامزد تهرانی ،بیتا دوستت دختره اون خب-

 

 :کرد نگاه بهم مشکوک، حالت با آروشا

 

 چطور نه-

 

  مرسی هیچی-

 

 گم می بهش من خواهی به اگه داداشی ،شدی عاشق اول نگاه تو:آروشا

 ؟

 

  اجی میگی راست واقعا-

 

  بیرون بریم شام امشب اگه آره

 

 ،قبوله ولی نامردیه که بااین، -

 

 تو من ،ولی باشه چرت شاید دونم می نگو که بودم خوشحال قدر این 

 شدم دختر این باخته دل روز یه همین
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***************** 

 امیر زبان از

 

 کارو این بیتا با خوام می که اومد می بدم خودم از داشتم وجدان عذاب

 به که دوسال اون بعداز که کسی از بگذرم عشقم از نمیتونم ولی کنم

 شدم عاشق دوباره شدم آروم دیدنش با کشیدم عذاب آروشا خاطر

 دادم دست از بود، زده بهش عمه که های تهمت خاطر به که آروشارو

 قیمت به حتی شده قیمتی هر به بدم دست از خوام نمی بنیتارو ولی

 بود ربع هشت انداختم نگاه ساعت ،به کشیدم عمیق نفس بیتا نابودی

 خشک ،سشوار با موهام کوتاه دوش یه بعداز حموم رفتم شدم ،بلند

  کردم

  پوشیدم مشکی شلوار با  سفید تیشرت یه

 گفته بیتا بیرون زدم خونه ،از برداشتم گوشیم با سوئیچ زدم ادکلنم بعد

 رفتم رستوران سمت به میاد خودش که بو

 گوشی نشست لبم رو لبخند بنیتا شماره دیدن با خورد زنگ گوشیم

 : دادم جواب

 

 خوبی عزیزم سالم-

 

  خوبی تو مرسی سالم-

 

  شدم بهتر تورو،شنیدم صدای خوبم-
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 اونم زدم حرف بابام با تو ،درباره تهران میام فردا من ،بگم زدم زنگ-

  نداره حرفی باشم راضی من اگه گفت

 

 شدم خوشحال موضوع این از واقعا

 : گفتم خوشحالی با

 

 کردی خوشحالم خیلی بنیتا-

  

 :گفت کرد مکث 

 

  بای فعال بدم انجام کارام، برم من-

 

  بای-

 

 کردم حرکت داشبورد تو انداختم گوشی
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**************** 

 بیتا زبان از
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 وای ای بود بود، نیم هشت انداختم ساعت به ،نگاه کردم باز  چشمام

 بردم هجوم بهداشتی سرویس طرف به بلند جام از جت مثل کردم دیر

 لیمویی مانتو یه کمد از زود بیرون اومدم زدم صورتم دست به آب یه

 زدم پودر کرم کم یه پوشیدم زود  برداشتم سفید شال شلوار با باز جلو

 خالی روم ،ادکلنم زدم لبام به رنگ کم صورتی رژ ریمل، چشم خط با

 کردم،

 کوشیم آخر در ،پوشیدم مشکیم ای کفشه انداختم دستم مچیم ساعت 

 گفتم داد با بیرون اومدم اتاقم از سوئیچ برداشت بعداز کیفم تو انداختم

 . دارم قرار شام برای بیرون میرم من فرشته

 پس بود باال طبقه آسانسور آسانسور طرف رفتم نموندم جوابی منتظر

 رستوران سمت ،به شدم خوشگلم 20۶ سوار پایین رفتم ها پله از زود

 وارد خانومانه شیک خیلی رسیدم ساعت نیم بعداز کردم حرکت

 رنگ،یه قرمز های صندلی بود،میز سنتی رستوران شدم، رستوران

 چراغ سبز بزرگ های درخت بود، آویزون سقف به بزرگ لوستر

 ...و داشت هم بزرگ حوض بود،یه زیبا نماش خیلی رنگی، رنگ های

 

 بعداز رفتم طرفش به بود نشسته دنج جای یه دیدم امیر دور از 

 سفارش ماهی ،من آورد منورو گارسون لحظه همون نشستم حوالپرسی

  چلوکباب امیرم دادم

 

 :گفت امیر گارسون رفتن بعداز

 

  ممنون اومدی که شدم، خوشحال بیتا-
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 :گفتم زدم لبخند یه

 

  خواهش- 

 

 بزنم حرف باهات موضوع یه درباره خواستم می راستش خب-
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 بگم بهت هم دیگه چیزی یه باید قبلش ولی-

 

  بگو باشه-

 

 عمومه دختر آروشا ،آروشاست من درباره خب-

 

 هم برای مارو عمو ،پدر اومد دنیا به آروشا بود سالم چهار من وقتی

 من گرفتن برامون نامزدی جشن یه بعدم شدیم بزرگ ،تا کردن نشون

  نداشت من به عالقی اون ولی داشتم دوست آروشارو خیلی

 

 سرمو بودم ناراحت خیلی داره دوست  آروشا، امیر که این شنیدن از

 تو کنی؟ می جوری این چرا بیتا چته دادم قورت بغضم، پایین انداختم

 امیر باشم شده عاشق من نداره امکان نه نه بودی تشنه ،این خون به که

 :شد صبحت به شروع دوباره
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 که وقت چند ولی بشه وابسته بهم که کردم می هرکاری خالصه-

 ها عکس دیدن با من ،به داد آورد آروشا از عکس چنتا هم عمه گذشت

 بود پارک تو پسر یه دست در دست آروشا شدم عصبانی خیلی

 آروشا تونستم تا عمو، خونه نبود،رفتم دست،خودم کارهام موقعه ،اون

 ... بیرون انداخت ش خونه از من ،عمو زدم کتک رو
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 میز رو غذاهارو گارسون کرد ،قط حرفش امیر گارسون اومدن با

 اخم با ولی بزنه ، حرفش ادامه خواست می امیر رفت خودش گذاشت،

 دیدم که برگشتم من، پشت به زد زل

 

  سارا فرشته

 نیلو آروشا 

 زند آرشاویر استام تر جالب همه از

  آروشاست داداش خنگ بیتای، خوب بود هم

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

 فرشته زبان از

  

 شام برای ببردش قراره( زند آرشاویر)  داداشش گفت زد زنگ آروشا

 که منم تیم دعو ماهم گفت بخشید خلیفه کیسه از آروشاهم، رستوران

 گفت داد با بیتا کردم قط کوشیم که همین کردم، قبول

 

  دارم قرار شام برای بیرون میرم من، فرشته -
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 مانتو اتاقم رفتم ، جوابش نموند حتی رفت کجا این وا رفت زود بعدم

 لب برق یه ریختم،دورم،فقد آزاد پوشیدم،موهام لی شلوار قرمزم،با

 بیرون رفتم اتاقم از ،گرفتم دستی زدم،کیف

 

 نیلو آروشا ،اونجا رستوران بریم سجاد سارا با بود قرار پایین رفتم 

 بیاد، نتونست اومد پیش براش کار سجاد میان،ولی آرشاویر

 

 غر آروشا چقد که بماند البته داخل رفتیم ،باهم رسیدیم ساعت نیم بعداز

 خالصه بود من عصاب رو آرشاویرم های اخم نیومد، بیتا چرا که زد

 موند باز دهنم دیدم، که چیزی با داخل رفتیم
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 . ریخت بهم خیلی استادمون طرفم یه از ولی بودن هم با بیتا، و امیر

 

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

  آرشاویر زبان از

 

 

 دختر یه از من بار یه شد، داغون اعصابم بدجور بیتا  و امیر دیدن با

 .هست عموم پسر دختر دوست اینم اومد خوشم
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 هنوزم دونم می ناراحته  بود، معلوم شد کشیده آروشا طرف به نگاهم

 .کردم مشت دستم امیره عاشق

 

 

 البته کردن قبول هم اونا  ما پیش بیان که خواستن بیتا و امیر از ها بچه

 .بگیریم فاکتور  و امیر خوردن حرص اگه

 

 

 .بودم کرده رزرو که  میزی همون  سمت رفتیم

 .بود داغون بدجور اعصابم 

 

 دختر این کردن ویز ویز به کرد ،شروع نشست من بغل اومد نیلو 

 به دید که اونم نکردم گوش حرفاش به اصال که منم مخه رو واقعا

 .شد بیخیال نمیدم گوش حرفاش

 

  

 خدافظی بچه از بعدم نزد، حرفی کسی هیچ خوردیم شام که وقتی تا

 .بود اعصابم رو بدجور آروشا ناراحت قیافه رفتم ماشینم سمت به کردم

 

 خاموش ها چراغ خونه رفتیم بعدم رسوندم نیلو اول شدم ماشین سوار

 .خوابیدن اینا مامان حتما بود
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 دراز تخت رو کردم عوض لباسام رفتم اتاقم سمت به حرفی بدون 

 .رفتم فرو عمیق خواب به  و شد گرم چشمام که نکشید طولی کشیدم
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 بیتا زبان از

 

  

 و دادم بدنم به قوسی و کش.  بیدارشدم خواب از گوشیم آالرم صدای با

 .گرفتم کوتاه دوش یه حموم سمت رفتم

 

 کردم تنم پوشم تن ی حوله و گرفتم رو موهام نم کوچیکی ای حوله با 

 . رفتم آشپزخونه به و

 

 

 از دار نون دار آب ماچ یه پریدم زد برق چشمام صبحونه میز دیدن با

 .کردم فرشته لپ

 

 

 :  گفت گرفت چشماش جلوی دستاشو فرشته
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 بپوش لباس برو حیا بی -

 

 که خوب صبحونه میز سمت بردم هجوم و گفتم، بابایی برو یه منم 

 . اتاقم رفتم کردم تشکر شدم سیر

 

 شنبه پنج که هم فردا آروشا، داداش با اونم داشتیم کالس یه فقط امروز

 امیر کوه برنامه میکردم فکر کوه میریم که جمعه نداریم کالس هست

 هفته آخر که گفت همه به امیر  رستوران تو دیشب ولی گفته؛ الکی

 .کوه میریم

  

 :گفت می که فرشته داد با

  

 شدی حاضر-

 

 . رفتیم که دبرو  و پوشیدم لباسام زود اومدم خودم به 

 

 ... بعد ساعت نیم

 

 

 هم آروشا و نیلو اونجا دانشگاه داخل رفتیم باهم شدیم پیاده ماشین از

  زدم حرف سرد خودش مثل منم زد حرف من با سرد خیلی آروشا بودن

 جوری این من با چرا اصال ای افاده و فیس دختره کیه کرده فکر واال

 .باوا زد؟وللش حرف
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 زند آرشاویر استاد این که ساعت یه از بعد کالس داخل رفتیم هم با 

 .بیرون اومدیم کالس از داد درس

 

 : گفت نیلو 

 

 بخوریم بستنی شاپ کافی بریم-

 

 میره اول داره قرار جا یه که گفت و آورد، بهونه سریع فرشته ولی 

 .اونجا میره بعدم خونه

 

 زیر از بعدا بپرسم چیزی نمیشه االن ولی بود کرده گل کنجکاویم

 .داره قرار کی با و کجا که کشم می زبونش
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 بستنی تا سه شاپ کافی رفتیم و  دادم فرشته به  رو ماشین سوئیچ

 البته کردم خداحافظی ها بچه از بستنی خوردن از بعد.  دادیم سفارش

 باباش ارث انگار که کرد خداحافظی باهام جوری یه آروشا که بماند

 .خونه رفتم گرفتم ماشین رفتم خوردم رو

 

 

 .کنم درست نهار تا آشپزخونه رفتم لباسام تعویض بعداز
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  فرشته زبان از

 

 

 اتاقم سمت بردم هجوم.  خونه رفتم داد بهم رو سوئیچ بیتا اینکه بعداز

 .بیرون اومدم گرفتم مختصر  دوش یه حموم رفتم اول

 

 

 . زدم شونه و کردم خشک سشوار با میرسید باسنم تا که موهامو

 

 . پوشیدم برداشتم یخی   شلوار با سفید مانتو، یه کمد از

 

 .نیام نظر به خسته که زدم صورتم به  پودر کرم کمی

 

 .کرد برابر چند چشمامو زیبایی که کشیدم چشمی خط 

 

 موهام، کردم کامل آرایشم رنگم کم ای قهوه رژ و آجری رژگونه با 

 .انداختم سرم مانتوم رنگ هم شال دورم ریختم آزاد
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 با. پوشیدم و برداشتم کفشی جا تو از  سفیدم بلند پاشنه های کفش

 . بیرون اومدم خونه از کیفم، برداشتن

 

 

 سوار بیرون اومدم زود رسیدم کف هم طبقه به شدم آسانسور سوار

 بیرون بریم نهار برای دوتایی امروز خواست ازم سجاد شدم، ماشین

 .مطمئنم سجاد به عشقم از کردم قبول خداخواسته از که منم
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 پسر دوست اهل که نیستم دختری وگرنه عاشقمه سجاد که مطمئنم و

 .باشم بازی

 

 داخل رفتم شدم پیاده ماشین از بود گفته سجاد که رستورانی به رسیدم

 خودم که گفتم ببینن مارو ثریا خاله یا سارا خواستم نمی چون رستوران

 و سالم از بعد طرفش رفتم زدم لبخندی دیدم رو سجاد دور از میام

 : گفت سجاد پرسی احوال

 

 اومدی؟ دیر چرا-

 

 

 که ببخشید شد دیر بشم آماده خونه رفتم تا شد تموم دیر یکم کالسم-

 . گذاشتم منتظرت
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  خانومم حرفیه چه این-

 

  پایین انداختم سرم زدم لبخندی

 : گفت سجاد میز رو گذاشت رو منو اومد گارسون که

 

 عزیزم؟ میخوری چی

 

  جوجه-

 

 به کردیم شروع غذامون آوردن از بعد داد سفارش جوجه سجادم

 . گلوم تو پرید غذا سجاد حرف با که خوردن

 

  شدم عاشقت بگم مامان به خوام می خانومی خب-

 

 :گفتم زود شدم خوب که پشتم  به زد چندبار سجاد افتادم سرفه به

 

 نگو چیزی خاله به لطفا، نه-

  

 

 .موقعس بهترین االن بگم باید که بالخره نگم چرا-
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 کشتم می بفهمه اگه بابام میترسم، من اما-

   

 بهت من داری خبر تو که نفهمه، که میگم مامان به جوری من عزیزم-

 کنن خواستگاری من برای تو از اونا که میگم دارم عالقه

 

 

 به نگاهی  سجاد خورد زنگ سجاد گوشی که بزنم حرفی خواستم می

 : گفت و انداخت گوشیش ای صفحه

 

 ساراست-

 

 

 :داد جواب گوشی 

  

 

 .میرسونم خودم االن باشه بیمارستان؟ کدوم کجا؟ چی؟ سارا جانم-

 

  

 : گفت که میکردم نگاه سجاد به داشتم ترس با

 

 برم باید من بیمارستان بردنش شده خراب حالش، مامان -
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 و کرد کوتاهی خواهی عذر شد بلند جاش از سجاد که گفتم  ای باشه

 .رفت رستوران از سرعت به و میده خبر بهم افتاد اتفاقی هر که گفت
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 سارا بشه خوب خاله کن؛ کمک خودت خدایا بودم کرده گم پام دست

 .داره قلبی مریضی خاله بود گفته

  

 . شدم بیتا ماشین سوار بیرون زدم رستوران از 

 

 پاسخ بی تماس کلی دیدم که برداشتم  بود ماشین صندلی رو که گوشیم

 دارم بیتا از

 

 جواب زود زد زنگ خودش بهش، بزنم زنگ خواستم می که همین 

 : پیچید گوشی تو بیتا عصبی صدای که دادم

 

 .بیمارستان بیا سریع هستی گوری کدوم فرشته-

 

 ؟ چی  واسه بیمارستان-

 

 بعدم میکنم اس آدرس االن بیمارستان آوردیمش گرفته قلبش جون خاله-

 . کرد قطع گوشی
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 . اومد در گوشیم صدای که فرمون، رو گزاشتم سرم

 

 .رسوندم بیمارستان به خودم سریع و  خوندم آدرس برداشتم رو گوشیم

 

 سرعت با دیدم بیتارو که رفتم پذیرش سمت به رسیدم  که بیمارستان به

 .رسوندم بهش خودم
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 ...بیتا زبان از

  

 .ریختم می اشک و میزدم قدم بیمارستان تو داشتم، جوری همین

 

 کردم پاک دستم پشت با اشکم، مادرمه مثل عزیزه برام خیلی ثریا خاله 

 . اومد می سمتم به داشت که دیدم رو فرشته لحظه همون

 

 کلی بود معلوم بود قرمز هاش چشم پرسید ازم رو  خاله حال و اومد

 .بردنش عمل اتاق فعال گفتم منم کرده، گریه

 

 .سجاد و سارا پیش رفتیم 
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 .میزد قدم ای سجادم کرد می گریه داشت همینجوری که سارا 

 

 .شد بیشتر هاش گریه شدت که  کردم بغلش سارا کنار رفتم 

 

 خاله کن کمک خودت خدایا عمل، اتاق بردن رو  خاله میشه ساعت سه

 .بشه خوب

 

 :گفتم دادم جواب بود امیر کردم نگاه گوشی به لرزید دستم تو گوشیم 

  

  سالم الو-

 

 بیتا خوبی سالم-

 

  خوبی تو ممنون-

 

 

 که دیشب بیرون بریم  باشی  داشته وقت اگه زدم زنگ راستش، خوبم-

 فردا برای خرید بیرون بریم، باهم میشه اگه امشب بهت بزنم حرفم نشد

 بخوریم بیرون شامم بدیم انجام هم

 

 :گفتم بغض با
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 حرفاس؟ این موقعه االن-

 

 بودم کنجکاو بود درست کردم قطع گوشی ریخت هام گونه رو اشکام 

 داخل خاله که شرایط این تو ولی ، بهم بگه خواست می چی امیر بدونم

 ندارم نسبتی هیچ درسته کنم فکر دیگه چیزی به نمیتونم من عمله اتاق

 .دارم دوستش خیلی مادرم  مثل ولی باهاش

 

 :گفتم زود رفتیم سمتش به همه بیرون اومد عمل اتاق از دکترکه بادیدن

  

 چطوره؟ هم خاله حال شد چی دکتر آقای-

 

 :گفت کرد مکثی دکتر 

 

  

 غم ایشاال دادیم انجام اومد برمی ازدستمون که هرکاری ما متاسفم-

 .باشه آخرتون
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 چیزیش خاله نداره امکان نه نه گفت چی بهت تو رفتم دکتر حرف با

 .باشه شده
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 می اشک بودیم گرفته بغل رو دیگه هم افتادیم زمین رو سارا منو 

 . ریختیم

 . نداشتن ما از کمی دست هم فرشته و سجاد

 

 یه تو بردیم پرستار کمک، با که  زد جیغ و ؛ کرد گریه انقدر که سارا

 . کردن تزریق آرامبخش بهش اتاق

 

 شد؟ اینطوری چرا خدایا ریختم اشک نشستم تخت کنار همونجا

 

 بلند صندلی رو از اومد نمی بند ام گریه منم بود گذشته ساعت یک 

 دیگه و شد تار دیدم کم کم  زمین رو افتادم رفت گیج سرم که شدم

 . نفهمیدم چیزی

 

 با بود سرم باال پرستار یه انداختم نگاه بر  و دور به کردم باز چشمام

 : گفت خوشروریی

 

 . بودی هوش بی دیشب از اومدی هوش به بالخره عزیزم-

 

 

 ...شد هام گونه روانه اشکام  و فشرد گلوم بغض دیشب یاداوری با
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 انداخت سرش بود قرمز هاش چشم داخل اومد فرشته  و شد باز در 

 رفت آورد در دستم از سرمو پرستار بود بد حالم نگفتم چیزی منم پایین

 .بیرون
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 شدم بلند تخت از

 فرشته گرفتم، محکم تخت از زود که رفت گیج سرم شدم بلند که همین

 . بیرون بریم کرد کمکم ،.رسوند بهم رو خودش

 بود بستری سارا که اتاقی رفتیم

 . بیدارنشه تا بیرون اومدیم اتاق از بود خواب سارا 

 

 خونه رفتیم سجاد اصرار به نبود خوب اصال حالم داشتم شدیدی ضعف

 دنیا از زودی این به باید خاله چرا خدا ای بودم ناراحت براشون خیلی

 . بره

 

 این برگشتم اومد سرم پشت از صدایی که کرد باز درو فرشته

 میکنه؟ اینجاچیکار

 

 : گفت روم روبه اومد زدم بهم پوزخندی 

 

 ز ر ه برای بلکه نیومدی خوندن درس برای اینجا دونستم می-

 ...پریدن

 



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 

 و بستم و در ، گوشش تو زدم یکی محکم  و کنه تموم حرفش نذاشتم

 .شدم خونه وارد

 

 کردم قفل درم رسوندم اتاقم به خودمو 

 

 تکون تونستم نمی که بود خراب حالم قدر این خوردم ُسر در پشت 

 . بخورم

 

 بیارم در لباسامو اینکه بدون رسوندم حموم به خودم شدم بلند جام از

 . گریه زیر زدم بلند دوش زیر رفتم

 

 ( کل دانای)

 

 

 .بود دوستش نگران در پشت فرشته  و میزد زار بیتا

 

 از خوشحال امیر بینه، می خواهرش اشک اینکه از خوشحال بنیتا 

 خاهرش سر باالی سجاد ببیندش، میتواند تهران به امده یارش اینکه

 عکس آرشاویر بود، جان از تر عزیز که مادرش برای ریزد می اشک

 از بودن انداخته دانشگاه اول روز که فرشته آروشا نیلو بیتا یادگاری

 همه بود شده خیره بیتا زیبا چهره به  و بود رفته کش خواهرش گوشی

 .بود شده عاشقش اول روز همون که بود دخترکی  پیش حواسش
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 .... بیتا زبان از

 

 و گرفتم  کوتاهی دوش آوردم در لباسام کردن گریه ساعت یه از بعد

 .بیرون اومدم

 

 .بیرون زدم اتاق از پوشیدم آوردم در کمد از مشکی لباس دست یه

 

 سر کردم پرش آب برداشتم لیوان یه کابینت از بنیتا به توجه بی 

 .کشیدم

 

 : گفت پیشم اومد فرشته 

 

 یه برات بزار میکنی ضعف نخوردی چیزی االن تا دیروز از تو بیتا-

 . کنم درست چیزی

 

 روی و دادم تکون باشه عالمت به سری  پس نداشتم مخالفت حوصله

 .نشستم صندلی
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 میرم که این گفتن با خوردم ازش یکم کرد درست نهار برام فرشته 

 . نکردم توجه بنیتاهم پوزخندای به بیرون، زدم خونه از بیمارستان

 

 شدم که بیمارستان داخل ، بیمارستان  سمت رفتم شدم ماشین سوار

 . میکنه گریه سجاد بغل تو داره دیدم که سارا پیش رفتم

 

 ....بعد روز سه

 

 

 : گفتم داد با زدم در به مشتی

 

 کن باز درو سارا-

 

  نیومد ازش صدایی 

  و کرده حبس اتاقش تو خودش، سارا سپاری خاک مراسم از بعد

 نمیزنه حرفی باکسی
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  هم غذا

 . اتاقش میره دوباره خوره می غذا لقمه چند زور به
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 :گفت کرد باز که در به زدم محکم دوباره

 

 .لطفا برو بزار تنهام میکنم خواهش بیتا میخوای چی- 

 

  

 .بری می بین از خودت داری تو سارا-

 

  

 .بردار سرم از دست کنم می خواهش بیتا-

 

  نشستم مبل رو رفتم و کشیدم آهی بست و در محکم 

 

 حس یه میکرد نگاه بنیتارو چشمی زیر داشت که دوختم امیر به نگاهم

  نکنم الکی فکر  تا دادم  تکون سرمو داد دست بهم بد

 

 :گفت من به رو سجاد

 

 بابامم فوت بعداز گرفته افسردگی شده بد خیلی سارا حال خانوم بیتا-

 روانشناس؟ یه پیش ببریمش نیست بهتر بود گرفته افسردگی

 

 مسافرت رفته باباش بود گفته سارا شدم شوکه حرفش از 
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 : گفتم پس از بپرسم ندونستم صالح اصال االن ولی

 

 

 .بزنه حرف یکی با که خوبه این آره-

 

 

 : گفتم فرشته به رو بعدم 

 

 خونه بریم بهتره-

 

 حرف اصال که هم بنیتا ،با بودیم اینا سارا خونه کال روز چند این تو 

 .اومده اینجا کاری برای خودش گفته به نمیزنم

 

 صفحه به خورد زنگ گوشیم که انداختم خودم مبل رو خونه رفتم 

 .بود ناشناس انداختم نگاه گوشی

 

 مبل رو انداختم رو گوشیم نمیدادم جواب ناشناس های شماره وقت هیچ

 لعنتی بود کن ول مگه ولی
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 ور اون از پسر یه صدای که زدم رو اتصال دکمه برداشتمو گوشیو

 :پیچید گوشم تو خط
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  خانوم؟ بیتا سالم- 

 

 شما؟ خودمم بله-

 

 . هستم استادتون زند آرشاویر من-

 

 داشتین؟ ؟کاری شما حال بله اها-

 

 

 .شدم تون نگران دانشگاه نیومدین روزی چند راستش، نه-

 

 . بیام که نشد کرده فوت بستگانمون از یکی- 

 

 . خداحافظ شدم تون مزاحم ببخشید باشه اها-

 

 اصال کرد همچین چرا این وا کرد قطع کنم خداحافظی من اینکه بدون

  از اصال روز چند این تو گرفته آروشا از حتما ورده؟ آ کجا از شمارم

 . باشم داشته خوامم نمی البته ندارم خبر آروشا و نیلو

********************** 
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 ....آرشاویر زبان از

 

 .کشیدم عمیق نفس یه تخت رو انداختمش کردم قطع گوشیو

 

 نیومده دانشگاه که روزی چند این تو دارم بیتا به خاص حس یه میدونم 

 . بودم شده نگرانش خیلی بود

 اولی روز همون ولی نمیشم عاشق وقت هیچ من میکردم فکر همیشه

 .کن کمکم خودت خدایا واسش لرزید قلبم دیدم بیتارو که
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 به خواستم که هرچیزی االن تا زند آرشاویر من آره کنم، کاری یه باید

 .کنم می خودم مال بیتارم، آوردم دست

 

 کشیدم دراز اتاقم رفتم خوردم نهارم زود مامان پیش رفتم زدم لبخندی 

 . رفتم فرو فکر به

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

 ...بیتا زبان از

 

 

 این دانشگاه برم خوام می امروز میگذره، خاله کردن فوت از هفته یه 

 اون من اتاق شده موندگار که هم بنیتا نرفتم سارا خاطر به که روز چند

 می فرشته اتاق تو شم رو روبه باهاش خوام نمی چون منم گرفته

 .خوابم
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 .دانشگاه رفتیم فرشته با بیرون رفتم پوشیدم لباسام 

 

 تقریبا کالسم بود نیومده استاد هنوز شدیم قاسمی استاد کالس وارد 

 :گفت  نیلو که نشستیم دوم ردیف بود خلوت

 

 شب یه معرفت بی نمیدی جواب میزنم زنگ چرا خانوم بیتا به به- 

 ؟ نمیدی جواب رو گوشی بیایم دوباره که ترسیدی تون خونه اومدیم

 

 

 .بود شلوغ سرم یکم حرفیه چه این نه-
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 بگذرونیم؟ خوش بریم امشب موافقین باشه-

 

 : گفتم جدیت با

 

  نه-

 

 .نگفت چیزی دیگه  و برگردوند روشو شده دلخور که نیلو
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 دلم کجای اینو جهنم به نزد حرف فرشته منو با اصال که آروشاهم 

 بزارم؟

 

 .بابا وللش چشه نمیدونم 

 

 .کرد دادن درس به شروع اومد استاد مین چند بعداز 

 

 میکرد درد بدجور سرم بیرون اومدیم شد تموم کالس ساعت دو از بعد 

 : گفتم فرشته روبه پس

 

 خونه میرم میکنه درد سرم من فرشته،-

 

 بعدی کالس خوای نمی دانشگاه اومدیم هفته یه بعداز میگی چی بیتا- 

  بری؟ رو

 

 بودم گرفته سرم که حالی در و انداختم بهش نگاهی گفت می راست

 :گفتم

 

 شاپ کافی رفتیم بشه شروع بعدی کالس تا شاپ کافی بریم پس باشه- 

 کردیم حساب رو پولش خوردیم بستنی اینکه بعدار دادیم سفارش بستنی

 .داشتیم زند استاد با که بعدی کالس رفتیم
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 کالس شدن تموم بعداز میگه چی نفهمیدم اصال که میکرد درد سرم انقد

 :زد صدام زند استاد که بیرون برم میخواستم

 

 تهرانی؟ خانوم- 

 

 :گفتم بهش رو و دوندم برگر سرمو 

 

 

 بله؟-

 

 بگیرم؟ وقتتون لحظه چند یه میشه-
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 :داره چیکار من با استاد کردم تعجب

 

 چی؟ بابت-

  

 ؟ بزاریم قرار جای یه میشه راستش خب

 

 :گفتم خونسرد خیلی ولی کردم تعجب یکم



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 

  کنم قبول نمیتونم شرمنده-

 

  خانوم بیتا میکنم خواهش-

 

 : گفتم پس نکنم قبول هست ضایع خیلی دیدم

 

 ؟ بیام کجا باشه-

 

 ... ال شاپ کافی ظهر بعداز-

 

  انداختم بهش نگاهی 

 موهای متناسب دماغ لب عسلی، های چشم ورزشکاری نسبتا هیکل

 .بود کرده ترش جذاب که ریش ته و عسلی ای قهوه

 

 :گفتم دادم دادم تکون سری  

 

 استاد تون خداحافظ باشه-

 

 رفتم کالس از بعدم نکنه، ام درباره بد فکر که گفتم تاکید با رو استاد

 سوار کردم خداحفظی ازش پس داشت هم دیگه کالس یه فرشته بیرون

 .شلوغه تهران چقد کردم گیر ترافیک تو افتادم راه شدم، ماشینم
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 این از پسره یه ماشینم بغل اومد ماشین یه که کردم پلی آهنگ یه 

 : گفت سوسوال

 

  خانومی خوشگلی چقد جون-

 

  باال زدم  رو ماشین شیشه بهش توجه بدون

 . ندارن دادنم جواب لیاقت اصال آدمایی همچین

 

 کردم باز درو رسیدم بالخره کردم گیر ترافیک تو که ساعت یه بعداز

 توجم اومد می ازسالن که هایی خنده صدای که اتاقم برم خواستم می

 .کرد جلب

 

  کردم کج سالن سمت راهم برگشتم 

  با خندیدن می بودن زدن حرف مشغول بنیتا و امیر 

 .قلبم رو گذاشتن سنگین چیز یه انگار  صحنه  این دیدن
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  زد، می سینم قفسه به خودش شدت به هم قلب اشک از شد پر چشمام،

 و زد لبخندی بود خونسرد خیلی هم بنیتا کرد هول من دیدن با امیر

 :گفت
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 بیاد کردم، تعارفش منم ببینن تورو بودن اومده امیر آقا جون، بیتا-

 بیای تو تا داخل

 

 .کردم تعجب گفت می مهربونی لحن با که بنیتا های حرف از 

 

 انقدر االن میزد حرف من با کنایه و نیش با فقط که میشه سال یه بنیتا

 : گفت دوباره بنیتا که بود نکرده فروکش تعجبم هنوز شده مهربون

 

 کنی؟ نمی سالم امیر آقا به خواهری-

 

  دادم امیر به لبی زیر سالم  و زدم لبخندی زد بامزه خیلی حرفش این

 

 ببینه من اومده که شد راحت خیالم رفتم اتاقم به لباسام تعویض برای

 : گفتم امیر روبه بنیتا و امیر پیش برگشتم کردم عوض لباسام زود

 

 ؟ ببینین من اومدین داشتین کاری امیر آقا-

 

 رستوران تو شب اون که موضوع درباره خواستم می راستش خوب-

  بگم موند نصفه

 

 میدم گوش بفرمایید خب-
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 .نداره اشکالی اگه بزنم حرف باهات تنهایی خوام می راستش-

 

 بهم بد حس یه یهو میکرد نگام داشت بالبخند که کردم نگاه بنیتا به 

 .داد دست
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 :گفت امیر دوباره که دادم تکون رو سرم

 

 ?بیرون بریم هم با امروز میشه-

 

 کنجکاو خیلی ولی افتادم، استاد با قرارم یاد ولی کنم قبول خواستم می 

 شد موفق کنجکاویم حس بالخره بگه خواد می چی بدونم بودم شده

 :گفتم

 

 بیام کجا باشه-

  

 خانوم بنیتا خداحافظ فعال برم  دیگه من کنم، می اسمس آدرس-

  جان بیتا میبینمت

 

 کردم خداحافظی اومد لبم رو لبخند ناخواسته حرفش این با

 :گفت بنیتا رفت امیر که همین
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 ؟ داری دوستش توهم داره دوست تورو مطمئنم خوبیه پسر-

 

 مهربون من با انقد چیشد تو راستی، خودت واسه میگی داری چی-

 شدی؟

 

 میکنی؟ عوض بحث داری االن-

  

 خانوم؟ بنیتا شدی مهربون چیشد یهویی کنم نمی عوض بحث نه-

 

 برم بهتره فرشته اتاق تو رفت حرفی بدون بنیتا گفتم تاکید با خانومش 

  سارا پیش

 زدم درشون، زنگ پایین طبقه رفتم پوشیدم  لباسم رو نخی مانتو یه

 می نکرد باز بازم ولی زدم زنگ دوباره نکرد باز درو کسی ولی

 : گفت سجاد که برگشتم اومد سجاد صدای که باال برم خواستم

 

 بودین؟ سارا پیش-

  

  هست؟ خونه سارا مگه نه-

 

 ؟ مگه چطور آره-
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 تعجب با سجاد نکرد باز درو کسی ولی زدم زنگ االن همین من-

 در رفتم پشتش منم داخل رفت کرد باز در زود درسراسیمه سمت رفت

 بود قفل سارا اتاق
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 جیغ سارا دیدن با که داخل رفتیم شکست در سجاد بود اومده در  اشکم

 بیشتر منو ترس این بود سرد بدنش همه کردم بغلش سمتش دویدم زدم

 :گفتم گریه با بود شده زرد رنگش میکرد

  

 تروخدا بیدارشو اجی سارا-

 

 زود  دویدم سرش پشت منم پله طرف رفت کرد بغل سارا زود سجاد 

 با سجاد شدم سوار منم داخل گذاشتیم سارا کردم باز ماشین عقب در

 ...کردم می گریه داشتم منم روند می سرعت

  رسیدیم بیمارستان به

 :زد داد آوژانس داخل رفت کرد سارابغل سجاد

  

 کنید کمک بده خاهرم حال-

 

 صندلی رو اتاق یه داخل بردن؛ سارا اومدن براکارد با پرستار چنتا 

 :گفت آشنای صدای  که ریخت می جوری همین اشکام نشستم

  

 خانوم؟ بیتا افتاده اتفاقی-
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 چرا اصال میکنه چیکار اینجا این دیدم آرشاویر که برگشتم صدا طرف 

 :گفتم کردم پاگ دستم پشت با اشکام تنشه دکتری لباس

 

 اینجا شما بیمارستان، آوردیمش شده خراب حالش دوستام از یکی-

 ؟!کنید می چیکار
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 توه دوست آوردن که مریض این دکترم نیست؟ معلوم لباسم از-

 

  شده فوت مادرش که وقته چند آره دکترید، دونستم نمی -

 آوردیم زود بود هوش بی شون خونه رفتم که امروز ریختس، بهم یکم

  بیمارستان

 

 فعال ببینمش برم من نیست چیزی که ایشاال نباش نگران-

 

 این بودن برده سارا که اتاق همون داخل رفت آرشاویر دادم تکون سر 

 جا هیچ سجاد ولی چرخوندم سر! دانشگاه استاد هم دکتره هم چطور

  ندیدم

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

 (آرشاویر زبان از)
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 درست غذا روزی چند چون نبود خاصی چیز کردم، معاینه دختره

 اتاق از نوشتم براش دارو چنتا بود شده هوش بی بود نخورده حسابی

 :گفتم زدم لبخندی بیتا طرف رفتم بیرون اومدم

 

 باید ساعت سر داروهاشم باشید مواظب؛ یکم فقد خوبه دوستت حال-

 بخوره

  

 !شده هوش بی چرا خوبه حالش واقعا-

 

 منتظرتم امروز راستی  بود کرد ضعف نباش نگران نیست چیزی-

 دیگه؟ میای

 

 :گفت استرس با بیتا  

 

 خوب سارا حال اصال االن بندازی دیگه وقت یه میشه خب راستش-

  نیست

 

 : گفتم مهربونی لحن با دیگه چیه مال استرسش

 

  شاپ کافی همون منتظرتم فردا باشه-

 

 اتاقم رفتم منم داد تکون سری
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[ ,.۱2.۱۱.۱۷ ۱۶:۴۶] 

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

 ( بیتا زبان از)

 

 :اومد سجاد آرشاویر رفتن بعداز

  

 چطوره سارا حال خانوم بیتا-

  

 چند که این واسه گفت دکتر خوبه-

  شده ضعیف بدنش خورده کم غذا روز 

 

 ؟ شه می مرخص کی گفت نه اها-

 

 بشه تموم سرمش گفت چرا-

 

 ... راست ببریمش میتونیم 

 

 :خوردم حرفم پرستار اومدن با

 

 ببینیدش تونید می اومده هوش به تون مریض خانوم-
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 دادین خبر که ممنون-

  

 .کنم می خواهش-

 

  اتاق داخل رفتیم سجاد منو پرستار رفتن بعداز 

 :گفت بغض با بود اشک پراز چشماش وایسادم سارا بغل رفتم

 

 نمردم من چرا بیتا-

 

 :گفتم اخم با

  

 میزنی ها حرف این از باشه آخرت دفعه سارا-

 

 سارا خونه رفتیم شد مرخص دقیقه بیست بعداز گفت نه چیزی دیگه ،

 بودن کرده تزریق سرمش تو آور خواب آمپول چنتا چون اتاقش بردیم

 از سارا لباسای کردن عوض بعداز منم بیرون رفت سجاد  بود خواب

 :گفتم سجاد روبه بیرون رفتم اتاق

 

  شب میام دوباره شب خونه میرم من سجاد اقا-

 

  شما گردن افتاد ما زحمتای همه وقت چند این شرمنده-
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 حرفیه چه این بابا نه-

 

[ ,.۱2.۱۱.۱۷ ۱۶:۴۶] 

 .اجازه با برم دیگه من

 

 با کرد باز درو فرشته که زدم زنگ  خونه رفتم خداحافظی بعداز 

 :گفت عصبانیت

 

  نمیدی؟ جواب تو گوشی چرا! بودی گوری کدوم-

 

  بیمارستان بودم رفته بزن حرف درست اوی-

 

 ؟!چی برای بیمارستان-

 

 همین بودم خسته انقد اتاقم رفتم راست یه کردم تعریف رو قضیه همه 

 .برد خوابم تخت رو انداختم خودم، که

 

 از نخوردم هیچی امروز نبود یادم اصال شدم بیدار گرسنگی شدت از

 .بود ولو مبل رو فرشته بیرون اومد اتاقم
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 شد گرم غذا مین چند بعداز بشه گرم گذاشتم برداشتم غذا یخچال از 

 جا همون از  خوردن به کردم شروع گذاشتم، میز رو بشقاب تو ریختم

 :زدم داد

 

  فرشته فرشته-

 

  ها-

 

 کجاس؟ بنیتا ادب بی چیه ها-

 

  رشت بره فردا خواد می بگیره، بلیت رفته-

 

 !میدونی تو ندارم خبر خاهرشم که من وا-

 

  گفت من به دیگه بودی خواب خب-

 

 باشه دارم کار جا یه میرم منم سارا پیش برو تو راستی باشه،-

  

  عزیزم باشه-

 

 شال شلوار با گلبهی مانتو یه اتاقم رفتم شستم هارو ظرف خوردم غذام

 کردم هم دخترونه آرایش یه پوشیدم سفید
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 خراب این باز اوف آسانسور طرف رفتم فرشته از خداحافظی بعداز

 ...رفتم ها پله از کنان غر غر شده

 گفت بهش میشه شاپی کافی حجب رفتم شاپ کافی به نشستم، ُرل پشت 

 آویزون لوستر یه سقف از مشکی قرمز ها صندلی میز همه رستوران،

 که کردم، می نگاه داشتم بیایم ها بچه با روز یه حتما قشنگه خیلی  بود

 :گفت یکی

 

 اومد؟ خوشت

 

 ه:گفتم زدم لبخندی دیدم امیر که برگشتم کیه این خالق جلل

  

  اومده خوشم عالیه آره-

 

  بشینیم بریم بیا اومد، خوشت که خوشحالم-

 

  حتما باشه-

 

 امیر دادیم سفارش بستی دوتامون اومد گارسون که نشستیم دنج جای یه

 :گفت خنده با
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  میزنم حرفم بعد رفت آورد سفارشارو اومد گارسون ایندفه بزار-

 

 باشه-

 

 لبخند ای امیر این رفت گذاشت بستی اومد گارسون دقیقه پنج بعداز 

 مردم کنجکاوی از من بابا ریخت بهم عصابم میزنه

 

 من گل کنجکاوی از نه فضولی از-

  

  لطفا وجی خفه-

 

  خوبی این به وجی ذوق بی-

 

 .گلم گمشو جون وجی-

 

 بای بابا برو-

 

  گفتم امیر به رو وجی رفتن بعداز  

 زود گفتم این نداشتم کار) دارم کار جای من ؟ بزنی حرفت خوای نمی-

 (بگه
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 گفتم که اونجاش تا خب-
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 بگو رو بقیه خب-

 

 :گفت کرد خندی امیر 

  

 آروشا منو نامزدی مدت چند بعداز! هجولی چقد دختر دیگه میگم دارم-

 تا بودم اونجا چندسالی یه رشت رفتم  شدم داغون خیلی خورد بهم

 کنم می زندگی تنهایی دارم االنم گرفتم خونه یه تهران اومدم دوباره

 یه راستش خب شدم مند عالقه بهت دیدمت که اولی روز از راستش

  کنم می خواستگاری ازت دارم جورای

 

 : گفت که پایین انداختم رو سرم

 

 ولی کنم صبر بگی، که هرچقدر میتونم بدی جواب االن خوام نمی-

 باشه؟ عزیزم  باشه بله جوابت امیدوارم

 

  باشه-

 

  باشم وار امید میتونم پس خب-

 ؟
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 :گفت بازم که آوردم تر پایین رپ سرم

  

 بدی؟ جوابم میتونی کی تا-

 

  بزنیم؟ حرف دربارش بعدا میشه-

 

  بگن بانو هرچی باشه-

 

  اجازتون با برم فعال من دیگه خب-

 

  خداحافظ منتظرم باشه-

 

 .خداحافظ-

 

 ماشینم تو رفتم زدم گشاد کله لبخند یه بیرون اومدم شاپ کافی از زود

 حرکت خونه سمت به کردم زیاد آخر تا صداش گذاشتم، شاد آهنگ یه

 داد کردم باز در بود شده تاریک هواکمی رسیدم ساعت بعدازنیم کردم

 :زدم

 

 جیگر کجایی فرشته-

 

 میزنی داد چرا خبرته چه-
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 گشنگی از مردم که داریم؟ چی شام خخخ دارم دوست-

 

  نشده حاضر که فعال-

 

  زدی؟ سر سارا به راستی-

 

  بود خوب حالش بودم اونجا پیش ساعت یه تا آره-

 

  خداروشکر خوبه-

 

  داریم مهمون راستی-

 

  ؟!کیه مهمون-

 

  آروشا نیلو-

 

 

 :زدن در زنگ لحظه همون که
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 میام کنم عوض لباس میریم من فرشته-

 

 

 حوالپرسی سالم بعداز ها بچه پیش رفتم کردم عوض لباسام اتاقم رفتم

 :گفت نیلو

 

 دیدی؟ مارو نشدی خوشحال بیتا-

 

 نشم؟ خوشحال باید چرا حرفیه چه این-

 

  هستی جوری یه-

 

 ...جور مثال جوری چه-

 

 :حرفم وسط پرید فرشته

 

 بگذرونیم خوش اومدین شما زنین می چیه حرفا این ها بچه عه-

 

 : کرد تایید حرفشو آروشاهم 

 

 چیه حرفا این ها بچه میگه راست-
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 دادم تکون سری 
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 نقش لبم رو لبخند افتادم امیر های حرف یاد گفتم نه چیزی دیگه منم

 نیلو این باز که زدم گشاد گله لبخند یه بازم ؟!بدم جوابی چه اال بست

 :گفت

  

 میخندی؟ چی به جون بیتا-

  

 جواب در منم میزنه حرف این چقد گفتم دلم تو این البته پرو عمت به

 :گفتم حرفش

 

 عزیزم هیچی-

  

 چیشده گفتم میزنی لبخند ای اخه-

  

 عزیزم نشده چیزی-

 

 :گفتم فرشته به رو کنم عوض بحث که این واسه 

 

 نیومده؟ هنوز بنیتا فرشته؛-
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 بیرونه شام داره، قرار دوستاش از یکی با شب گفت نه-

 

  گفتم اهانی یه 

 بخوابم تا رفتم منم رفتن آروشا نیلو بعدازشام نشد زده حرفی دیگه

 برد خوابم بالشت رو گذاشتم سرمو
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 انداختم نگاه سرم باال به خیسم، خیس کردم حس که کردم باز  چشمام

 فاجعه عمق به تازه  خندید می ریز ریز بود، سرم باال پارچ بایه فرشته

 با داد خالی جای اونم سمتش دویدم شدم بلند تخت از جیغ با بردم پی

 :توپیدم فرشته به عصبانیت با سرم اخ زمین خوردم کله

 

  شدم داغون عوضی نفهم خری خیلی-

 

 بیدارشی آدم بچه مثل کنم می صدات بار یه وقتی باشی تو تا حقته-

 

 دویدم گرفتم سرسری دوش یه رفتم زود بیشعور دختره رفت بدو بعدم 

 ماتیک یه پوشیدم ای قهوه شلوار با سوخته ای قهوه مانتو یه کمد، سمت

 به چمدون بنیتا که بیرون رفتم  کردم، سرم مشکیم مقعنه زدم، لبام به

 :بره اد خو می االن این وا دیدم دست

 

 میری؟ داری االن بنیتا اجی-
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 :گفت زد لبخندی بنیتا

 

 شد تموم اینجا کارم دیگه آره-
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  ؟!کردی  رو کارات چطوری بودی، خونه همش روز چند این که تو-

 

  جون خاهر نبود زیاد کارم-

 

 بامن سال یه بعداز یهو چرا داشت چیکار یعنی ترسیدم یکم حرفش از

 :گفتم دادم ؟سرتکون شد خوب

  

  رسوندمت می فرودگاه تا وگرنه داریم دانشگاه شرمنده-

 

 زنگ آژانس گلم آبجی نداره عیب-

 

 :گفت بنیتا بلند اف اف صدای که گفتم اهانی زدم 

 

 اومد ماشین حتما -
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 داخل بردم گرفتم بنیتا دست از چمدون بیرون رفتیم پوشیدم هام کفش 

 بعداز بیرون اومدیم آسانسور از زدم اول طبقه دکمه آسانسور

 شدم ماشین سوار بنیتا از خداحافظی
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 باهم کردم پارک ماشین رسیدم ساعت نیم بعداز دانشگاه طرف رفتیم

 با دادن درس ساعت دو بعداز شدیم کالس وارد دانشگاه داخل رفتیم

 یکی که بیرون زدیم کالس از شدیم بلند همه گفت استاد که نباشی خسته

 :زد صدام

 

 تهرانی خانوم-

 

 زده صدام زند استاد دیدم برگشتم 

 :آرشاویره همون منظورم 

 

 بله-

 

 دیگه؟ میاید امروز-

 

 اجازه با دارم کار خیلی امروز متاسفم-

 

  رفتیم کافه طرف به دانشگاه از دیگه حرف بدون 
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************************** 

 (آرشاویر اززبان)

 

 بره باهام گفتم هرکسی به اال تا ریخت بهم عصابم خیلی بیتا رفتن بعداز

 که این ببینم کن صبر داره ناز انقدر این ولی کرده، قبول زودی بیرون

  یهو؟ چیشد میاد گفت دیروز

  شدم مشکیم پورشه سوار بیرون زدم دانشگاه از کشیدم عمیق نفس

 داخل رفتم کردم باز در  خونه رسیدم ساعت نیم بعداز کردم حرکت

 :گفت بوسید رومو اومد همیشه مثل که دادم مامان به سالم

  

  چینم می میز کنی عوض، لباساتو تا پسرم-

 

 مامان چشم-

 

 بود چیده میز مامان پیش رفتم کردم، عوض لباسم اتاقم رفتم 
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 می اتاقم رفتم مامان از تشکر بعداز خوردم کشیدم غذا خودم برای

 تو سهیل صدای که دادم جواب شد بلند گوشیم صدای که بخوابم خواستم

 : پیچید گوشی،

 

 الو- 
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  داداش سالم الو-

 

 داداش خوبی آرشاویر سالم-

 

 خوبی تو داداش فدات-

  

 میای؟ بام میریم داریم شب خوبم-

 

  میشه چی ببینم بزار-

  

 بیار ویزیشم ویز دوست اون آروشا بیای خواستی اگه راستی باشه،-

 

 :گفتم خنده با(نیلوه منظورش) 

 

 میارمش اومدم اگه سهیل باشه-

  

 خداحافظ دیگه خب-

  

 خداحافظ-
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 ... کشیدم دراز تخت رو خودم تخت رو گذاشتم  گوشی 

 

 حرفی کدوم هیچ کردیم حرکت تهران بام طرف به شدم ماشین سوار

 بعد ساعت نیم بود زدن حرف درحال همیشه که نیلو حتی زدیم نمی

 معلوم زیبا کوچیک خیلی چی همه باال این از ها بچه پیش رفتیم رسیدم

 شدم رو روبه سهیل چهره با که برگشتم نشست شونم رو ،دستی میشه

 :گفت سهیل

 

  کنم صبحت باهات موضوع درباره خواستم آرشاویرمی-

 

 شده؟ چیزی داداش جان-

 

 دوتا مثل االن تا دبیرستان دوران از هستیم قدیمی های رفیق که تو من-

 برادریم
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 چیشده؟بگو خب-

 

 داره دوست دختره یه گفتم یادته خب بگم چطوری-

 

  آره-
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 :داد ادامه کشید عمیق نفس چندبار

 

 دنبال چشمم من کنی فکر یا کنی بد فکر خوام نمی آروشاست اون خب-

  دارم عالقه بهش وقته خیلی من خب ولی بود، ناموست

 

  گفتی؟ خودش به -

 

  بعد بگم تو به اول خواستم می نگفتم االن تا نه-

 

 میزنم حرف خانوادم با من داشت عالقه بهت اونم اگه بگو خودش به-

 

 :بود فکر تو که آروشا پیش رفتم بود کرده تعجب سهیل 

 

 فکری؟ تو چرا آروشا-

 

 داداش نیست چیزی-

 

 رفتیم کردیم خداحافظی ها بچه از ساعت سه بعداز نزدم حرفی دیگه 

 ...خونه

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

  بعد_روز_سه#
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 (بیتا زبان از)

 

 قرار امشب کردم فکر خوب روز سه این تو دارم قرار امیر با امروز

 ... بیرون زدم خونه از بیرون رفتم اتاقم از زدم لبخند بهش بدم جواب
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 ...گذاشتم کالم بی آهنگ یه شدم خوشگلم ماشین سوار

 داخل رفتم خانمانه خیلی شدم پیاده ماشین از رسیدم ساعت یک بعداز

 عقب صندلی داد جوابم اونم دادم سالم جلو رفتم دیدم امیر دور از

 :اومد گارسون که نشستم کشیدم

 

  دارید؟ میل چی اومدین خوش خیلی سالم-

 

 :گفت من به رو امیر

 

 میخوری؟ چی عزیزم-

 

  شدم این عزیز من اال تا کی از 

 

 کرد خواستگاری ازت که وقتی از-
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 وجی اومدی تو بازکه عه-

  

  من گل کنارتم جا همه همیشه من -

 

 کارت رد برو من؟ به چسبیدی نداری زندگی کارو تو-

 

 شدیا ادب بی خیلی-

 

 : اومدم خودم به خورد تکون صورتم جلوی که دستی با

 

 شده؟ چیزی بله-

 

 :گفت کرد خنده امیر

 

 میخوری؟ چی میگم عزیزم-

 

 نداره فرقی-

 

  رفت هم گارسون داد سفارش ماهی امیر 

 :گفت دوباره امیر که
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 کردی؟ فکرهات-

 

 بگم؟ چی االن وای

 

 االغ دیگه بگو بله خوب-

  

  کاپوچینا دمت شو من بیخیال امروز جدت به تورو وجی-

 کرد می نگاه منم به منتظر که انداختم؛ امیر به نگاهی
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 :زدن حرف به کردم شروع

 

 به ازدواج بعداز تا بشیم، آشنا باهم بیشتر یکم میشه اگه راستش خب-

 برنخوریم مشکل

 

   حیایی بی چقد گه نمی این االن بیتا سرت تو خاک یعنی 

 

 منفی؟ یا مثبته جوابت االن فقط بگی تو هرچی جان بیتا خب-

 

 خب چیزه جوابم یعنی چیزه خب-
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 :گفت بود گرفته خندش که امیر 

 

 میکنی؟ چیز چیز انقدر چرا -

 

 برنخوریم مشکل به بعدن تا بشیم آشنا بیشتر میگم ها خنگه اینم یعنی 

 حالت با امیر که خنده زیر زدم خودم افکار از چیه من جواب میگه

 :گفت تعجب

 

 عایا؟ گفتم داری خنده چیز-

 

 خندیدم می داشتم ای دلم تو گفتم نه چیزی دیگه گارسون اومدن با 

 اون همه که خنده زیر زدم بلند حرف این با خنگه خاستگارمم خدایا

 شد کشیده ما سمت به شون نگاه بودن رستوران تو که  های
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 :بودگفت شده والیبال توپ اندازه هاش چشم که امیر

 

 ؟!خوبه حالت بیتا 

 

 ... خوردن غذا به کردم شروع دادم سرتکون منم 
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 رو همدیگ های اخالق از یکم بیرون بیایم امیر با وقت چند قرارشد

 پیاده ماشین از خونه بودم ،رسیده بزنم حرف بابام با من بعد تا بدونیم

 قفلش اتاقم تو رفتم کشیدم خمیازه کردم باز واحدمون، در باال رفتم شدم

 که کردم، عوض لباسام رفتم هست فرشته ،منظورم نیاد مزاحم تا کردم

 االن نیستم خودم که نه فضوله چقد فرشته این میزنه در به محکم یکی

 .میگم بهش فردا میاد خوابم خیلی که

 

 .برد خوابم دینک دینک تخت رو پریدم گوشم به زدم هام هندزفری

 

 ساعت به نگاهی شدم بلند خواب از خورد چشمم به که خورشید نور با 

 اومد یادم که تخت رو انداختم خودم دوباره بود دقیقه چهل ده انداختم

 دست تو پریدم کشیدم، بنفش فرا جیغ یه دارم کالس دیگه دقیقه بیست

 از  پریدم چقد پریدم پوشیدم لباسام پریدم  مربوطه عملیات بعداز شویی

 نوشته که برداشتمش زود  دره جلوی یادداشت یه دیدم که  بیرون اتاقم

 از منو که دیشب تالفی به نکردم بیدارت که شرمنده جان بیتا بود

 دنبال هرچی کشمت می فرشته گفتم زدم جیغ دوباره کشتی فضولی

 رفتم گرفتم تاکسی بیرون زدم خونه از سرعت با نبود گشتم سوئیچ

 افتادم شپلق خوردم چیزی به محکم که دویدن به کردم شروع دانشگاه

 دختری اون از شدم بلند جام از بود گرفته شدیدی درد دستم زمین رو

 یه به میگم االن کردین فکر چیه) خواستم معذرت بهش بودم خورده که

 که کردم باز در زدم در به تقه چند رفتم زود خخخخ( خوردم پسره

 :گفت شده سرخ صورت با حیدری استاد

  

  اومدنه وقته چه این تهرانی خانوم-

 



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

  بیام زوتر نتونستم بود اومده پیش برام مشکلی یه استاد-

 

 دختره آورد در برام زبونش اونم که انداختم فرشته به گینم خشم نگاه

 :گفت استاد پرو

  

 بیرون بفرماید خانوم-

 

 :گفتم مغرور ادم کال که منم 

  

 .تون میبینم بعدا فعال استاد اوکی-

 

 بیرون زدم کالس از 
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 یکمم خرید برم بهتره اوم، فکردم یکم نره؟ سر حوصلم کنم چیکار االن

 هوام حالو

 چرا رفتم فرو فکر تو دادم راننده به آدرس گرفتم تاکسی بشه عوض 

 گفت می که راننده صدای با خخخخ بود می رشتی باید تهرانی ما فامیلم

 چقد پاساژ داخل رفتم کردم حساب کرایه اومدم در فکر از رسیدیم

 لباس یه به چشمم نداختم می نگاه ها مغازه به که جوری همین بزرگه

 پوف پایین به کمر از عروس لباس یه جلو رفتم نازه چقد خورد عروس

 بود شده کار روش قشنگی طور به زیبا های سنگ تنشم باال داشت

 تو این من بود، دار دنباله بود شده کار سنگ پایین تا باال از پشتشم
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 شدم عروس لباس بیخیال هوف شدم حیا بی من چقد میخرم عروسیم

 تاپ دست چند یه خریدم مانتو چنتا فروشی مانتو مغازه یه رفتم

 زنگ هرچی هم فرشته بودم پاساژ داخل شب تا خریدم شلوارک

 ساعت به خوردم، رستورانش تو همونجا نهارمم شام ندادم زدجواب

 هرچی  خونه رفتم  گرفتم؛ آژانس رفتم بود شب ده انداختم نگاهی

 بعدم اتاقم بردم بودم خریده که وسایالی نداد جواب زدم صدا فرشته

 بهتره منم سارا پیش رفته حتما! نبود جاهم اون ولی فرشته اتاق رفتم

 ... پیشش برم

 

 در ازجیبم رو گوشیم میزد شور دلم نکرد باز در کسی ولی زدم در

 بودم ترسیده واقعا دیگه بود خاموش ولی گرفتم فرشته شماره آوردم
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 می هام اشک نبود فرشته از خبری ولی بود گذشته ساعت نیم باال رفتم

 پیچیده خونه فضای کل تو هقم هق هام گونه رو ریخت

 که من به لعنت نمیداد جواب ولی میزدم زنگ هم سارا گوشی به بود 

 کردم بغل پاهام نشستم مبل رو ندادم جوابش کردم قهر ها بچه مثل

 ...باشه سالم فرشته خواستم می خدا از گذاشتم زانوهام رو سرمو

 

 من انداختم نگاه ورم دور به کرد می درد بدنم همه کردم باز هام چشم

 هام اشک بود شده صبح افتادم فرشته یاد یهو ؟!خوابیدم مبل رو چرا

 خواستم خدا از خوندم نمازم گرفتم وضو رفتم کردن ریختن به شروع

 باشه سالم فرشته،
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 ...بعد ساعت سه

 

 رفتم نکرد باز ولی زدم در اینا سجاد در دم رفتم بیرون رفتم خونه از

 :سمتش رفتم بدو دیدم سجاد که پایین

 

  ندارین خبری فرشته از سجاد آقا-

 

 :گفت ناراحتی با سجاد 

 

 بیمارستانه فرشته راستش-

 

 ؟!افتاده اتفاقی چی برای بیمارستان-

 

 بشه خوب سارا حال یکم اینکه برای بهتره گفت اومد فرشته دیشب-

 رفتیم، خالصه ندادین جواب زد زنگ تون به هرچی شهربازی؛ بریم

 می که همین بخره، بستنی خیابون ور اون از میره که گفت فرشته

 شکسته پاش بیمارستان بردیمش ماهم بهش زد موتوری یه بره خواست

  گرفتن گچ که بود

 

 :گفتم گریه با

  

 چطوره؟ حالش االن-
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 بیمارستان بریم بهتره بدم خبر شما به بودم اومده منم خداروشکر خوبه-

 

 ...بیمارستان طرف رفت شدم سجاد ماشین سوار دادم تکون سری 

 

 تو رفتم گریه زیر زدم دیدم فرشته که همین بود فرشته که اتاق رفتم 

 گرفتمش اغوشم
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 شد مرخص فرشته نیست، مشکلی گفت دکتر که ساعت یک بعداز

 فکرم برد خوابش بود خسته قدر این که اتاقش بردم فرشته خونه اومدیم

 قراره کنم می احساس چرا نمیدونم اتاقم رفتم گفتم هوف درگیره بدجور

  برد خوابم که گذشت چقد نمیدونم بیوفته، بدی اتفاق

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

 (بعد ماه یک)

 وقتی از نگرانم خیلی نیست، دسترس در گیرم می امیر شماره هرچی

 که مبل رو انداختم  گوشی هوف زد غیبش دادم مثبت جواب بهش که

 پکر مامان شماره دیدن با رسوندم بهش به خودم دو با اومد، در صداش

 :زدم اتصال دکمه شدم

 

  خوبی دخترم سالم-

 

  خوبی تو مرسی مامان سالم-
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  دارم خبر یه ممنون خوبم-

 

 ؟ مامان خبری چه-

 

  بنیتاست عروسی بعدی هفته-

 

  کردین می خبرم بعد گرفتین می هم عروسی یهو خبر بی چه ؟!چی-

 

 باش خودت مواظب دارم کار فعال برم من دیگه شد یهویی عزیزم-

 خداحافظ دخترم

  

  خدافظ-

 

 براشتم مسکن با آب لیوان یه آشپزخونه از رفتم مبل رو انداختم گوشی

 ندارم ازش خبری هیچ  میشه هفته یه، شده تنگ امیر برای دلم خوردم

 زد غیبش کردم عالقه ابزار بهش که همین چرا میزنه شور بدجور دلم

 :گفت می که فرشته صدای با

 

 اجی میکنی گریه چرا- 
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 نشون این بود خیس گذاشتم صورتم رو دستم بیرون اومدم افکارم از 

 حتی گفتم فرشته به جریان همه کردم، گریه بفهمم که بدون میداد

 بنیتارو ازدواج
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 شد چش این وا اتاقش تو رفت حرفی بدون بعدم فکر تو رفت فرشته

 !دیگه

 داشت انداختم نگاهی بیرون به پنجره از رفتم، پنجره سمت به شدم باند 

 حال یکم تا بیرون برم بهتره! نشده زمستون که هنوز اومد می بارون

 کمد در داخل رفتم کردم باز در رفتم اتاقم سمت به بشه عوض هوام

 های کتونی پوشیدم ای قهوه شلوار شال با ای قهوه مانتو یه  کردم باز

 همون بیرون زدم خونه از جیبم تو گذاشتم گوشیم کردم پام سفیدمم

 .کردم می زمزمه  آهنگ یه میزدم قدم که جوری

 

 نفر یه هست رفت در میشه نگاهت دست از مگه رفت من دل رفت 

 دیوونه دل آرومه باتو بارونه  دست از بده آخر تورو میترسه که هست

 .خخ نیستم بلد  بقیش

 

 بودکه خیس انقد لباسام ولی بودم کافه یه نزدیک انداختم دورم به نگاه 

 حرکت خونه سمت به زنان قدم دوباره خونه، برگردم دادم ترجیح

 ...کردم

 

 می داشت بدنم همه تخت رو انداختم خودم پوشیدم  پوشم تن حوله 

 جمع پاهام بچه یه مثل انداختم خودم رو پتورو بود سردم حسابی لرزید
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 قاشقم یه حتی نتونستم ولی آورد سوپ برام فرشته شکمم، تو کردم

 بخورم ازش

 

[ ,.۱2.۱۱.۱۷ ۱۷:0۹] 

 آب با همراه قرص داخل اومد فرشته شد باز اتاق در بود زیاد خیلی تبم

 که گذشت چقد دونم نمی روم کشیدم پتورو دوباره خوردم منم داد، بهم

  رفتم فرو خواب به

 به آبی بهداشتی سرویس رفتم شدم بلند تخت رو از کردم، باز  هام چشم

 دیدم که بیرون اتاقم از رفتم بودم حال بی یکم هنوز زدم صورتم دست

 یه نشستم عقب کشیدم صندلی کرده درست مفصل صبحونه یه فرشته

 خبری چرا شده تنگ امیر برای دلم ازش خوردم، زور به لقمه دو

 : گفت فرشته کجاس نمیده

 

 دانشگاه؟ میای امروز بیتا-

 

  هفته دو بگیریم مرخصی دانشگاه از میام آره-

 

 لباسام معلوم طبق اتاقم رفتم  نزدیم حرفی دیگه گفت باشی فرشته

 حال چون بیرون زدیم خونه از سوئیچ گوشی برداشتن بعداز پوشیدم

 شیشه رو سرمو گذاشتم آهنگ نشست رل پشت فرشته نداشتم رانندگی

 پیاده ماشین از رسیدیم ساعت نیم بعداز شدم خیره بیرون به گذاشتم

 هنوز شدیم کالس وارد رفتیم داشتیم آرشاویر با که کالس سمت به شدیم

 آروشاهم نیلو ما پشت که نشستیم مون همیشگی جای سر بود نیومده

 :شد کردن ویز ویز به شروع معلوم طبق نیلو که بودن
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  دعوتید شماهم آروشاست نامزدی شب فردا پس ها بچه-

 

  بیایم تونیم نمی ما ولی ممنون-

 

 :گفت آروشا

  

  بیاید شم می خوشحال-

 

  رشت برم باید آبجیمه عروسی جمعه ولی جان آروشا ممنون-

 

  بیا لطفا وقته خیلی جمعه تا هست شنبه که امروز-

 

 ببینم بتونم امیر شاید که این آوری یاد با ولی کنم مخالفت خواستم می

 : گفتم

 

 میایم شد اگه باشه-
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 :گفت گرفت بازوم از نیشگونی فرشته
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  ؟!نری خوای می عروسی خاهر تو بیتا-

 

 آروشا نامزدی بعداز ولی میرم-

 

 سابت من رو چرخید نگاهش اومد استاد که داد تکون سری فرشته 

 سرم چیه بدم تشخیص نتونستم که بود هاش چشم تو چیزی یه موند،

 شد تموم ها کالس دوساعت ،بعداز بیرون بیام افکارم از تا دادم تکون

 فرشته پیش ؛برگشتم کردم عوض لباسام اتاقم رفتم زود خونه رفتیم

 اونم که بیاره قرص برام خواستم فرشته از کرد می درد شدت به سرم

 گفت باشه

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

 ( بعد روز سه)

 

 نامزدی امشب نیست امیر از خبری هیچ ولی گذشت روز سه

 آرایش پوشیدم مشکیم ست لباس ببینم امیر وارم امید من آروشاست

 رفتم بیرون اومدم اتاقم از کردم تنم مانتومم دادم انجام صورتم رو کمی

 بعد ساعت نیم بیرون رفتیم خونه از باهم بود حاضر اونم فرشته اتاق

 خونه تو بودن نکرده دعوت مهمون زیاد چون اینا، آروشا خونه رسیدیم

 داخل رفتیم کرد باز در آقای یه که زدم خونه زنگ گرفتن، نامزدی

 هامون مانتو تا مهمان اتاق رفتیم آروشا بابای مامان با حوالپرسی بعداز

 تازه آروشا پایین رفتم رژم تمدید بعداز آوردم، در مانتوم بیاریم در

 :گفتم طرفش رفتم بود اومده

 

  عزیزم بشی بخت خوش-
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 :گفت زد تلخی لبخند اونم

 

 نیست راضی اصال انگار مرسی-

 

 نیلو پیش رفتم گفتم تبریک دامادش به بعدم 
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 :گفت گرفت دستم نیلو

  

 بدو برقصیم بریم بیا بیتا-

 

 :گفتم حوصلگی بی با 

 

 ندارم حال نیلو کن ول -

 

 :داد گیر ای نیلوهم 

 

  لطفا دیگه بیا بیتا عه- 
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 پیش رفتیم گفتم باشه بیا میده، گیر باز این نمیام بگم هم صبح تا دیدم

 با رفتیم باهم گرفتم دستش میزد حرف دختره یه با داشت که فرشته

 مختلط نامزدی که بگم این و کردیم رقصیدن به شروع آهنگ پخش

 رفتم آهنگ پایان با نبود زنونه مجلس تو دیگی مرد داماد جز به نبود

 تبریک کلی بعداز نخوردم جم جام از مهمونی آخر تا نشستم، جام سر

 لباسام اتاقم رفتم فرشته به بخیری شب خونه رفتیم کردیم خداحافظی

 رشت ببریم هم سارا بگیرم اجازه سجاد از گرفتم تصمیم کردم عوض

 .نداریم کالس دیگه فردا چون بشه عوض هواش حال یکم تا

 انقد آنالینه امیر دیدم که کردم روشن شو نت آوردم در کیف از گوشیم

 گوشی به جوری همین کنم کاری تونستم نمی که بودم شده خوشحال

 باشم خوشحال شده آنالین هفته دو بعداز وقتی معلومه بودم زده زل

 :کردم تایپ براش زود

 

  خوبی امیر سالم- 

 

 براش دوباره نداد جوابی ولی خورد تیکه دو که کشید طول دقیقه ده

  نوشتم

 

 !نمیدی جوابم چرا امیر-

 

 چرخید سرم دور دنیا انگار خوندنش با ولی داد ام پی دقیقه چند بعداز 

 امکان نه! باشه بازی یه همش نمیشد  باورم افتاد چشمم از اشکی قطره

 نداد جواب ولی گرفتم امیر شماره زود نداره
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 :گفتم داد با نداد جواب گرفتم دوباره

 نه نه میگه ؟دروغ!کنه بازی باهام تونست چطور نداره امکان نه -

 درد شدت به قلبم اومد، نمی باال نفس زمین رو افتادم گه می دروغ

   بود گرفته

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

 ( فرشته اززبان)

 

 :گفت می که بیتا داد صدای که بخوابم خواستم می

 

  کنه بازی باهام تونست چطور -

  شدم بلند تخت رو از

 رفتم نداره امکان نه میگه کنه می گریه داره دیدم که اتاقش رفتم زود

 : نشستم جلوش

 

  فدات گریه نکن ؟ابجی! شده چی-

 بشم

 

 : گفت باال اورد سرشو بیتا 

 

 اذیتم داره بگو بهم تروخدا بگو بهم میگه دروغ بگو بهم تو فرشته-

  میکنه
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 چیشده؟ کنه می اذیتت داره کی بیتا باش آروم-

 

 تو کنه می اذیتم امیر نداره امکان گفت می کرد می گریه فقد بیتا ولی 

 :گفتم گوشش زیر بشه آروم کمی تا گرفتمش، بغلم

 

 میکنه شوخی نداره امکان اجی اره -

 

 به نگاهم کشیدم روش پتورو خورد دادم مسکن براش شد آروم که یکم 

 رفتم کردم، باز رمزش داشتم برش زود شد کشیده بیتا گوشی سمت

 : بود نوشته خوندم بود امیر از که ام پی تلگرامش

 

 کنم می ازدواج دارم دیگه روز چند شد تموم که بود بازی یه این بیتا-

 .بیرون بکش زندگیم از پاتو

 

 اینکارو بیتا با ممکنه چطور ریخت می اشکم میخوندم که کلمه هر با 

 نداره امکان نه لرزید تنم تمام اومد ذهنم به که چیزی با! باشه کرده

 ...بود برده خوابش که انداختم بیتا به نگاه
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 بده خیلی بیتا حال رشت میریم داریم ما گذره،می قضیه اون از روز دو

 ولی گرفتم سجاد از رو امیر سراغ بارم چند نمیزنه، حرفی کسی با

 .نداره خبری هیچ گفت اونم
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 حرکت سارا و بیتا شدن سوار بعداز ماشین توی بردم هارو چمدون 

 .اومد باهامون ساراهم من اصرار به کردم

 و دادیم انجام رو مربوطه کارای فرودگاه رسیدیم ساعت نیم بعداز 

 ما نداشت خبر هیچکسی رسیدیم بعد ساعت دو هواپیماه، داخل رفتیم

 واسه بیاد تونهنمی که بود گفته مامانش به بیتا چون میایم داریم االن

 .دنبالمون بود نیومده کسی همین

 اونو بیتا دیدن با بیتا مامان. شون بیتا خونه رفتیم و گرفتیم تاکسی 

 خوش سارا و من به بعدم میرفت، صدقش قربون و بغلش توی کشید

 .گفت گویی آمد

 رفت و کرد حوالپرسی خوانوادش با سرد خیلی بیتا رفتیم، داخل به

 .اتاقش داخل

 :گفت و گرفت رو دستم سارا که  دنبالش برم خاستممی 

 

 .باشه تنها فعال بهتره_ 

 

 :گفت بیتا مامان که دادم تکون رو سرم 

 

 شده؟ چش بیتا جون فرشته-

 

 .کردم هول 

 بگم؟ باید چی حاال 

 

 :گفتم پته تته با 
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 .نباشین نگران جون خاله نشده چیزی_ 

 

 :گفت نشده قانعه بود معلوم که بیتا مامان 

 

 زد؟ حرف ما با اینجوری بیتا چرا! بگو راستشو من به-

 

 نمیزنم حرفی دید که خاله بگم چی دونستمنمی لحظه اون تو واقعا

 :رسید دادم به بیتا بابای عمو که بزنه حرفی خاستمی دوباره

 

 !ازشون پرسیمی سوال چقد دیگه بسه زن_
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 :گفت من به رو بعد

 

 .بشینین بیاین دخترم_ 

 

 .آورد چایی برامون خاله بعدم نشستیم، رفتیم سارا با 

********** 

  بیتا زبان از

 .نرفتم آرایشگاهم باهاش حتی من و بنیتاست عروسیه امشب
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 !ندیدم خواهرمم شوهر االن تا حتی چیه؟ آرایشگاه زدم، پوزخندی 

 

. نداشت برام جذابیتی هیچ انداختم نگاهی بود تخت روی که لباسی به 

 .پوشیدم و برداشتم تخت روی از رو لباس

 هم قسمتش یه بود شده کار سنگ باالش که بود مشکی بلند پیراهن یه 

 آرایش هم کمی و ریختم دورم رو موهام بود ساده  پاینشم داشت، حریر

 اتاقم از و پوشیدم رو مانتوم. نبینه کسی رو روحم بی صورت تا کردم

 .بیرون رفتم

 تاالر به و شدیم ماشین سوار باهم. بودند من منتظر فرشته و سارا 

 بعداز باال، رفتیم هامون مانتو آوردن در برای. رفتیم داخل به. رفتیم

 .دیدم رو آرشاویر که پایین رفتم آوردم در رو مانتوم اینکه

 

 !بودم نکرده دعوتش که من میکنه؟ چیکار اینجا این 

 

 . رسیدن داماد عروس گفتن که طرفش برم خاستممی

 دیدم روم روبه که چیزی با که جلوتر رفتم و برگردوندم رو روم

 .شد سست بدنم یهمه و ریختمی صورتم روی اشکام زد خشکم

 

 داد؟ بازی منو چرا بنیتاست؟ داماد امیر چرا! نداره امکان این! نه 

 

 باال سختی به نفسم بیوفتم، بود ممکن لحظه هر نداشتم ایستادن توان 

 .نفهمیدم چیزی دیگه. زمین افتادم و رفت سیاهی چشمام میومد
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 . بودم اتاق یه تو کردم، باز رو چشمام

 

 ! بیمارستانه اینجاکه

 کنم؟می چیکار اینجا من

 

 از پر چشمم دوباره. گذشت چشمم جلوی از فیلم یه مثل چیز همه یهو 

 دستم به داد، رخ دستم توی بدی سوزش که بشم بلند خاستممی شد اشک

 .انداختم نگاهی

 ازدستم خون که کشیدم دستم از رو سوزن. دستم به بود وصل سرم

  و نکردم توجهی موضوع این به. چکید

 .رفتمی گیج سرم. شدم بلند

 و اومد پرستار یه لحظه همون تو. نیوفتم که گرفتم محکم رو تخت

 :گفت

 

  کنی؟می چیکار داری خانوم_ 

 

 .زد بهم دیگه سرم یه و تخت روی برد منو دوباره بعدم

 . گفتم بله امیر به که روزی به کرد سفر ذهنم 

**** 

 

  قبل دوهفته
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 یه. رفتم بیام بود گفته بهم امیر که همونجایی به. شدم پیاده ماشین از

 .بود قشنگ سبز سر جای

 .بست نقش لبم روی لبخندی سبزیش سر دیدن با 
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 .بودم نیومده اینجا به االم تا بود، قشنگ خیلی

 :گفت و شد خم و اومد جلو گل شاخه یه با امیر که رفتم جلوتر 

 

 :امیر

 

 ! دنیا دختر خوشگلترین به تقدیم_ 

 

 .گرفتم دستش از رو گل و زدم بهش لبخندی

 

 .مرسی_ 

 

 هم امیر و نشستم و رفتم بود قشنگ بزرگ خیلی که  آالچیق یه تو بعد 

 .نشست و اومد سرم پشت

 .کردمی خودش محو رو آدم و بود زیبایی جای 

 

 : امیر 
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  بدی؟ منو جواب خواینمی عزیزم،_ 

 

 :گفتم و انداختم روپایین سرم

 

 که دارم خاصی حس یه بهت منم راستش کردم، فکر خیلی من خب_ 

  مثبته جوابم خب. بودم نکرده تجربش االن تا

 

 ولی شد خالی دلم ته که زد تلخی لبخند و انداخت بهم دقیقی نگاه امیر

 ...نگفتم چیزی

 

  سارا بعدشم بابام بعد مامانم اول. اومدم بیرون گذشته از در شدن باز با

 .اتاق داخل اومدن فرشته و

 .گریه زیر زد و گرفت بغلش توی رو من و اومد جلو مامان 

 بغل تو کردم شروع منم و ترکید بغضم داشتم، نیاز آغوش این به انگار

 .ریختن اشک به مامان

 .بیرون اومدم مامان بغل از دکتر اومدن با 

 .کردم تعجب یاشار دیدن از 

 

 کنه؟می چیکار اینجا این 

 

 :گفت یاشار به رو مامان 



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 

 بود؟ شده هوش بی چرا دخترم دکتر، آقای_ 

 

 :گفت مامان به رو یاشار

  

 خونه، ببریدش تونیدمی شده، وارد شوک بهش نیست، خاصی چیزی_ 

 .باشید مواظبش خیلی فقط

 

 فقط من. بود اینا بنیتا اکیپ های بچه از یکی یاشار. بیرون رفت بعدم 

 خواستگاری ازم داره عالقه بهم گفت  روز یه که بودمش دیده بار چند

 صدا رو اسمم که فرشته صدای با  بهش دادم منفی جواب منم که کرد

 .اومدم بیرون افکارم از میزد

 :گفت که دوختم چشم بهش

 

 . ما خونه بیای وقتی چند بهتره بیتا،_ 

 

 .کردم پاک رو خورد سر چشمم از که اشک و پایین انداختم رو سرم

 

 کردی؟ باهام اینکارو چرا بنیتا بکنن؟ رو بازی من با تونستند چطور 
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 !بخشمتنمی عمرم اخر تا! متنفرم ازت
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 :گفت دید رو من حال که بابا 

 

 چیه؟ جریان داری؟ گریه چرا بیتا؟ چته_ 

 

 گفتممی کرده؟ ازدواج عشقم با بزرگت دختر گفتممی گفتم؟می باید چی 

 بازیچه یه من گفتممی کرده؟ خیانت بهم خواهرم با ولی دامادتم عاشق

 بودم؟

 

 :گفتم و دادم قورت رو بغضم  

 

 .بابا نیست چیزی_ 

 

 :کرد شروع مامان که رفت بیرون اتاق از کالفگی با بابا

 

 !بگو من به شده؟ چی بیتا_ 

 

 :گفت و داد تکون سری اونم انداختم، فرشته به ملتمسانه نگاه

 

 .بپرسید ازش بعدا تونیدمی نیست خوب حالش فعال خاله_  
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 بعد دقیقه ده شدم، بابام ماشین و سوار بیرون اومدم بیمارستان از  

 .داخل برد رو ماشین بابا رسیدیم

 .کردم بغض بنیتا و امیر دیدن با شدم، پیاده ماشین از 

 

 !شرفا بی ازتون گیرممی رو انتقامم 

 

 رو دستم بنیتا که بشم رد کنارشون از خاستممی دادم، قورت رو بغضم

 :گفت گرفت

  

 !غمگینه بدجور کوچیکه آبجی بینممی_

 

 یه و رفتم خونه داخل به  حرف بدون و انداختم بهش تنفر از پر نگاه 

 و خوردم ُسر در پشت. کردم قفل رو درم و اتاقم داخل رفتم راست

 به که کردم گریه اینقدر

 .رفتم خواب

 

 از و انداختم ورم دور به نگاهی کردم، باز رو چشمام در صدای با 

 بود گرفته گریه ازشدت که صدای با رفت، گیج سرم که شدم بلند جام

 :گفتم

 

 بله؟_ 
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 :گفت مشکوکی صدای با مامان 

 

 گرفته؟ صدات چرا کردی قفل چرا درو بیتا_ 

 

 داشتی؟ کاری جان مامان نیست چیزی-

 

 :مامان

 

 . بخوریم شام پایین بیا-

 

 .شدم منصرف اومد شکمم از که صدای با ولی کنم مخالفت خاستم می

 

 .میام االن باشه-

 وحشت خودم دیدن با که رفتم بهداشتی سرویس به مامان رفتن از بعد

 .کردم

 .بود افتاده کود هام چشم زیر و بود شده سفید گچ مثل پوستم 

 بیرون اومدم و زدم آب صورتم به بار چند و کردم باز رو آب شیر 

 .بود تنم مانتوم هنوز
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 شال و شلوار با سرمی تونیک یه کمد توی از و آوردم در رو لباسم

 یحوصله. کردم سرم مشکیمم روسری و پوشیدم مشکی
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 آرایش یکم نده گیر مامان بازم اینکه واسه ولی نداشتم کردنو آرایش

 بنیتا افتاد یادم که پایین رفتم ها پله از و رفتم بیرون اتاقم از. کردم

 بلندی صدای با مامان بود شده دیر ولی برگردم خاستممی اونجان امیرم

 : گفت

 

 .نخوردی که نهارم شام، بیا میری؟ داری کجا جان بیتا_ 

 

 .نشستم و کشیدم عقب رو صندلی و رفتم جلو اجبار به 

 به بدی بغض شد، کور اشتاهام بنیتا و امیر های بازی عشق دیدن با 

 .آورد هجوم گلوم

 جام از برم رشت از زودتر هرچی باید خوردم، لقمه دو یه زور به 

 :گفت بابا که شدم بلند

  

 !نخوردی چیزی هنوز که تو کجا؟-

 

 .بخورم تونمنمی خوره،می بهم حالم بابا_ 

 

 .آوردم در کیفم از رو گوشیم و رفتم اتاقم به دیگه حرف بدون  بعد

 :کردم تایپ فرشته برای زود 

  

 باید فردا بگی بزنی زنگ خونمون به شهمی خوبی؟ فرشته، سالم_ 

 گفت اگه تهران؟ برگردیم
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 .بود خاموش بگو نزدی زنگ خودم به چرا

 

 :بود نوشته داد اس فرشته که گذشت دقیقه سه دو

 

 اتاقم تو که ایکاناپه روی انداختم و کردم خاموش رو گوشیم باشه_ 

 .کشیدم دراز تختم رو خودمم. بود

 :گفتم مامانه که خیالی به شد زده اتاقم در که گذشت مین ده 

 

 .مامان تو بیا_ 

 

 اومد بود لبش کنار که مزخرف پوزخند یه با بنیتا که شدم بلند تختم از 

 خونسرد خیلی بشه خوشحال که خرابه حالم که بفهمه خاستمنمی داخل،

 :گفتم

 

 داشتی؟ کاری_

 

 :گفت و زد پوزخندی بنیتا 

 

 !بگم رو خواستی دوستت از که کاری همون بودم اومده_ 

 

 .کرد ایهمسخر یخنده بعدم 
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 .ریختمی شدت به اشکم دوباره

 .نداشتم توش کنترلی گونه هیچ من

 غمگین با و گرفتم رو دستش زود که بیرون بره در از خواستمی

 :گفتم ممکن لحن ترین

 

 بنیتا؟ کردی باهام کارو این چرا_ 

 

 که نگاهی همون با دوباره بعد ولی شد عوض نگاهش رنگ لحظه چند 

 :گفت باریدمی تنفر ازش

 

 .کردم تالفی کردی حقم در خودت که کاری -

 

 .بهت تو گذاشت رو من و بیرون رفت بعدم 

 

 ! ...کردم چیکار مگه من 

 

 .شدم بلند تخت رو از و کردم باز رو چشمام خورشید نور با

 

 .برم اینجا از زودتر هرچی باید
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  شستم رو صورتم و دست اینکه بعداز

 .انداختم داخلش رو لباسام و آوردم بیرون کمد توی از رو چمدونم 

 کنار که امیر دیدن با بازم ولی نرو گفتمی بهم حسی یه چرا دونمنمی 

 .شهمی خراب حالم بنیتاس

 

 روشن رو گوشیم و نشستم تخت روی همونجا. کشیدم دل ته از آه یه 

 .شدم خیره داشتم امیر از که عکسی به. کردم

 سرم پشت از صدایی که سرخورد گونم روی چشمم از اشکی یقطره 

 گوشی به بعدم و من به نگاهی. شدم رو روبه بنیتا با که برگشتم اومد،

 :گفت و زد پوزخندی و انداخت

 

 دلم رحمیشبی همه این از! کوچولو خواهر خوردی شکست بدجور_ 

 .زدم زل چشماش توی و کشیدم عمیقی نفس گرفت،

 

 .کردم تالفی رو خودت کار گفتی دیشب بود؟ چی منظورت_ 

 

 :گفت شد جمع هاشچشم توی اشک بنیتا 

 

 بهم ازت حالم! کردی نابود رو من توهم دونی،نمی خودت یعنی_ 

 !نشدم آروم هنوزم ولی گرفتم ازت رو انتقامم خورهمی

 

 کردم؟ چیکارت من مگه بنیتا میگی داری چی-
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 بنیتا

 

  میخوره بهم ازت حالم میکنی؟ انکارش داری_ 

 

 اینبار. زد عمیقی پوزخند و خورد رو حرفش زدم بهش که سیلی با

 :بگم که بود من نوبت

 

 فکر همیشه که منی کردی، نابود منو تو! نکردم کاری هیچ من_ 

  پستی، آدم یه تو! آشغالی یه تو! شدم نابود هستم قویی دختر کردممی

 . گمشو برو

 .میداد بنیتا رفتن از خبر در صدای. بود خراب حالم. افتادم زمین روی

 زمین روی از داشتم شدیدی سردرد. شکست رو اتاق سکوت هقم هق 

 که بیرون رفتم اتاقم از کشیدم، روحم بی صورت به دستی  و شدم بلند

 چمدونشون و بودن حاضر بابا و مامان. کردم تعجب دیدم که چیزی با

 .بود دستشون هم
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 :گفتم مامان به رو

  

 میرین؟ دارین کجا مامان_ 
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 :مامان

 

 مشهد میرند دارند عسلشون ماه برای  امیر و بنیتا مشهد، میریم داریم_

 .بریم همراهشون خواستند ماهم از

 

 که انداختم امیر به دلخوری نگاه. نرفتند عسل ماه نبود یادم اصال 

 .انداخت پایین رو سرش

 

 : گفتم و دادم تکون سر 

 

 !بگذره خوش_ 

 

 .رفتند اینا مامان بعد دقیقه ده  

  

 اف صدای که شستم رو هاظرف. خوردم صبحونه و رفتم آشپزخونه به

 .شد بلند اف

 ایفیروزه یکاناپه روی رفتم و زدم رو در. بودند سارا و فرشته 

 روبه به عادی خیلی بشه ترحم بهم نداشتم دوست چون و دادم لم رنگ

 :گفت داد با فرشته. زدم زل روم

 

 کجایی؟ بیتا_ 
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 .اینجام میزنی؟ داد چرا_ 

 

 به خوشحال خیلی فرشته. اومد سارا سرشم پشت و جلو اومد فرشته 

 : پرسیدم و کردم مشکوک رو لحنم میومد نظر

 

 خبریه؟ خونه؟می خروس کبکت چرا چیه؟ فرشته_ 

 

 : داد جواب سارا جاش به و شده قرمز لبو مثل هاشگونه فرشته 

 

 اینقدر که اینه واسه داداشم، واسه کردم خواستگاریش دیشب_ 

 ! خوشحاله

 

 پس خوابوند گردنی پس یه هم فرشته و آورد در رو زبونش بعدهم

 . کلش

 

 .رسید عشقش به فرشته حال به خوش

 

 چون نشدند متوجه سارا فرشته خوشبختانه ولی کشیدم دل ته از آه یه 

 .بودند دگیر

 :گفتم ها بچه به رو و زدم تلخی لبخند 

 

 خورید؟می چی_  
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 :گفت و شد جدی دفعه یه فرشته 

 

 گرفتم، بلیط یازده ساعت برای تهران، بریم دنبالت اومدیم ما بیتا_ 

 ..کج اینا خاله راستی

 

 :حرف وسط پریدم

 

 !نیاری کم نفس فرشته هییی_

 

 بهش رو چیز همه. اومددستم کار حساب که رفت غره چشم فرشته 

 .آوردم قهوه تا سه رفتم و دادم توضیح
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 :گفتم زود که بریزه شکر برام خاستمی سارا

 

 .خورممی تلخ من_ 

 

 :گفت و انداخت بهم نگاهی فرشته 

 

 !خوردیمی شیرین همیشه که تو ولی_ 
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 .خورممی تلخ االن-

 

 ... خونه توی نشستم تنها و تک هم من و رفتند ها بچه  

 

 .کشیدم پیشونیم به دستی. پریدم خواب از برق و رعد صدای با

 

 برد؟ خوابم کی من

 

 نم نم داشت. رفتم پنجره کنار. بود هفت انداختم ساعت به نگاهی 

 . میومد بارون

 

  میاد؟ بارون تابستون تو چرا دونمنمی

 

 مشکی شلوار و مانتو دست یه و رفتم اتاقم به و شدم حرفا این بیخیال

 .بیرون زدم خونه از مشکیم کتونیای پوشیدن بعداز. پوشیدم

 رو هندزفریم و آوردم در جیبم از رو گوشیم بود گرفته بدجور دلم 

 .کردم پلی رو آهنگی و کردم وصل بهش

 بارون که رفتنمی جوری یه داشتند همه بود، زیاد بارون شدت 

 .زدم پوزخندی. نکنه خیسشون
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 واسه ولی دارند دوست رو بارون گنمی همه دروغه داشتن دوست 

 ! کننمی استفاده چتر از نشند خیس اینکه

 

. بود شده شب تقریبا اما زدممی قدم داشتم که بود گذشته چقد نمیدونم

 اینکه خیال به. زد بوق یکی که برداشتم خونه سمت به قدمی دوسه

 :گفتم و برگشتم نبود، ولکن ولی دادم ادامه رو راهم مزاحمه

 

 .. چ یابو_ 

 

 :گفت که انداختم پایین رو سرم و خوردم رو حرفم یاشار دیدن با ولی

 

 .خطرناکه شده شب برسونمتون، شید سوار بیا خانوم بیتا_ 

 

 :گفتم خجالت با 

 

 !شمنمی مزاحم میرم خودم مرسی_

 

 .شید سوار حرفیه، چه این_ 

 

 

 : گفت خنده با یاشار که انداختم پایین رو سرم شدم، سوار ناچار به
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 !شکنهمی نیارش پایین انقد-

 

 :گفتم تعجب با و آوردم باال سرمو 

 

 ؟ میشکنه چی-

 

 !سرت-

 

 .شدم حرفش متوجه تا گذشت لحظه چند 
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 : گفت خنده با بازم که پایین انداختم بیشتر رو سرم

 

 !که شد بدتر_ 

 

 !پررو پسره کنم شلغمش بزنم میگه شیطونه

 

 :یاشار

 

 !  نیستم پرروهم کرده غلط شیطونه_
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  زدم حرف بلند بازم سرم تو خاک

 

 :گفتم خجالت با

 

  اهم خب چیزه، یاشار آقا_ 

 

  ببینمتون؟ فردا شهمی ولش، خانوم بیتا خب-

 

 موردی؟ چه در_ 

 

 :گفت که شدم پیاده ماشین از بودیم رسیده 

 

 کارت این کرد، باهاتون کارو اون بنیتا چرا میگم بهتون بیاید فردا اگه-

 .منه

 

 .گرفتم ازش رو کارت 

 

 تکون رو سرم. گذاشت بهت تو رو من و رفت و  گرفت گازشو بعدم

 .بیرون بیام افکارم از تا دادم

 ساعت به نگاهی و شدم خونه وارد. بود شده خیس لباسام یهمه 

 .بود شب دوازده انداختم،
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 ! بودم بیرون موقعه این تا من  یعنی 

 

. رفتم پایین و کردم عوض رو لباسام  رفتم، اتاقم به راست یه

 .کشیدم دراز کاناپه روی همونجا نداشتم، رو خوردن شام یحوصله

 

 .کشیدم پیشونیم به دستی بود، خیس خیس صورتم پریدم، خواب از

 . کردمی درد شدت به سرم داشت، برم ترس خونه تاریکی از 

 .خوردم و برداشتم مسکن یه و آشپزخونه وارد

 دیگه شدم، بلند جام از وحشت با شد باعث شیشه شدن خورد صدای 

 .میزدم رو سکته داشتم

 برداشتم رو گوشیم و کردم قفل رو در دویدم اتاقم سمت  به سرعت با 

 بوق پنج بعد که گرفتم  رو فرشته یشماره لرزون هایدست با و

 :داد جواب

 

 .ترسممی بیا زود فرشته_ 

 

 چشم افتاد دستم از گوشی و زدم جیغی اتاق، یپنجره شیشه شکستن با 

 .نفهمیدم چیزی دیگه و شد تار هام
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**************** 

  فرشته زبان از



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 

 .زد زنگ گوشیم به یکی که بودم خواب تو

 کنم نگاه رو صفحش که این بدون و کردم پیدا زور به رو گوشیم

 .دادم جواب

 :پیچید گوشی توی بیتا صدای بگم چیزی که این قبل تا 

 

 .ترسممی بیا زود فرشته-

 

 !جیغ صدای بعدم 

 

 !بده جواب بیتا ترسی؟می چرا چیشده؟ الو بیتا؟ الو-

 

 یه زود افتاد؟ اتفاقی نکنه زد، می شور بدجور دلم نداد، جوابی هیچ

 ...کردم کردم بیدار بابارو  بعدم و کردم بیدار رو سارا و پوشیدم مانتو

 

 گریه داشتم جوری همین. نکرد باز رو در زدم رو خونه زنگ هرچی 

 سرعت به که کرد باز رو در و داخل رفت در باالی از بابا کردم،می

 داد با سالن، توی یشده شکسته پنجرهای  دیدن با که خونه داخل دویدم

 :گفتم

 

 کجایی؟ بیتا 
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 اتاقش در یدستگیره و اومدم باال ازشون و رفتم ها پله سمت به زود 

 وارد و شکست رو در بابا. بود قفل در اما کشیدم پایین سمت به رو

 ... کردم بغلش و رفتم جلو افتاده، زمین روی بیتا دیدم که شدم اتاق

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

  بیتا زبان از

 

 عمو و سارا و فرشته. کردم باز رو چشمام خورد صورتم به که آبی با

 هجوم سرم به اتفاقات تموم که شدم بلند تخت رو از. بودند سرم باالی

 :گفت گریه با فرشته. آوردن

 

 افتاده؟ اتفاقی چه خواهری؟ شدهچی_ 

 

 کمکم سارا و داد خبر پلیس به هم عمو. گفتم شون به رو جریان همه

 .کنم عوض رو لباسام تا کرد

 

 به منم و رفتند و پرسیدند ازم سوال تعدادی ها پلیس اومدن بعداز

 .ها اون یخونه رفتم فرشته اصرار

 ... رفتم خواب به و کشیدم دراز فرشته تخت روی 

 

 :گفت لبخند با فرشته که شدم بلند تخت روی از و کردم باز رو چشمام

 

 تنبل خانوم شدی بیدار_ 
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 خودتی تنبل_ 

 

 تویی_ 

 

 ..ت خیر نه_

 

 : گفت و حرفم وسط پرید سارا

 

 .ها بچه بیخیال! تنبلم من اصال_ 

 

 .پوشیدم من که داد بهم لباس دست یه فرشته
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 با من دیدن با خاله بودند، نشسته میز پشت عمو و خاله پایین، رفتم

 :گفت مهربونی

 

 . دخترم بشین بیا_ 

 

 چای برام فرشته. نشستم و گفتم چشمی و زدم مهربونیش به لبخندی

 : گفت عمو که آورد
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 . دارم ازت سوال چنتا دخترم_ 

 

 . جان عمو بفرماید-

 

 داری؟ چیزی دشمنی کسی با تو-

 

 عمو؟ چطور. ندارم دشمنی کسی هیچ با من عمو نه-

 

 . بترسونتت خواسته که داشتی دشمنی شاید گفتم دخترم هیچی-

 

 خواستمی وقتی همیشه  بنیتا! بابا نه باشه، بنیتا نکنه رسید ذهنم به یهو

 موفق من کردن نابود تو ولی ترسیدمی خودش اول بترسونه، رو کسی

 شماره که مانتو همون خوشبختانه ببینم رو یاشار حتما امروز باید.  شد

 به و کردم خواهی عذر یه بودم پوشیده رو بودم گذاشته جیبش تو

 زود. اتاقش داخل رفتم و گفت ایباشه اونم اتاقش، میرم که گفتم فرشته

 .نبود گشتم گوشیم دنبال هرچی اما آوردم در رو شماره

 :زدم صدا فرشته  و اومدم پایین ها پله از 

 

 فرشته؟ فرشته،_ 

 

 جون آبجی جونم_ 



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 

 میدی؟ نیاوردم،گوشیتو رو گوشیم بزنم زنگ یه خواممی_ 

 

 گفت و گرفت سمتم به و درآورد مانتوش جیب از رو گوشیش فرشته

 

 .جون آبجی بیا_ 
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 رو شماره و شدم اتاق وارد و کردم تشکر و گرفتم دستش از رو گوشی

 :پیچید گوشی تو یاشار مردونه صدای بوق سه بعداز که گرفتم

 

 بله؟_ 

 

 خوبین؟ یاشار، اقا سالم_ 

 

 شما؟ ممنونم، سالم،_ 

 

  بیتام-

 

 ! نشناختم که ببخشید سالم اهان،_ 
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 بیام؟ کجا امروز یاشار، آقا نداره اشکال_ 

 

 .کنممی اس ام اس واستون رو ادرس-

 

 .خداحافظ ممنونم، باشه،-

 

 .کردم قطع و نموندم جوابی منتظر 

 

 .برم اونجا از تا خونه برم بهتره 

 

 .کردم یاداشتش منم و فرستاد رو آدرس دقیقه چند بعد

 اینجا اینا مامانم اومدن تا گفت نذاشت خاله ولی خونه برم خواستممی 

 داشتم نیاز که وسایالی رفتیم فرشته با و کردم قبول اجبار به منم باشم

 ....آوردم رو

 

 گفت بهم داد حوله فرشته گفته یاشار که جای برم باید دیگه ساعت یک 

 .حمام برم تونممی

 سشوار با رو موهام بیرون اومدم مین بیست بعداز شدم حمام وارد 

 .بستمشون باال و کردم خشک
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 به رو آبیم روسری و مشکی شلوار با و پوشیدم آبیمو کاربنی مانتو

 هم ریمل با چشم خط. زدم پودر کرم کمی و کردم سرم ماهرانه طرح

  و زدم لبام به رو کالباسیم رژ آخر در و زدم

 تعجب با فرشته که اومدم بیرون فرشته اتاق از و برداشتم رو کیفم

 : گفت

 

  میری؟ کجا بیتا_ 

 

 میدی؟ ماشینتو سوئیچ بیرون، میرم دارم_ 

 

  بیا زود باشه_ 

 

 .ممنونم باشه،-

 

 مشکیم اسپرت کفشای.  کردم خداحافظی خاله از و گرفتم رو سوئیچ 

 .شدم فرشته ماشین سوار و بیرون زدم خونه از و کردم پام رو

 دوستای از یکی و ورهانیه  فرشته با دفعه چند. رسیدم بعد دقیقه بیست 

 .بود شیکی یکافه بودیم اومده اینجا فرشته و من مشترک

 

[ ,.۱2.۱۱.۱۷ ۱۷:۱5] 

 به بود نشسته دورتر یکم یاشار. شدم کافه وارد و گفتم بیخیالی لب زیر

 لبی زیر سالم. نبود حواسش اما ایستادم روش به رو و رفتم سمتش

 :گفت اخم همون با و کرد نگاهم اخم یه با و باال آورد سرشو که دادم
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  قرار؟ سر میای دیر اینقد همیشه_ 

 

 نگاهی بود دستم تو که مچی ساعت به و نشستم و کشیدم عقب صندلی

 : گفتم و آوردم باال رو سرم بود نیم شیش ساعت انداختم،

 

 !نیست چیزی که ساعت نیم_ 

 

  خورید؟می چی_ 

 

  مطلب؟ اصل سر برین شهمی! هیچی_ 

 

 :گفت و کرد اخم و انداخت بهم نگاه یاشار

 

  داری؟ عجله اینقد_

 

 . بگید زودتر بهتره ولی وجه هیچ به نه،-

 

 ! بگیره انتقام ازت خواست بنیتا-

 

 : گفتم تعجب با
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 آخه؟ رو کاریم چه انتقام! نکردم کاری که من-

 

 ! هست االنم بود من عاشق بنیتا-

 

 !شدم گیچ خدایا وای چی؟ یعنی.  شد دوبرابر تعجبم یاشار حرف این با

 

 :داد دادمه یاشار 

 

 بچه یروهمه این داشت عالقه من به دانشگاه دوران همون از بنیتا_ 

 بود خوبی دختر بنیتا منم نظر به خودم حتی دونستندمی اکیپمون های

 دوستم اون گفتند بهم خیلی هابچه بود برادر یه مثل فقط بهش حسم ولی

  منم تا داره

 . نداشتم بهش عالقه هیچ ولی کنم خواستگاری ازش گرفتم تصمیم

 

 : داد ادامه کشید عمیقی نفس

 

 دیدم تورو وقتی ولی بود جدی تصمیمم دیدم، تورو که روز اون تا-

 بهش خودم گرفتم فاصله ها بچه از شدم عاشقت من کرد فرق همچی

 نبود مهم چیزی برام ریختمی اشک فقط اونم دارم عالقه تو به گفتم

 درک رو بنیتا حال تازه کردی رد و دارم عالقه بهت گفتم تو به وقتی

 .داشتم بهش برادرانه حس یه فقط ولی کردممی
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 .زدم پوزخندی

 

 .کرد خواستگاری ازش و داشت برادرانه حس

 

 که بزنه رو حرفش یادامه خواست یاشار. شد تر عمیق پوزخندم

 و کردم لبی زیر تشکر  که گذاشت جلومون رو قهوه و اومد گارسون

 :داد ادامه یاشار و دوختم چشم یاشار به دوباره

 

 از رو انتقامش بود گفته اکیپمون های بچه از یکی مرضیه به بنیتا،_ 

 داغون خیلی دادی منفی جواب بهم که ماجرا اون بعداز گیرهمی تو منو

 به حسی هیچ اینکه با اون چیه بنیتا نقشه که فهمیدم  پیش روز چند شدم

 انتقامش خیالش به که کنه اذیت تورو تا کرد اینکارو ولی نداشت امیر

  هرچی گرفته زو

 .تهران رفتی گفتن که نکردم پیدا ازت خبری هیچ ولی گشتم دنبالت

 

 بهش و گرفتم دستم تو قهوه لیوان. شنیدم که حرفایی از کردم بغض

 :گفتم دادم قورت رو بغضم زور به و آوردم فشار

 

 دونی؟می کجا از رو این تو_ 

 

 . گفت بهم یکی_ 
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 !بگو بهم گفت؟ کی_

 

 . ندونی بهتره بیتا_ 

 

 :گفتم بلند صدای با

 

 . گفته کی بگو_ 

 

 .شده کشیده سمتمون به ها نگاه یهمه 

 

 رو چی همه خودش بنیتا عروسی قبل روز چند لطفا باش آروم بیتا-

 !گرفت ازمون رو انتقامم که گفت گفت، بهم

 

 فشار لیوان به اینقدر.  ریزهمی صورتم روی دونه دونه هام اشک

 به دستم. شده زخم دیدم که انداختم دستم به نگاهی. شکست که اوردم

 و شدم بلند جام از بود کمتر قلبم درد از دردش ولی سوختمی شدت

 .بیرون زدم کافه از دستم به توجه بدون

 .گرفته دلش آسمونم انگار شد، بارونی کم کم هوا 

 برخورد با و بود شده زیاد شدتش بارون ریختم،می اشک صدا بی

 ماشین انداختم اتوبان به نگاهی. شدمی بیشتر سوزشش دستم به بارون

 .کردندمی حرکت سرعت با ها
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 تحمل تونمنمی دیگه ولی باشه اشتباه کارم شاید خطه آخر دیگه این 

 .کنم

 

 :گفتم لب زیر

 

 .امیر متنفرم ازت بنیتا متنفرم ازت_ 

 

 گفتمی که یاشار صدای   آخر یلحظه. گذاشتم خیابون تو پامو 

 !مطلق سیاهی اون از بعد و شنیدم رو باش مواظب
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*** 

 ... فرشته زبان از

 

 تلفن نگرانشم خیلی. نیست بیتا از خبری ولی شده شب ده ساعت

 .بود خاموش بازم ولی گرفتم رو شمارش دوباره دارمبرنمی

 

 !لعنتی 

 

 به و کردن گریه به کردم شروع و کنم کنترل رو گریم نتونستم دیگه 

 ولی زدم زنگ باشه رفته اون پیش که کردممی رو فکرش که هرکسی
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 و جلو اومد سارا افتادم، هق هق به دیگه. نداشتند ازش خبری هیچ

 : گفت عصبانیت با بابا. گذاشت شونم روی رو دستش

 

 نرفتی؟ باهاش چرا تو دختر-

 

 ... لط بابا کن کاری یه تروخدا کنیم چیکار جون بابا-

 

 طرف به سرعت به و نزدم رو حرفم یادامه گوشیم زنگ صدای با

 :دادم جواب و زدم جیغی بیتا یشماره دیدن با و رفتم گوشیم

 

 بود؟ خاموش گوشیت چرا خواهری بیتا؟ الو_ 

 

  هستین بیتا دوست شما ببخشید_ 

 

 :گفتم لرزیدمی بغض از که صدای با کیه این شد خالی دلم ته

 

 کنه؟می چیکار شما دست گوشیش بیتاکجاست؟ هستی؟ کی شما-

 . بدین جواب تروخدا

 

 .بیمارستانه بیتا خانوم، باشید آروم_ 

 

 بیمارستان؟ کدوم چی؟-
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 های سوال به توجه بدون و شدم بلند جام از گفت رو آدرس که همین 

 .گفتم بابام به چیرو همه گریه با و پوشیدم رو مانتوم مامانم

 

 . پذیرش رفتم زود و رسیدیم بیمارستان به

 

  آوردن؟ اینجا رو تهرانی بیتا خانوم ببخشید_ 

 

  بله-

 

 کجاست؟ االن-

 

 .عمل اتاق بردنش-
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 باال ولی زدم رو دکمش باری چند و رفتم اسانسور سمت به سرعت به

  بود

 

 !لعنتی

 

 :گفتم بابا به رو
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 .بیا  اسانسور با شما میرم، پله از من بابا_ 

 

 .رفتم  باال به سرعت به و نشدم حرفی منتظر

 : گفتم جلوشو رفتم زود بود نشسته پسره یه عمل اتاق در جلوی

 

 بیمارستان؟ آورد بیتارو که همونید شما آقا_ 

 

 و داد تکون سری شده قرمز چشمای با و باال آورد رو سرش پسره

 :گفت

 

 . عمل اتاق بردنش-

 

 .ریختم اشک صدا بی و نشستم زمین روی همونجا

 

 .امیر کنه لعنتت خدا. برگردون سالم رو آبجی جونم خدا 

 

 به همینجوری.  میگذره عمل اتاق بردن بیتارو که وقتی از ساعت پنج

 رفتم طرفش به زود. بیرون اومد دکتر که بودم خیره عمل اتاق در

 :وگفتم

 

  چیشد؟ دکتر آقای_ 
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 : گفت کرد مکثی دکتر

 

 همراهشید؟ شما_ 

 

 ؟ چیشده بله_ 

 

 ! کما تو رفتن متاسفانه_ 

  

 روی افتادم و نداشتم ایستادن توان. چرخیدمی سرم تو مدام دکتر حرف

 .گریه زیر زدم بلند و زمین

 جیغ ها دیونه مثل من ولی باش آروم میگفت و گرفت بغلش تو منو بابا 

 چیزی به محکم و رفت گیج سرم که گذشت چقد دونمنمی. زدممی

 .خوردم
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 شد بهتر یکم تا زدم پلک چندباری دیدم،می تار کردم، باز رو هام چشم

 . چشمام

 

 .بود وصل سرم دستم به. کردمی درد شدت به سرم

 :گفت لبخند و با داخل اومد پرستار بعد دقیقه چند 
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 ! خوابیدی که دوروزه تنبل خانوم اومدی بهوش بالخره_ 

 

  گفتم تعجب با

 

 !دوروز_ 

 

 : داد ادامه و خندید پرستاره

 

 نداری؟ که درد عزیزم، اره_ 

 

 . کنهمی درد شدت به سرم چرا-

 

 . زنممی آرامبخش یه بهت االن-

 

 .سرمم به کرد تزریق آمپول یه بعدم

 ... رفتم خبری بی عالم به و شد سنگین پلکام که گذشت دقیقه چند یه 

 

 گریه جز که منم و اومدن مادرش پدر گذرهمی بیتا تصادف از دوروز

 .نمیاد بر دستم از چیزی زاری

 یه که بنیتاهم رفت حال از هم باری چند. میکنه گریه خیلی بیتا مامان 

 سارا صدای با. میخوره بهم ازش  حالم میزد پوزخند همش. اومد بار

 .بیرون اومدم فکر از
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 :سارا

 

 .بخور اینو بیا فرشته، -

 

 .خورمنمی ممنون-
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 :گفت بغض با سارا

 

 بگو میشه اگه شه؟،می شهنمی حل چیزی تو زاری گریه با فرشته،-

 .بزنم زار منم

 

 :گفتم بغض با و شد جمع چشمام تو اشک

 

 ، بودیم باهم بچگی از بیتا منو من؟ حال از دونیمی چی ،تو سارا-

 . گیرهمی دلم بیمارستانه تخت رو که بینمشمی وقتی

 

 باش آروم میگفت و گرفت بغلش تو منو سارا گرفت شدت گریه کم کم

 رفتیم بیمارستان از سارا کمک با نبودم خودم حال تو اصال من ولی.

 نبود خودم دست اشکام نشستم بیمارستان حیات تو نیمکت رو بیرون

 .گرفته بدجور دلم صورتم به میزدن انگارشالق
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 .. کن کمک خودت خدایا 

 

 نیلو انداختم نگاهی گوشی به و بیرون اومدم افکارم از گوشیم صدای با

 :دادم جواب و کردم پاک دستم پشت با رو اشکام. بود

 

      بله؟-

 

 :گفت نیلو تا نیومد صدایی دقیقه چند

 

  فرشته؟ شده چیزی سالم،-

 

  چطور؟ نه-

 

 ! جوریه یه صدات-

 

 رو گوشی سارا گریه زیر زدم بلند و کنم کنترل خودمو نتونستم دیگه

 .گرفت آغوشش تو رو من بعدم و زد حرف نیلو با و گرفت دستم از
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 صدایی با  سارا به رو. بیرون اومدم سارا بغل از شدم آروم که خوب

 :گفتم درمیومد  چا ته از که
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 .خاله پیش بریم بهتره_ 

 

 :گفت و انداخت بهم نگاهی سارا

 

 خبری اگه مونممی اینجا من کن، استراحت یکم خونه برو تو فرشته_ 

 . میدم خبر بهت شد

 

 :گفتم تحکم با

 

 !مونممی منم نه-

 

 :گفت اشکی چشمای با سارا

 

 ؛تو میکنی گریه کله یه روزه چند خرابه حالت خیلی تروخدا؛ فرشته-

  کنهنمی دوا رو دردی هم باشی اینجا تو دنبالت میام شب من برو االن

 

 به رو سرم نمیاد بر ازم کاری هیچ باشم هرچقدرم گفت می راست

 :گفت لبخند با که  دادم تکون باشه عالمت

 

 . نکنی رانندگی بهتره حالت این با برات، گیرممی آژانس میرم االن-
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 سارا از گرفت ماشین بیمارستانه جلوی که آژانس از رفت بعدم

 ... شدم ماشین سوار و کردم خداحافظی

 

 رفتم و کردم حساب رو کرایه. رسیدیم خونه جلوی بعد ساعت نیم

 راست یه... هستن بیمارستان همه معلومه خوب. نبود کسی... داخل

 بود کرده پف چشمام زیر انداختم نگاهی خودم به آینه جلوی اتاقم رفتم

 آب شیر و حمام داخل رفتم و کشیدم دل ته از آهی بود قرمز صورتم و

 .کردند ریختن به شروع اشکم های قطره و رفتم زیرش و کردم باز رو

 

  کنه؟ تصادف باید بیتا چرا خدیا 

 

 .سوختمی گلوم که کردم هق هق اینقدر 

 تخت روی و کردم تنم رو حولم و بیرون اومدم حموم از سختی به 

 .رفتم خواب به و شد سنگین چشمام کم کم. کشیدم دراز
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 .ریختند می خاک روش و گذاشتن قبر تو رو بیتا

 .زدم زار تونستممی تا و انداختم قبر روی رو خودم 

 

  نه نه رفتی؟ چرا اخه؟ رفتی چرا بیتا  

 

 داره خونی لباسای با که بیتا دیدن با و برگشتم که گرفت رو دستم یکی

 .پریدم خواب از و زدم جیغ خندهمی
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 بود خوابی جه دیگه این میزد شور بدجور دلم کشیدم، پیشونیم به دستی

 .خورد زنگ کوشیم که شدم بلند تخت رو از دیدم که

 .برداشتمش عسلی روی از رفتم 

 صدای که زدم رو اتصال یدکمه کردمی نمای خود سارا اسم 

 :پیجید گوشی تو سارا خوشحال

 

 !اومده هوش به بیتا بیمارستان برسون خودتو زود فرشته_ 

 

 :گفتم و زدم خوشحالی از جیغی سارا، حرف این با

 

  اومده؟ هوش به واقعا سارا،_ 

 

 : گفت خنده با سارا

 

 .بای فعال بیا زود دیوونه، اره_ 

 

 بیرون زدم خونه از و پوشیدم رو لباسام زود و کردم قطع رو گوشی 

 .برداشتم رو سوئیچ شون اتاق از بود نبرده شو ماشین بابام چون

 .کنم تصادف بود ممکن لحظه هر که رفتممی سرعت با اینقدر

 

 ... دویدم بیمارستان ورودی سمت به کردم پارک رو ماشین 
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 !باالیی همیشه که اسانسور تو به لعنت ای

 

 بهش رو خودم دیدم دور از رو سارا و باال رفتم بدو بدو ها پله از 

 .رسوندم

 :گفتم تند تند بودم افتاده نفس نفس به 

 

  اتاقه؟ کدوم کجاست؟ کو؟ سارا_ 

 

 :گفت و خنده زیر زد پخی سارا

 

 . بخش کردن منتقلش دختر نمیری_ 

 

 ؟ ببینمش تونممی_ 

 

 اخم با منم کرد نگاهمون اخم با پرستاره یه که خندید بلند دوباره سارا

 :گفتم

 

  خندس؟ موقعه االن چته مرگ_ 

 

 :گفت بخوره رو خندش داشت سعی که همونجوری سارا

 



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 !دکترم من انگار گفتی باحال خیلی آخه_ 

 

 :اورد در ادامو بعدم

 

 اتاقه؟ کدوم سارا-

 

 و کردم باز درو و اتاق طرف رفتم منم و داد نشون بهم رو اتاق سارا

 چشماش من دیدن با که رفتم طرفش  به. بود تخت رو بیتا داخل رفتم

 .شد اشک پراز
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 ... بیتا اززبان

 

 چند صدای. ریختمی اشکام اومد نمی باال نفسم. کردم باز رو چشمام

 !متلق سیاهی بعدم اومده هوش به گفتنمی که نفر

****** 

 

 

 همه بودم بیمارستان تو انداختم نگاهی ورم دور به کردم باز رو چشمام

 که نفر چند صدای و رفتنم ماشین جلوی یاشار حرفای. اومد یادم چیز

 .سیاهی بعدم اومد هوش به گفتن می
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 و بنیتا و یاشار و عمو خاله، بابا، بعدم مامان اول شد باز اتاق در 

 پوزخند با که انداختم بنیتا به نگاهی لرزیدمی هاش شونه مامان... امیر

 .کردمی نگاه من و یاشار به داشت

 .بود پایین سرش امیرم 

 :گفت بابا کنه بغلم  خواستمی که همین و جلو اومد مامان 

 

 کنی بغلش خوایمی تو که اونجوری گچه دستش بینی نمی مگه خانوم-

 !شهمی داغون

 

 درد از جیغی که گرفت بغلش تو منو بابا حرف به توجه بدون مامان

 . کشیدم

 .بیرون انداخت شونو همه اومد پرستار یه عقب رفت فوری مامان

 فرشته و شد باز در دوباره مین چند بعداز زدم لبخندی فکرم این از 

 کنارم اومد فرشته. شد اشک از پر چشمام دیدم رو فرشته تا داخل اومد

 :گفت بغض با

 

 حلواتو بمیری تو بودم این منتظر من اومدی، هوش به بالخره_ 

 بخورم

 

 :گفت و خندید که انداختم بهش میرغضبی نگاه یه

 

 دارم دوست حلوا خوب چیه_ 
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 :گفتم اخم با

 

 پرو بخور شوهرتو حلوای-

 

 :گفت ساختگی اخم با هم فرشته

 

 آبجیته پروهم تو، شوهر حلوای-

 

 .خنده زیر زدیم دوتای بعدم
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 :گفت بغض با باشه اومده یادش چیزی انگار فرشته

 

 کردی؟ اینکارو بیتاچرا-

 

 : گفتم تعجب حالت با

 

  کارو؟ کدوم-

 

 :گفت اخم با
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  انداختی ماشین جلوی خودتو که گفته بهم یاشار-

 

 من کردم پاکش دستم پشت با زود خورد ُسر چشمم از اشکی قطره

  گرفتم خودم تصمیم

 با... نگی من چرا گرفت ازم انتقامش بنیتا بودم نکرده کاری هیچ من

 :گفتم تعجب با بیرون اومدم فکر از فرشته صدای

 

 گفتی؟ چیزی-

 

 :گفت عصبانیت با فرشته

 

 !دارم صدات دوساعته میکنی؟ مسخره منو-

 

 :گفتم مسخره لحن با

 

 نشنیدم-

 

 

 شد باز اتاق در لحظه همون تو که انداخت بهم غضبی میر نگاه فرشته

 :گفت انداخت پایین سرشو شرمندگی با داخل اومد یاشار

 

  بود من تقصیر همش شرمنده بیتا-
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 پوزخنده با داره که بنیتا دیدن با ولی بیرون بره بگم بهش خواستم می

 شد عوض نظرم میکنه نگاهم
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 :گفتم مهربونی با یاشار به رو زدم لبخندی

 

 که نکن ناراحت خودت بود اتفاق یه فقد اون، عزیزم حرفیه چه این-

  شم می ناراحت منم

 

 با انداختم بنیتا به نگاهی من صمیمی لحن از کردن تعجب یاشار فرشته

 نه ولی شدم پشیمون کردم که کاری از لحظه یه من به بود زده زل غم

 االنشم کار  داره شوهر اون

 غرورم شکست منو کرد خیانت من به  امیرم ولی میشه، حساب خیانت

 :گفتم یاشار فرشته به رو بگردوندم ازش روم  کرد خورد

 

  میشم مرخص اینجا از کی-

 

 : گفت تعجب همون با فرشته

 

  میمونی بیمارستان تو روزی چند اومدی هوش به تازه فعال-
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 دادم تکون سرمو
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 ...بعد روز سه

 

 اتاق از پوشیدم فرشته کمک با لباسام میشم مرخص امروز بالخره

 سارا روز چهار این تو شکسته دستم فقط خداروشکر بیرون رفتیم

 اومدنم هوش به بعداز روز یک هم نیلو آروشا آرشاویر تهران؛ برگشت

 سارا تهران رفتن زود داشتن که کارای بخاطر ولی زدن سر بهم اومدن

 می که جای تا نرفت کردم هرکاری فرشته ولی فرستادم باهاشون هم

 میکردم رفتار عادی خیلی امیرم بنیتا با شدم صمیمی یاشار با تونستم

 :گفت اومد سمتم به بابا

 

  قشنگم دختر بریم-

 

 : گفتم زدم لبخندی

 

  جونیم بابا بریم-

 

  فرشته با

 : گفت کرد زیاد صداشم گذاشت آهنگ یه بابا  شدیم ماشین سوار
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  گذاشتم شما واسه نمیارم سردر ها آهنگ این از که من-

 

 : گفتم شیطنت با

 

 ؟ میذاری دخترات دوست واسه اینارو بابای-

 

 :گفت کرد خنده بابا

 

  تو دست از امان-

 

 کارم حماقته دونستم می کردم فکر نامعلومم آینده به نگفتم چیزی دیگه

 یه شدم خیره بیرون به کشیدم آه کنم، اینکارو خواستم می بازم ولی

 که بود سرنوشتی چه این خدایا چکید چشمم از ناخواسته اشک قطره

 ... کن کمکم خودت داشتم من

 

 :گفت که بابا صدای با

 

 رسیدیم-

 

 رفتیم کرد باز در بابا بیرون اومدم ماشین از بیرون اومدم افکارم از 

 بابا با بود شده تنگ مون خونه برای دلم چقد کشیدم عمیقی نفس داخل
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 بودم خسته انقد گرفت بغلش تو منو جلو اومد مامان داخل رفتیم فرشته

 یه خواست می دلم اتاقم رفتم راست یه بخوابم یکم میرم گفتم مامان به

 رو کردم عوض لباسام نمیشد دستم خاطر به ولی بگیرم حسابی دوش

 خواب به شد سنگین پلگام کم کم که کردم فکر انقد کشیدم دراز تخت

 رفتم

 

[ ,.۱2.۱۱.۱۷ ۱۷:۱۷] 

 دهنم ساعت دیدن با کشیدم خمیازه کردم باز و چشمام خوردم تکونی

 شام برای منو کسی ،چرا بود شب دوازده خوابیدم من چقد! موند باز

 به توجه بدون که بود گشنم انقد  شده بلند تخت رو ؟از  نکرده بیدار

 گذاشتم گاز رو برداشتم غذا یخچال از. پایین رفتم دستم درد و لباسام

  نشستم کشیدم عقب صندلی رو خودم

 

 خوردن، به کردم شروع بشقاب داخل ریختم غذارو دقیقه چند بعداز

 ظرف تونستم نمی دستم این با. سینک تو گذاشتم کردم جمع رو ظرفا

 سرمه؛ پشت کسی کردم احساس که کردم پر آب لیوان یه بشورم

 بشم رد جفتش از خواستم می هم تو رفت اخمام امیر دیدن با که برگشتم

 :گفتم اخم با. گرفت و بازوم که

 

  کن ول دستمو-

 

 :گفت غمگین حالت با

 

  دارم وجدان عذاب ؛من بیتا-
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 تر محکم که بیرون بکشم دستش از دستم خواستم می زدم پوزخندی

 :گفت زده غم های چشم با گرفت

 

  بودم مجبور من ببخش منو کنم می خواهش بیتا-

 

 :گفتم تفاوتی بی با نلرزه صدام کردم سعی زدم تر عمیق پوزخندی

 

 .کن ول دستم بخشیدمت-

 

 اتاقم رفتم زود بیرون کشیدم دستش از دستم محکم نکرد حرکتی هیچ

  کشیدم دراز تخت رو رفتم کشیدم عمیقی نفس کردم قفل درم

 

 از گوشیم بود رفته سر حوصلم واقعا دیگه نبرد خوابم کردم هرکاری

 رو انداختم گوشی نبود آنالین کسی هیچ تلگرام رفتم برداشتم عسلی رو

 برد خوابم تا خوردم ول انقد عسلی
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 غر داره اومده صبح هم فرشته کنم باز دستم گچ برم قراره امروز

 :زد داد داخل اومد خشم با اومد فرشته بیداد داد صدای باز ، میزنه

 

 . تنبلی  تو چقد-
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 :گفتم شدم کفری منم

 

 .گچه تو دستم نمیبینی میزنی غر چقد  دیگه بسه-

 

  خنده زیر زد پخی انداخت من نگاهیبه فرشته

 

 : گفتم اخم با هم تو کشیدم هامو اخم

 

 میخندی؟ چی به مرگته چه-

 

 :گفت خنده با فرشته

 

 .بنداز خودت به نگاهی یه آینه تو بیتا،-

 

  گرفت خندم خودمم وضعم دیدن با آینه سمت برگشتم

 سیخ سیخ بود شده آمازون جنگل مثل موهامم بود گردنم تو تاپ آستین

 :گفتم فرشته طرف کردم روم

 

 بپوشم لباس کن کمکم بیا خندیدن، جای به-
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 .اومد حرفی بدون هم اون

 شلوار با. پوشیدم داشت طالیی بند کمر یک که ساده زرشکی مانتو یه

 چشم خط زدم پودر کرم یکم  انداختم سرم مشکیمم شال مشکیم جین

 اسپرت های کفش پوشیدن بعداز زدم لبام رو کالباسی رژ کشیدم باریک

 سوار کردم خداحافظی بابا مامان از بیرون رفتم اتاقم از زرشکیم

 شدیم فرشته ماشین
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  شدم پیاده ماشین از  زدم لبخند بیمارستان رسیدیم بعدش دقیقه بیست

 نشستم تخت رو کردن می باز دستم گچ اونجا که اتاقی رفتم داخل رفتیم

 خدا یا بود دستش دستگاه ؛یه اومد غلیظ آرایش با ایکبیری پرستاره یه

 ! کنه قط دستم نکنه

 :گفت  آوری چندش لبخند با  دید ترسم که پرستاره

 

 ترسیدی؟ عزیزم-

 

 : گفتم زدم لبخند منم ایکبیر دختره  ترسیده عمم پ ن پ

 

 عمرا ؟ من کی-

 

 زد مزخرف لبخند یه دختره

 دستم با شد تموم کارش ساعت نیم بعداز گچ کردن باز به کرد شروع 

 .خوردم باباش ارث انگار بود گرفته کشتی
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 دکتر از بزنم دستم به روزی چند تا که داد بهم پماد چندتا یه دکتر

 ؛ اومدیم اتاق از نکردم حساب ادم اصال دختره اون ولی کردم تشکر

 پایین رفتیم می داشتیم بیرون

 

 میکنه؟ چیکار اینجا این شد سبز راما جلو یاشار که

 :گفت جلو اومد زد خندی لب یاشار. دکتره خوب احمقم من چقد اه

 

 چطوره؟ حالتون خانوم بیتا به به-

 

 خوبین؟ شما ممنون-

 

 کنید؟ می چیکار اینجا ممنون-

 

 :گفتم کردم دستم به اشاره

 

  کنم باز دستم گچ اومدم-

 

 :گفت کرد سلفه فرشته

 

  یاشار آقا سالم-
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 :گفت لبخند با شد فرشته متوجه  تازه که یاشار

 

 خوبید؟ خانوم فرشته سالم-

 

 :گفت لبخند با هم فرشته

 

 ؟ خوبید شما ممنون-
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 بخوریم؟ باهم نهار ندارید کاری اگه ها خانوم ممنون-

 

 ؛ انداخت من به نگاهی فرشته

 :گفتم زدم لبخندی عالیه، نقشم شروع برای این

 

  موافقم من -

 

 : گفت تعجب با فرشته

 

 ...بی اما-

 

 : حرفش وسط پریدم
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  دیگه روزه یه فرشته-

 

 کافه رفتیم کرد قبول ناچار به هم فرشته زد خندی لب یاشارم

 ...بیاد یاشار تا بیمارستان

 

 رفتیم هم با شد خودش،پیاده ماشین از شدیم؛یاشارم پیاده ماشین از 

 قرمز  های صندلی میز صاحابش خوشبحال بزرگه حجب هوف داخل

 دنج جای یه رفتیم ها بچه ؛با هست خواننده برای جای یه مشکی

 

 :گفت یاشار روبه اومد؛ گارسون

 

 ؟ دارید میل چی یاشار آقا نباشید خسته-

 

 :گفت غرور با یاشارم

 

  همیشگی همون من برای-

 

 :فرشته من سمت برگشت بعدم

 

 میخورید؟ چی خانوما-

 



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 : گفتم پریدم

 

 خوریم می ماهی فرشته و من-
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 گارسون به یاشار شدم، قرمز که پام تو کوبید محکم یکی فرشته

 ... بیاره رو گفت،سفارشاتمون

 

 خوردن به کردم شروع آوردن غذارو مین بیست بعداز

 :گفتم یاشار به رو

 

 اینجا؟ میاید زیاد-

 

 :گفت کرد خنده تک

 

 نداره شمارو قابل خودمه، مال اینجا-

 

 :گفتم تعجب با

 

 خودتونه؟ مال جدی-

 



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 داد، تکون مثبت نشونه به سری اونم

 

 ، اوف حیام بی خیلی میکنه فکر مطمئنن بگم پیشنهاد باید چطوری اال

 فرشته حضور متوجه انگار ولی بگه چیزی خواست می یاشار جهنم به

 بیرون رفت ببخشید یه با خورد زنگ فرشته گوشی لحظه ؛همین تو شد

 

 :گفت کردم باز لب زود یاشار

 

 ؟ دارم مهم کار یه ببینیم هم تنها فردا میشه بیتا-

 

 نشه خفه ترسیدم که گفت تند تند انقدر

 

 کجا؟ چند ساعت باشه خوب اهم-

 

 کنم می اسمس برات-

 

 باشه-
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 یاشار نشد؛از زده حرفی هیچ ناراحته،دیگه انگار ولی برگشت فرشته

 فرشته بود؛ خودش تو خیلی شدیم،فرشته ماشین سوار کردیم خداحافظی

 ما داخل،خونه رفتم کردم باز در کلید رفت؛با هم خودش رسوند، من



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 من مال یکیش اتاق،باال پایین تا سه داره باال اتاق تا چهار دوبلکسه

 اتاق مهمان اتاق شده،دوتاشم بنیتا امیر مال االن که بنیتاس مال یکیش

 ، مامانه بابا مال یکیش پایین

 

 راحتی کاناپه دست یه سالن داخل فیروزه رنگ با سلطنتی مبل دست یه

  رنگ کرم

 

 سلیقه به هست،پردها آشپزخونه کنار راست سمت نفر دوازده میز یک

 زدن دید شده،بیخیال تزین بابا های ؛باگل خونه بقیه فیروزه؛ مامان

 بودن آشپزخونه تو بنیتا آشپزخونه،مامان رفتم شدم خونه

 

  کردم بغل پشت از مامان

 

 من؟ عشق چطوری خوشگلم مامان بر سالم-

 

 :گفت برگشت مامان

 

 کو؟ فرشته گلم دختر سالم_

 

  شون خونه رفت-

 

  کنم آماده نهار برات کن عوض لباسات برو_
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  خوابم می میرم خوردم نهار مامان ممنون-

 

  دخترکم برو باشه-

 

 رو کردم؛خودم عوض لباسام اتاقم دادم،رفتم بنیتا به لبی زیر سالم یه

 برد خوابم سوته سه انداختم تخت
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 .فرشته زبان از

 

 شد نمی ردم،باورمک پاک صورتم دستم پشت با میزدم، قدم اتاق تو

  افتادم تلفن اون یاد ؛ تهران برگردم باشه،باید کرده کارو سجاد،این

 

 ...قبل ساعت یک

 

 نمی بود ناشناس خورد، زنگ گوشیم میزدن،که حرف داشتن بیتا یاشار

 از ببخشید یه با.بده جواب گفت می حسی یه بدم،ولی جواب خواستم

 اومد، مرد یه صدای زدم اتصال بیرون،دکمه اومدم رستوران

 

 بفرماید؟ بله-
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  باشی کوچولو فرشته باید تو-

 

 :گفتم سردی خون شدبا خالی دلم ته ولی چرا نمیدونم

 

 شما؟ نمیارم جا به-

 

 :گفت تحکم با کرده خنده

 

 .فرستم می عکس معشوقش با عشقت از االن خدا بنده یه:ناشناس

 

 گذاشتن سرکارم ،حتما گوشی به شدم خیره کرد قط گوشی

 

 فرستم، می عکس معشوقش با عشقت از ،گفت کردم زمزمه خودم با

 نت اومدم،زود خودم به یهو که بودم خیره گوشی به جوری همین

 عکس ناشناس خط همون از لحظه همون که کردم روشن گوشیم

 کردم باز عکس برام شد فرستاده

 

 امکان شدم خیره عکس به بهت بود،با دختره یه دست تو دست سجاد

  نداره

 

 ...حال زمان
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 گاز لبم نبود ولی فتوشاپ کردم فکر دیدم هارو عکس اینکه بعداز

 نیاد در صدام تا گرفتم
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 :ریختم اشک صدا بی کردم جمع شکمم تو پاهام نشستم تخت رو

 تهران برگردم فردا باید-

 .رفتم خواب به بستم هام کشیدم،چشم دراز تخت رو

 

 شدم بلند تخت از کشیدم خمیازه بود تاریک جا همه کردم باز هام چشم

 خوابیدم؟ چقد بود نیم هشت ساعت

 

 انداختم نگاهی خودم به آینه جلوی رفتم، بهداشتی سرویس سمت به

 اومدم کردم خشک شستم صورتم بود شده قرمز بود کرده پف هام چشم

 :زدن اتاقم در که بیرون

 

 بفرماید-

 

 :گفت اومد داخل مامان

 

 بخوریم شام اومده بابات بیا فرشته-
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 میام برو مامان باشه-

 

 

 بیرون نرفت اتاق از چون بگه میخواد دیگه چیزی کردم احساس

 :مامان طرف برگشتم

 

 مامان؟ شده چیزی-

 

 :گفت داد تکون سری مامان

 

 .داره کارت بابات بخوریم شام بیا-

 

  دادم تکون سرم رفت بعدم

 آرایش چشمام،یکم قرمزی خاطر به ولی نداشتم کردن آرایش حوصله

 ...کردم

 

 می بابا مامان اتاق از صدای،که که پایین برم خواستم می  بیرون رفتم

 :گفت می که بابا صدای که نزدیکتر رفتم کرد جلب توجه اومد
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 هستن هم کرده نشون اینا گی، می داری چی زن-
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 :گفت کالفگی با مامان

 

 چی نباشه راضی وقتی-

 

 !نیست راضی میدونی کجا از تو:بابا

 

 کرد خواستگاری برادرش برای رو دیدی؟فرشته که رو سارا:مامان

 ...راضیه هم ،فرشته

 

 

 آشپزخونه وارد پایین رفتم سرعت به ندادم گوش شون حرف بقیه دیگه

 سر مامانم بابا که چیدم میز خیال بی اوف کردم نشون چی شدم،یعنی

 . رسیدن

 

 ولی کشیدم برنج خودم برای کمی بود ناراحت خیلی چهرش مامان

 :گفت بابا که کردم می بازی باهاش داشتم

 

 .دارم کار باهات شام بعداز فرشته-

 

 :گفت ناراحتی با مامان

 

 بخونه درسش باید فعال فرشته ، مرد دیگه کن بس-
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 :گفتم بابا شدم،روبه بلند میز پشت از

 

 زنیم می حرف خوردین تون شام هم پذیرای تو من-

 

  نشستم وی تی جلوی کاناپه رو بیرون اومدم آشپزخونه از

 کسی؛کنارم کردم احساس که بودم زده زل وی تی خاموش صفحه به

 ...نشسته

 

 : گفت تحکم با دیدم بابا  که برگشتم

 

  کارهم اتاق بیا-

 

 باال رفتم آروم ها پله از افتادم راه سرش پشت شدم بلند

 

 روبه باباهم نشستم صندلی رو داخل رفتم رسیدم که بابا کار اتاق به

 نشست روم

 

 :کرد شروع که بابا به زدم زل

 

 دوست  خوام نمی تورو بدی ،من هستی دخترم تنها تو فرشته ببین-

 بشه خوشبخت دخترم تنها دارم
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 :داد ادامه دوباره کرد مکث

 

 گرفتیم تصمیم االن و کردیم نشون کامران  برای تورو عموت و من-

 بشه تموم تو درس تا بشید نامزد شدین بزرگ که اال

 

 (عموم پسر) کامران و من بودم شوک تو بابا های حرف از

 تنها بود زده زل من به منتظر بابا بودیم برادر خاهر یه مثل همیشه

 :بگم تونستم که کلمه

 

 .تهران برمیگردم فردا من بابا-

 

 به خودم دویدن به کردم شروع تند تند بیرون اومدم اتاق از سرعت به

  گریه زیر زدم بلند کردم قفل در رسوندم اتاقم

 

 :گفت میلزید که صدای با مامان که گذشت دقیقه چند

 

  دخترکم ذارم نمی من نکن گریه مادر بشم فدات االی-

 

 میزدم زار مامانم حرفای به توجه بدون من
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 با اگه دونستم می خودمم وگرنه بود سجاد خیانت برای کردنم گریه

 خوابم که کردم گریه قدر این میشه درست چی همه بزنم حرف کامران

 ...برد

 

 خودم شدم بلند جام از زور به کرد می درد بدنم همه کردم باز چشمام

 رسوندم تخت به

 

 با کردم باز آب شیر حموم رفتم شدم بلند تخت از گذشت دقیقه چند

 دوش زیر رفتم تنم لباس

 بود گذشته چقدر دونم نمی

 گرفتم دوش آوردم در لباسام

  بود رفته در بدنم کوفتگی

 

 بیرون رفتم پوشیدم حولم

 

 شلوار شال با مشکی مانتو یه کمد از باال بستمش کردم خشک موهام

  پوشیدم آوردم در مشکی

 

 چمدونم تو ریختم لباسام

 

 یه چهار ساعت گفتن که کردم رزرو تهران برای بلیط دوتا زدم زنگ

 نبودن بابا مامان بیرون اومدم اتاقم از  دارن تهران به پرواز
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 :گذاشتم براشون یاداشت یه سرکار رفتن حتما

 

 (نباشین نگران تهران میرم دارم من مامانی)

 

 ...اینا بیتا خونه برم که زدم زنگ آژانس یخچال  به چسبوندمش

 

 عقب صندوق گذاشت چمدون راننده شدم ماشین سوار 
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 از قشنگ آهنگ یه بود جوون پسر یه راننده دادم آدرس راننده به

  آهنگ به سپردم گوش بود گذاشته ببینی کجایی اسم به مانکن ساسی

 

  واسش نوشتم می هرچی کرد آبی تارم زندگی که اونی

 کرد می پاک نخونده

 می عذاب که دونست می  رفت می معرفت بی نرو گفتم می جایی هر 

 کرد می لج کشم

 شده خسته ببینی کجایی میکنه مستی چه ها شب عشقت ببینی کجایی اال

 ...کنه نمی بس اما

 

 :گفت که راننده صدای با

 

 رسیدیم خانوم،-
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 اومدم بیرون افکارم از

 کردم، لبی زیر تشکر

 

 شدم خیال بی منم گفت نه ولی بگه چیزی خواست می انگار پسره

 کردم حساب کرایه

 بیتا مامان که زدم رفتزنگ خودش آورد در پشت تا چمدون راننده

 :گفت

 

 کیه؟-

 

  کنید باز هم فرشته جون خاله-

 

 شد، باز تیک صدای با در

  

  گذاشتم در جلوی چمدون داخل رفتم گرفتم چمدون

 

 :گفت روی خوش با خاله که تر جلو رفتم دیدم خاله دور از

 

  چطوره حالت گل خانوم فرشته به به-
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 :زدم خاله مهربونی به لبخندی

 

  خوبید شما ممنون جون خاله سالم-

 

 داخل بیا عزیزم خوبم منم-
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 خاله چشم-

 

 خونه داخل رفتیم بیتا مامان با

 

 نبود بیتا خود از خبری ولی بودن سالن داخل بنیتا امیر و بیتا بابای

 اتاقدشه داخل حتما

 بود نشسته سرد خون خیلی که انداختم بنیتا به نگاهی

 

 از امیرم خودخواه آدم یه واقعا بنیتا خوره می بهم امیر بنیتاو از حالم

 .تر بد اون

 

 دادم همه به لبی زیر سالم یه

 

 دادن سالمم جواب همه که
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 .نشستم نفره تک مبل رو

 آورد، آلبالو شربت برام خاله

 

 :گفتم خاله به رو خوردم شربت ازش کمی کردم ازش تشکر

 

 کجاست؟ بیتا جون خاله-

 

 کرد پا اون پا این کمی خاله

 :گفت

 

 تهران برگشت دیشب بیتا-

 

 برگشته؟ که چی یعنی-

 

 :گفت تعجب با خاله

 

 دونستی؟ نمی-

 

 پس داریم، پرواز چهار ساعت فردا گفتم بیتا به دیشب من چی یعنی

 :کردم مشت هام دست زد بنیتا که حرف با رفته؟ من بدون چطوری
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 گفتم بهت که من جان مامان-

 و گذرونی  خوش برای بلکه نرفته خوندن درس برای جا اون بیتا

 ...وگ رفته ها حرف این از زدن رل رفتن پارتی

 

 :شدم الزم شلوار من بنیتا جایی به زد، عمو که داد با

 

 بار یک اگه میزنی خاهرت سر پشت که های حرف چه این دختر-

 .دیدی خودت چشم از دیدی هرچی بشه، تکرار دیگه

 

 زد داد با هارو حرف این همه

 

 .رفت شد بلند بعدم

 گرفتی بنیتا این حال خوب جون، عمو گرم دمت 
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 هم نهار میان شرکت از شب هشت ساعت اینا مامان خونه برم بهتره

 برم جا همون از چهار ساعت خونه برم بهتره رفته هم بیتا نمیان خونه

  کردم خداحافظی خاله از شدم بلند

 

 نکردم، قبول ولی بمونم نهار برای کرد اصرار خیلی خاله
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 بود مسن مرد یه که راننده اومد دقیقه ده بعداز زدم زنگ آژانس

 کرد حرکت راننده شدم ماشین عقب،سوار صندوق گذاشت برد چمدون

 

 برگشته چرا یعنی برگشته من بدون بیتا چرا بود مشغول جور بد ذهنم

 بیام ها فکر این تا دادم تکون سرم فهمم، می بالخره باشه هرچی

 ...بیرون

 

  گذاشتم، گوشه یه خونه داخل بردم چمدون کردم حساب رو کرایه

 

 کنم سرگرم خودم که این برای

 

 که بودم فیلم تماشاه مشغول بود گذاشته فیلم یه کردم، روشن وی تی

 بود نیم دوازده انداختم ساعت به نگاهی گشنمه، خیلی کردم احساس

 کردم درست املت برداشتم،یه مرغ تخم دوتا یخچال از آشپزخونه رفتم

  شستم هارو ظرف خوردم

 

 آوردم در مانتوم باال رفتم

 .برد خوابم نکشید ثانیه به که کشیدم، دراز تخت رو

 

 به خورد چشمم که  کردم نگاه برم دور به کمی کردم باز هام چشم

 داشتم، پرواز چهار من بود نیم سه ساعت
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 شستم صورتم دست بهداشتی سرویس رفتم ،زود شدم بلند تخت از

 که ساده نفتی آبی مانتو یه بود، شده چروک مانتوم بیرون،چون اومدم

 دارم طرح مشکی روسری پوشیدم داشت رنگ طالی بند کمر یه فقط

 تفنگی لوله شلوار کردم سرم

 پوشیدم مشکی
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 .کنم آرایش یکم گرفتم تصمیم بود شده روح رنگ بی صورتم چون

 زدم لب برق یه آخر در کشیدم نازک چشم خط یه  زدم پودر کرم یکم

 کنم قضاوت زود نباید باشه دروغ باشم؛شاید قوی باید من کشیدم آه

 

 چی؟ باشه واقعیت اگه اما

 گرفتم آژانس شماره کردم،زود پاکش زود چکید چشمم از اشکی قطره

 :دادن جواب بوق بعدازچند

 

 بفرماید؟ ملل آژانس-

 

 خواستم می ماشین یه سالم-

 

 کجا؟ برای-
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 جا از مشکیم های کتونی بیرون رفتم اتاقم از دادم آدرس که این بعداز

 هم ماشین بیرونکه رفتم گرفتم چمدن دسته پوشیدم آوردم بیرون کفشی

 ...دادم آدرس شدم سوار اومد،

 

 اومدیدم که اول  های روز بخیر، یادش ای انداختم آپارتمان به نگاهی

 چون بود هشت انداختم نگاهی هم ساعت به گذشت می خوش چقد

 آپارتمان شد،وارد دیر خیلی همون کرد،واسه پرواز تاخیر با هواپیماه

 داخل رفتم زدم شو دکمه آسانسور طرف رفتم شدم

 

 خونه بیتا مگه خاموشه ها چراغ چرا وا بیرون اومدم، آسانسور از

 ها سالن،چراغ تو گذاشتم پام داخل،تا رفتم کردم باز کلید با در! نیست

 :گفتن می که همه صدای شد روشن

 

 مبارک تولدت -

 

 هام ؟اشک بود تولدم بودم،امروز زده زل روم روبه به بهت شد،با بلند 

 :گفت نگرانی ،با بغلم اومد هول با سجاد ریخت می دیگری  از پس

 

 عزیزم؟ خوبی جان فرشته! فرشته-

 

 کرد پاگ صورتم دستش با بعد

 تو نکرده خیانت بهم که انداختم؛مطمئنم خوشگلش چشمای به نگاهی

 موضوع اون درباره بعدا بتونم شاید زد، می موج عشق هاش چشم
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 لبخندی با اومد طرفم به بودم،بیتا شده سوپرایز واقعا بزنم حرف باهاش

 :گفت

 

 جون آبجی مبارک تولدت-

 

 می نگاهم لبخند با داشتن همه بغلش تو انداختم خودم تر جلو رفتم

 :اومد سرم پشت از صدای که کردن،

 

 خانوم فرشته مبارک تولدت-

 

 دماغ سبز چشمای مشکی موهای با الغر پسر عقب،یه برگشتم ترس با

 دید ترسم وقتی زد زنگ بهم که همون صداس همون بود،این معمولی

 :گفت لبخند با شد کم ترسم از کمی که زد لبخندی

 

 ببخشید خانوم فرشته-

 کنه سوپرایز شمارو خواست می که تقصیر،سجاده ترسوندمتون،همش 
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 :گفتم دادم قورت دهنم آب

 

 هستی؟ کی تو-
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 :گفت لبخند با سجاد

 

 کن عوض هات لباس اتاقت برو فعال میگم بهت من عزیزم-

 

 داخل داد هولم تقریبا اتاقم سمت برد من کشون کشون گرفت دستم بیتا

 

 :گفت زود که کردم باز دهن

 

 بیا بپوش هات لباس میدم توضیح بعدا نه االن-

 

 یه برداشتم، بود تخت رو که لباس هوف شعور بی دختره رفت بعدم

 پیراهن

 و یقش رو ریزی های سنگ بود زانو زیر تا بلندیش که رنگ بنفش

 بود شده کار هاش آسین

 شد می معلوم زیبا واقعا تنم تو کردم، تنم لباس آوردم در مانتوم

 جوری همون زدم برس موهام برداشتم برس پوشیدم مشکیم ساپورت

 دادم سالم همه به بیرون؛گ رفتم زدم کالباسی رژ یکم ریختمش؛دور

 زل رقصیدن می خودشون واسه داشتن بقیه نشستم، سجاد دست بغل

 :گفتم سجاد به زدم

 

 قراره؟ چه از داستان بگی میشه سجاد-
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 :زد لبخندی

 

 این چطوری دونستم نمی کنم سورپرایزت خواستم می عزیزم راستش-

 من بگه بهت یکی که رسید فکرم به تا کردم فکر قدر این کنم کارو

 تهران بیای تو کردم خیانت بهت

 

 :داد ادامه کشید عمیقی نفس

 

 تو برای، بگیره  هم خاله دختر شیدا من از عکس گفتم دوستم به که-

 ...تهر بیای که بفرسته

 

 :حرفش وسط پریدم

 

 این دونی می کنی سورپرایزم آدم مثل تونستی دونم،نمی می بقیش-

 اومد؟ من سر به چی دوروز

 

 نوک با هم،سجاد گونه رو افتاد چشمم از اختیار بی اشکی قطر

 :گفت مهربونی نگاه کرد،با ش پاک انگشتش

 

 نمیشه تکرار دیگه کردم اذیتت که خانومم ببخشید-
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 باشه نکن اذیتم جوری این دیگه-

 

 بررقصیم؟ بریم خوشگله خانوم چشم-

 

 گذاشتم دستش تو دست

 به کردیم شروع ما نشستن بقیه بود، کوچیک سالن چون وسط رفتیم

 آوردن کیک بعدم رقصیدن

 نو و یک شمع جان،دوتا فرشته مبارک بود،تولدت نوشته کیک رو

 به رنگ ها رنگ های بادکنک که شدم سالن متوجه تازه بود روش

 کادو کادو کاغذ که های کادو از پر خونه طرف ،یه زدگیه دیوارها

 ...شدن،و

 

 :بیرون اومدم فکر از بیتا باصدای

 

 کجایی؟ آبجی فرشته-

 

 شده؟ چی جانم-

 

  ببر کیک کن فوت شمع عزیزم-

 

  بریدم کیک کردم فوت شمع کردم، آرزو دلم تو اول
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 خوندم می مبارک تولدت همه

 دادیم همه به کیک

 بهت با سجاد دماغ به زدم کردم فرو کیک تو دستم کرد گل شیطنتم

 که کیک اومد خوش به تازه که زدم کشاد گله  لبخند یه کرد می نگاهم

  سرم تو زد  بود بشقابش تو

 صورتش رو زدم رو بود  نصفش که کیک نکردم نامردی منم

 سرش تو زدم گرفتم شیرینی خندیدن،یه می ما کارا به داشتن همه
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********************* 

 (بیتا زبان از)

 

 بغض یه چرا نمیدونم کردم می نگاه سجاد فرشته  کارهای به داشتم

 خواسته نا داشت، دوست من هم امیر کاش زد، می چنک گلوم به بدی

 کردم پاکش ببیندش کسی تا که افتاد چشمم از اشکی قطره

 آسون رو من کار یکم یاشار رشت برگردم باید فردا بود، قسمت شاید

 عذاب کردم، قبول چرا چون بی کرد، خاستگاری ازم دیروز کرد

 بنیتا که این خاطر به من که بفهمه یاشار موقعه یه اگه داشتم، وجدان

 حتما کنه؟ می پیدا احساس چه بدم مثبت جواب بهش بدم عذاب رو

 :اومدم بیرون فکر از فرشته صدای با میشه متنفر ازمن

 

 بدی؟ کادوم خواهی نمی بیتا-

 



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 گرفته، هاشم کادو فرشته بودن کرده عوض هاش لباس دوتاشون هر

 گذر متوجه که بودم فکر، تو قدر این یعنی دادم می کادوم باید من بود

 :گفتم لبخند با نشدم؟ زمان

 

 میارم االن چشم-

 

 ای نقره کردنبند ست یه آوردم بودم خریده براش ،که کادو اتاقم رفتم

 با  کرد بازش ذوق با بهش دادم بردم رو کادو بودم، خریده براش

 :گفت خوشحالی

 

 جونم بیتا مرسی وای-

 

 .نداره تو قابل آبجی خواهش-

 

 بهونه رو گی خسته که هم فرشته رفتن بعدم موندن ها بچه دیگه یکم

 خنده  افتادم سجاد کار یاد کثیف، خونه یه موندم من  بخوابه رفت کرد

 بی منم البته رو فرشته کرد هم سورپرایزی چه دیوونه کردم، ریزی

 کنیم سوپرایزش جوری چه گفت زد زنگ بهم سجاد وقتی نیستم تقصیر

  عشقته بگه فرشته به بفرسته بگیره عکس دختره یه خودش گفتم،از منم

 فوش سجاد دوست به فرشته چقد حتما گرفت خندم بهش کردن فکر از

 داد

 چهار ساعت کاری تمیز به کردم شروع شدم موضوع این خیال بی

 دادم ماساژ کمرم کمی گرفتم درد کمر شد، تموم بالخره شب
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 نگاهی شدم اتاقم وارد رفتم اتاقم سمت به  تلوخوران کشیدم، ای خمیازه

 می خوابم بدجور ور این از بود شده کثیف بدنم همه انداختم، حموم به

 رفتم برداشتم حولم ، حموم سوی به پیش  شدم خواب خیال بی اومد،

 حموم، داخل

 .کردم زمزمه آهنگ خودم با داخلش، زدم شیرجه  کردم پر آب وان

 

 می گرده نرفته،برمی اون  نویسم می سرده زده یخ که، پنجره این پشت

 شنوم

  انصافی بی خیلی پاتو صدای

 ...سازی می قصه گفتی عاشقتم گفتم

 اومدم وان از شد می سنگین، هام چشم داشت دیگه  رفته یادم شو بقیه

 ولی تخت رو انداختم خودم کردم تنم رو حوله گرفتم دوش بیرون،

 سر حوصلم هوف نبرد خوابم کردم، می فکر که شد چیزی برعکس

 کنم سرگرم خودم میتونم، که چیزی کنم؟تنها چیکار باید االن رفته

 هیچ ولی  کردم روشن نت برداشتم، عسلی رو از گوشیم گوشیمه،

 همین منه، شانس از اینم واال نبود، آنالین کسی

 .داد ام پی بهم، یکی کنم خاموش نت خواستم می که

 :بود نوشته داشت هم کیه؟شماره دیگه این

   

 .تهرانی خانوم سالم-

 

 : کردم تایپ براش
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 شما؟-

 

 داد ام پی بعد دقیقه چند

 براتون مشکلی ،عایا دانشگاه نیومدین وقتی چند هستم زند آرشاویر

 اومده؟ پیش

 

 که این بعد کردم چت باهاش یکم واال فضولن چقد مردم توچه به آخه

 شدم هوش بی دیگه گفتم، بخیر شب

 

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

 برای رشت برگردم نتونستم دیروز گذره می فرشته تولد از روز یه

 .گرفتم بلیط امشب

 

 کنه، ازدواج عموش پسر با خواد می باباش که گفت بهم فرشته دیشب

 بود ناراحت خیلی موضوع این از

 خیلی پسر میشه راضی بزنم حرف، کامران با اگه بودم مطمئن ولی

 بود عاقلی
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 جمع رو چمدونم ، برم بهتره میاد، دانشگاه از فرشته دیگه ساعت یه

 اتاقم رفتم شدم بلند کاناپه رو از کنم

 بقیه بعدم چمدون، تو انداختم کردم تا هام مانتو چنتا کردم باز کمد 

 ...بستم چمدون داخلش ریختم ضروری وسایل
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 موهام رسونه، می فرودگاه، تا من فرشته دارم، پرواز دیگه ساعت یک

  باال، بستمش مو کش با زدم برس

 که بازم جلو آبی مانتو زدم، لب برق یه فقد، نداشتم آرایش به نیازی

 آبی لی شلوار با ،آسمانی پوشیدم داشت سفید سارفون یه زیرش،

 کیف کردم پام سفیدم، سانتی پنج کفش انداختم سرم سفیدم شال پوشیدم،

 پارکینک، رفتیم باهم بیرون رفتم گرفتم، چمدونم دسته برداشتم، ستش

 نشستم،فرشته راننده کمک صندلی رو ماشین، داخل گذاشتم چمدون

 هواپیماه تو االن شد تموم زود کازا بقیه کرد، حرکت نشست، رل پشت

 هام چشم انتظارمه، در چه که کنم می فکر، نامعلومم آینده به دارم هم،

 .نکنم فکر، این از بیشتر تا بستم

 دختره یه کردم، باز هام چشم خوردم، می که های تکون با

 ای قهوه موهای معمولی، دماغ لب مشکی درشت های چشم با سبزه

 بازه هام چشم دید وقتی میده، تکونم داره

 :گفت لبخند با

 

 رسیدیم، شو بیدار عزیزم-

 

 :گفتم شدم بلند

 

 کردی بیدارم که ممنون-

 

 میری کجا گلم، خواهش-
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 :گفت که گفتم خونه آدرس

 

  هست، ماهم خونه اطراف همون  جالب، چه عه-

 

  جالبه آره-

  

  بریم، باهم جارو اون تا موافقی-

 

 بریم باشه-

 

 جلوتر خیابان دوتا بود، گفته درست دادیم، آدرس رفتیم گرفتیم تاکسی

 بود، ما خونه از

 تیک با در که زدم، آیفون شدم، پیاده ماشین از کردم خداحافظی ازش

 شد، باز

 بپرسم دختره این اسم رفت یادم عه
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 .بابا وللش

 دلم انداختم خونه، به نگاهی بستم در داخل، رفتم گرفتم، چمدون دسته

 بودم مجبور ولی ببینم، امیر باز داخل برم خواست نمی

 خونه داخل رفتم خونه، سمت به آروم آروم کشیدم، آهی
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 :کرد نگاهم تعجب با روم روبه اومد، مامان که

 

 کنی؟ می نگاهم جوری این چرا مامان، شده چی-

 

 برگشتی؟ چرا  نداری دانشگاه درس خواستی نمی ،مگه هیچی-

 

 وایسم؟ در دم خواهی می هم خسته جان، مامان هیچی،-

 

 داخل بیا دخترم باشه-

 

 :گفت مامان که کنم بلندش که گرفتم، چمدون دست کنار، رفت جلوم از

 

 زحمت بی اتاقش داخل ببر رو بیتا چمدون پسرم؛ جان امیر-

 

 روبه امیرو دادم، آرومی سالم انداختم بود روم روبه که امیر به نگاهی

 :گفت مامان

 

 .جان مامان حتما-

 

 مبل رو بنیتا افتادم را سرش پشت منم برد، اتاقم سمت به گرفت چمدون

 که امیر من دیدن با برگشت که دادم سالم بود، ولو وی جلوی،تی

  بود دستش من چمدون،
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 اخم بدجور دیدم کرد، اکفا سالم جواب سر دادن تکون با کرد اخم

 :گفتم پوزخند با گرفتم امیر دست از چمدون زدم، پوزخندی کرده،

 

 اجازه با نترکه، که پیشش برید بهتره شده، عصبانی خیلی تون خانوم-

 .امیر آقا

 

 باال رفتم ها پله از
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 جلو رفتم گذاشتم، اتاق گوشه چمدون اتاق داخل رفتم کردم؛ باز اتاقم در

 قطره بود گرفته بدجور دلم گذاشتم سرم رو هام دست نشستم، تخت رو

 سرم رو بال این کردم، چیکار من مگه چکید،خدایا چشمم از اشکی

 کنم؟ فراموش امیر طوری چه آوردی

 نمیتونم نه نه نمیتونم، من

 برداشتم دستمال ریختم می اشک دونه دونه بود، اومد درد به قلبم

 کردم تمیز صورتم

 چند کردم، باز آب شیر رفتم، توالت سمت به شدم، بلند تخت رو از

 خشک صورتم برداشتم، صورت دست حوله زدم، صورتم به آب مشت

 باز اتاقم در که اومدم بیرون توالت از کردم،

 :داخل اومد مامان شد

 

 شام برای پایین بیا بیتا-
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  میام کنم عوض لباسام ماما، چشم-

 

 .کردم باز کمد در آوردم، در لباسام رفت، بیرون اتاق از مامان

 

 روسری پوشیدم، کلفتم مشکی پوشیدم،ساپورت برداشتم سبز تونیک

 بیرون اتاق از کردم، پام فرشی رو های جوراب کردم، سرم سبزم

 اومد، می خنده صدای آشپزخونه از پایین، رفتم آروم ها پله از رفتم،

 داخل رفتم کشیدم عمیقی نفس

 :زدم بابام گونه به ای بوسه جلو رفتم

 

 جون بابا سالم-

 

 :گفت روی خوش با زد لبخندی

 

 خنگم دختر بر سالم-

 

 :گفتم شونیم پی رو زدم دستم کف با کردم، گرد چشمام

 

 خنگین؟ میگین چرا بابا-

 

 :گفت کرد نگاهم تعجب با بابا
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 چی؟ یعنی-

 

 خنگم گفتی خودت االن جون بابا-

 

 :گفت خنده با بعد کرد تعجب اول بابا

 

 گشنگی از مردم که بخوریم شام بیا میذازی سرکار من ورپریده، ای-

 

 :گفتم کشیدم عقب صندلی

 

 .خدانکنه-

 

 کشیدم برنج خودم برای

 چشم و کرد، می نگاهم داشت که امیر به افتاد چشم که باال آوردم سرم

 شدیم چشم تو

 من بودم کرده بغض نداشتم، غذا به میل هیچ پایین، انداختم سرم زود

 که شدم بلند جام از خوردم لقمه چند زور به کنم فراموش امیر نمیتونم

 :گفت مامان

 

 ؟ کجا بیتا-

 

 مامان شدم سیر-
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 نخوردی چیزی هنوز که تو-

 

 .بخیر شب بخوابم خواهم می هم خسته جان مامان-

 

 نشستم، تخت رو رفتم کردم باز اتاق در رفتم باال ها پله طرف رفتم

 باریدن اجازه اشکام به خوابیدم، تخت رو باز تاق بود گرفته دلم حجب

 .دادم

 

 :کردم پاک اشکام نشستم تخت رو شد، زده اتاق در

 

 بفرماید-

 

  بست در اتاق داخل اومد بابا

 :گفتم تعجب نشست،با آرایشم میز صندلی رو جلو اومد

 

 بابا؟ دارید کاری-

 

 :گفت زد لبخند

 

 یادته؟  بود  بیمارستان تو دکترکه اون-
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 :گفتم تعجب با

 

 کدوم؟-

 

 دکترت بیمارستان، بردیمت شد بد حالت بنیتا عروسی شب که همون-

 بود

 

 زد حلقه چشمام تو اشک بنیتا عروسی شب آوری یاد با
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 و نریزه، چشمام از اشکام تا کشیدم عمیقی نفس انداختم پایین سرم

 :گفتم بابا روبه شدم موفقم

 

 چیشده خوب اومد، یادم بله-

 

 باری چند بوده بنیتا دانشگاهی هم گفت شرکت، بود اومده امروز-

 فرداشب قراره کرد، خوستگاری ازت و شده مند عالقه بهت دیده تورو

 خوانوادش با بیان

 

 :داد ادامه کرد مکث
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 باشی راضی تو اگه البته-

 

 :گفتم کنان من من گفتم؟با می باید چی پایین انداختم سرم

 

 بگید شما هرچی-

 

 بخیر میان،شب فرداشب پس-

 

  بخیر شب-

 

 بدجور کن کمکم خدایا  شدم، خیره در به من رفت بیرون اتاق از بابا

 کم کم که کشیدم دراز تخت رو دادم تکون سرم دارم وجدان عذاب

 .رفتم فرو خواب به شد سنگین چشمام

 امیر آرایشگاه، از بیرون رفتم کردم تنم عروسم لباس خوشحالی با

 با نشستم، ماشین تو گرفتم، ازش  زدم لبخندی  آورد جلو گل دست

 از زدم، کردجیغ فرو قلبم تو چاقو خونی صورت سر با یاشار دیدن

 پریدم خواب

 اول مامان شد باز اتاق در زدم، می نفس نفس گذاشتم قلبم رو دستم

  بابا سرشم پشت داخل، اومد سراسیمه

 بود عرق از خیس کشیدم،که ام پیشونی به دستی

 :گفت نگرانی با مامان
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 خوبه؟ حالت مادر بیتا-

 

 دیدم بد خواب مامان خوبم-

 

  دخترم بشم فدات الهی-

 

 میاری برام آب لیوان یه  مامان خدانکنه-

 

 دستش از آب اومد، آب پراز لیوان یه با دقیقه چند بعداز  رفت مامان

 نتونستم صبح تا ولی برن فرستادم بابا مامان کشیدم، باال نفس یه گرفتم

 کنم، روی پیاده یکم گرفتم تصمیم بود، صبح نیم شیش ساعت بخوابم،

 .کردم خشک شستم صورتم دست رفتم، توالت سمت به شدم بلند

 

 پوشیدم مشکی ورزشی شلوار با ساده مشکی مانتو یه کردم باز کمد در

 باز اتاق در آروم پوشیدم، مشکیم سوئیشرت انداختم، سرم مشکی شال

 بیرون، رفتم کردم
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 باز خونه در آروم کرد پام آوردم در مشکیم های کتونی کفشی جا از

 .کردم

 



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 صبح نیم شیش معلومه بود، خلوت جا همه رفتم بیرون حیات در از

 قدم به شروع انداختم باال هام شونه باشه شایدم نیست، بیدار کسی هیچ

 بود گرفته درد پاهام که بودم،  رفته را قدر این کردم، زدن

 یه نشستم، ها نیمکت از یکی رو پارک تو رفتم دیدم، پارک یه دور از

 برگردوندم روم نشست، کنارم کسی کردم احساس که بود گذشته دقیقه

 کردم نگاهش بهت با شدم، خیره روم روبه شخص به تعجب با که

 بود افتاده گود زیرچشماش خوابیه بی بود معلوم بود قرمز چشماش

 .بود شده بلند ریشش

 

 :گفتم  تعجب با

 

 کنید؟ می چیکار اینجا شما-

 

 :گفت ناراحتی با زد زل صورتم به خوب

 

 بود شده تنگ برات دلم بیتا-

 

 : گفتم اخم با

 

 هستم تهرانی-

 

 نکن اذیتم بیتا-



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 

 این این: بودم کاراش شوک تو گرفت قاب صورتم دستاش با شد بلند

 پیشونی به چسپوند شو پیشونی جلو آورد صورتش میکنه چیکار داره

 صورتش بیرون، بود زده حدقه از چشمام کشید، عمیقی نفس ، ام

 با صورتش تو زدم توانم همه با اومد خودم به که جلو اومد می داشت

 خواستم می شدم بلند نیمکت رو از صورتش رو گذاشت دستش تعجب

 چرخوند خودش سمت به من گرفت دستم مچ که برم
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 محکمی ،سیلی کشیدم بیرون مردونش های دست از دستم قدرتم تمام با

 :گفتم گرفتم طرفش اشارم انگشت زدم؛ بهش

 

 بار یک فقط بار یک فقط اگه گم نمی چیزی بار این خان آرشاویر-

 گیرم می حالت جور بد بشی، مزاحم دیگه

 

 دویدم خونه دم تا دویدن، به کردم شروع نشدم جانبش از حرفی منتظر

 تکون سرم داره؟ عالقه من به آرشاویر یعنی بودم، افتاده نفس نفس به

 رفتم داخل رفتم کردم باز کلید با در کشیدم، عمیق نفس بار چند دادم

 رفتم کردم باز ورودی در  شدم رد مون بزرگ نسبتا باغ از داخل،

 تمام هنوزم بودن، آشپزخونه تو همه داخل رفتم آوردم در کفشام داخل

 از خبری ولی بودن خونه مامان بنیتا بابا آشپزخونه رفتم لرزید، می تنم

 :گفت عصبانیت با مامان که  بودم فکر تو! نبود امیر

 

 صبح؟ اول بودی رفته کجا-
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 بزنم قدم بودم رفته جان مامان-

 

 :گفت من روبه بابا

 

 میان یاشار آقا خانواده امشب دخترکم-

 

 تو پرید کرد می مزمزه داشت که شربت بنیتا زد، حرف این تا بابا

 :گفتم دادم باال شونه پشتش تو زد باری چند مامان گلوش،که

 

 جان بابا باشه-

 

 در باال رفتم ها پله از ها، پله طرف به رفتم شدم بلند صندلی رو از

 به کشیدم، دراز تخت رو آوردم در سوئیشترم داخل رفتم کردم باز اتاقم

 .نیوفتاد جالبی اتفاق هیچ شب تا کردم، فکر شب

 

  میلرزه بدنم تمام استرس از من و میان، یاشار خانواده دیگه ساعت یک

 

 رفتم کمد سمت به استرس با

 قرمز مشکی که تونیک یه کردم نگاه لباسام به یکم کردم، باز درش

 جلو انداختم، سرم قرمزم شال مشکیم، کلفت ساپورت با برداشتم بود
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 چشم خط یه زدم صورتم به یکم برداشتم پودر کرم نشستم، آرایش میز

 رسوندم اتمام به آرایشم ای قهوه رژ با کشیدم مشکی
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 بیرون رفتم اتاقم از زدن، آیفون که کردم پام فرشی رو های جوراب

 بزرگ گام چند رفتم، پایین ها پله از آروم کرد، باز در مامان دیدم که

 خانوم یه اون بعداز شد وارد اول سال پنجا حدود آقای یه برداشتم،

 وارد بزرگ قرمز گل دست یه با یاشار اونم بعد سال، پنج چهل چهل

 سر پشت که دختری دیدن با که کردم، حوالپرسی سالم همه با شد

 به داشتیم بهت با تور، همین اونم موند، باز غار اندازه دهنم اومد یاشار

 :گفت یاشار که کردیم، می نگاه هم

 

 شناسید؟ می رو دیگه هم-

 

 :گفتم تعجب با اومدم خودم به تازه

 

 !کنی می چیکار اینجا تو الهه-

 

 چشماش تو نفرت بلکه نبود، تعجب از خبری دیگه الهه صورت تو

 :گفت نفرت با زد می موج

 

 کردم نمی توی؟فکر بیتا عه-

  باشه سلیقه بد قدر ،این یاشار خاله پسر
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 کردن، می نگاهم تعجب با همه شد رد کنارم از زد من به تنه بعدم

 :گفتم زدم زورکی لبخند عوضی، دختره کردم مشت دستام

 

  بفرمائید-

 

 الفرار، گرفتم گل زدم زورکی لبخند یه داد، من دست گل یاشار

 یکم من و نبود بنیتا امیر از خبری هیچ  بود آشپزخونه به منظورم

 میز رو به دستم با نشستم، کشیدم عقب صندلی بودم، کرده تعجب

 :اومد مامان که زدم می ضربه

 

 نمیاری؟ چای چرا بیتا-

 

 :کردم مامان به رو

 

 کجان؟ امیر بنیتا مامان-

 

 چطور؟ خودشون خونه-

 

 :گفتم تعجب با

 

 !دارن خونه مگه-
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 رو چای زود موندن، اینجا داشتن کار یکم روزم چند این دخترم آره-

 بیا بریز

 

 چشم-
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 داخل شدم، بلند صندلی روی از من و رفت، بیرون آشپزخونه از مامان

 گرفتم، سینی گذاشتم سینی داخل  رو استکان ریختم چای ها استکان

 تک مبل یه رو کردم، تعارف رو چای همه به پذیرای، سالن داخل رفتم

 کرد، می نگاه من نفرت با داشت که انداختم الهه به نگاهی نشستم نفره

 جمع پیش هیچ حواسم واال هستن دیوونه مردم انداختم، باال هام شونه

 آرشاویر پیش حواسم همه نفهمیدم، اون هاش حرف از هیچی نبود،

 داره، عالقه بهم یعنی رشت؟ اومده تهران از من خاطر به یعنی بود،

 انتقام باید فقط من زدم، خودم به دلم تو پوزخندی میشه مگه ولی

 زد، می حرف بابام با داشت که انداختم یاشار با نگاهی تموم و بگیرم؛

 مخاطب من بابا که بودم غرق افکارم تو ندارم یاشار به عالقه هیچ من

 :داد قرار خودش

 

 بزنید حرفاتون هم با تا اتاقت، کن راهنمایی یاشار آقا جان بیتا-

 

 چشم-

 

 :گفت بابا روبه شد بلند یاشار
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 باغ تو بریم نیست بهتر جان عمو-

 

 برای فقط من که حیف ولی باالست شعورش چقد زدم تلخی لبخند

 یاشار لیاقت لیاقتم بی خیلی کنم،من می ازدواج یاشار با بنیتا از انتقامم

 :گفت لبخند با داد تکون سری بابا  ندارم

 

  پسرم راحتی هرجور-

 

 سمت به بیرون، رفتم ورودی در از اومد سرم پشت یاشارم افتادم را

 رفتم، ما باغ بزرگ آالچق
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 چند نشست من روی روبه اومد یاشارم نشستم، گوشه شدم آالچق داخل

 بودیم، زده زل هم به هردو من، نه زد می حرف اون نه گذشت دقیقه

 اگه شاید شم می عروس دیکه روز چند تا مه نداشتم خوشحالی هیج

 چرا نداشت بهت عالقه هیچ اون امیر فکر از بیرون بیا بیتا چته امیر،

 :زد لب بدی؟یاشار عذاب خودت خواهی می

 

 خانوم؟ بیتا-

 

 :گفتم انداختم بهش نگاهی
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 بله-

 

 بگید؟ چیزی خواید نمی-

 

 به فقط گفتم می ندارم، بهت عالقه هیچ گفتم گفتم؟می می باید چی

 عذابش خواهم می من داره عالقه بهت بنیتا هنوز دونم می که خاطر

 :گفتم دادم تکون کنم؟سری ازدواج باهات بدم

 

 کنیم زندگی خانوادم با که اینه من شرط تنها-

 

 :دادگفت تکون سر رفت فکر تو گفتم؟یاشار بود چب این

 

 بده بهم قول یه توهم فقط قبول باشه-

 

 :گفتم تعجب با

 

 قولی؟ چه-

 

 نگی دروغ بهم وقت هیچ که این-

 

 :گفتم بود گلوم تو که بغض با گرفتم وجدان عذاب بدجور حرفش این از
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 داخل بریم بهتره باشه-

 

 رو اشک قطره این اول شدم، رد یاشار جلوی از زود شدم بلند بعد

 به خودم زود نشه متوجه یاشار تا، کردمش پاک زود ریخت صورتم

 به ها نگاه همه که اومد، سرم پشت یاشارهم داخل رفتم رسوندم خونه

 :گفت لبخند با بابا شد، کشیده ما سمت

 

 چیشد؟-

 

 از نه کشیدم می خجال که بود باری دوهمین شاید پایین انداختم سرم

 نباید نه داشتم وجدان گفتم،عذاب دروغ بهش که یاشار از بلکه بابام

 مبارک حال در همه دیدم اومدم خودم به تا بیوفته،ولی اتفاق این بزارم

 با میکنه، نگاهم اشک پراز های چشم با الهه فقط و هستن، من به گفتن

 که اومد ذهنم به جیزی هست الهه خاله پسر یاشار که این آوری یاد

 بود گفته شد،الهه دوبرابر وجدانم عذاب
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 ولی داره، عالقه خالش پسر به گفت می دبیرستان دوران همون الهه

 تصادف یک تو مادرش پدر الهه مدرسه نیومد دیگه زد غیبش یهوی

 االن بود، شده بزرگ هش خاله پیش سالگی ده سن از کردن،الهه فوت

 آنالیز صورتش    کرد، می نگاه بهم داشت نفرت با چرا فهمم می

 ابرو فر های مژه مشکی درشت چشمای  سفید کرد صورت کردم،

 اون کوتاه، مشکی موهای  قلمی، دماغ ای قلوه های لب پرپشت های
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 تاریخ بود خوشگل کل در کرد، می کوتاه موهاش همیشه من مثل هم

 رفتن خداحافظی بعداز یاشار خانواده بعد، هفته یک واسه انداختن عقد

 رفتم بابا مامان به بخیر شب بعداز الهه، جز به بودن خوشحال خیلی و

 خیلی بدیم اینا آزمایش بریم فردا شد قرار کشیدم، دراز تخت رو اتاقم

 .خوابیدم بعد بودم بیدار سه ساعت تا دارم، استرس

 

 که کشیدم خمیازه کردم، باز چشمام خورد چشمام به که خورشید نور با

 :گفت من به رو اتاق داخل اومد مامان شد باز اتاق در

 

 بدین آزمایش برید دنبالت میاد یاشار آقا شو بلند زود-

 

 :گفتم تردید با

 

 مامان؟-

 

 جانم-

 

 میاید ما با شماهم-

 

 .نداریم اعتماد بهش کنه می فکر یاشار آقا بیام من اگه دخترم نه-

 



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 بلند تخت رو از گذاشتم، سرم رو هام دست بیرون اتاق از رفت بعدم

 اومدم گرفتم کوتاه دوش یک رفتم، حموم سمت به  برداشتم حولم شدم

 خشک موهام کردم، روشن سشوار نشستم آرایش میز جلوی بیرون،

 بلند تموم زدم لب برق یه کشیدم چشم خط یه کردم، شون جمع کردم

 مشکی بلوز یه با آبی جین شلوار یه کردم باز در کمد سمت رفتم شدم

 دوتا که زردم باز جلو مانتو  پوشیدم برداشتم، اومد می زانو رو تا که

 های کفش انداختم سرم آبی شال پوشیدم، داشت بند یه داشت جیب

 زدن در زنگ که کردم پام آبی اسپرت

 

[ ,.۱2.۱۱.۱۷ 2۱:۴۴] 

 ،که بیرون اومدم ازاتاقم برداشتم کیفم انداختم خودم به دقیق نگاه یه

 :گفت روم روبه اومد لبخند با مامان

 

 اومدن یاشار آقا باش زود مادر بیتا-

 

 مامان؟ چشم،-

 

 جانم؟-

 

  میگم بعدا هیچی-

 

 خونه بابا شدم، رد کنارش از کرد، می نگاهم داشت تعجب با مامان

 پوشیده سفید مردونه جذب بلوز یه ، دیدم یاشار که بیرون، رفتم نبود
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 ترش جذاب بود پوشیده که اسپرت کت مشکی اسپرت شلوار با بود

 :جلو رفتم بود، کرده

 

 یاشار آقا سالم-

 

 باش راحت بامن بیتا سالم-

 

 باشه-

 

 .کرد نشست،حرکت فرمون پشت یاشارهم نشستم کردم باز ماشین در

 

 من یاشار شد تموم اینا  آزمایش به مربوط کارای ساعت یک بعداز

  خونه رسوند

 

 کنیم، عقدم قرار نامزدیمه، روز امروز گذشت، باد برق مثل هفته یک

 انداختم، لباسم به نگاهی میکنم شکستگی سر احساس

 

 و شد می تنگ شکمم زیر تا سینه از و بود قلب حالت هام سینه باالی

 شد می آزاد لباس دامن

 لباس به خاصی زیبایی که بود، شده کاری سنگ هامم زانو تا سینه از

 داد می
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 بود کرده ایجاد پوستم رنگ با قشنگی ترکیب لباس آسمونی آبی رنگ

 میذاشت نمایش روبه تراشم خوش هیکل و

 

 انجام صورتم رو ساده خیلی آرایش یه نرفتم، آریشگاه خودم خواسته به

 داخل اومدن یاشار مامان و مامان شد، باز اتاق در که کشیدم ،آهی دادم

 اومد یاشار اوناهم سر پشت
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 هم لباس رنگ هم بلند پاشنه های کفش شدم، بلند صندلی رو از

 شد می استفاده نامزدیم لباس واسه حجاب عنوان به که شنلی پوشیدم،

 دست یاشار کنیم، عقد محضر بریم اول بود قرار. کشیدم سرم روی رو

 .شدیم خارج اتاق از باهم گرفت، گرمش های دست تو سردم های

 

 فشار دستم تو گل دست نشستم، یاشار کمک با کرد باز ماشین در یاشار

 فکر چرا نمیدونم کرد، می تعقیب من روز چند این آرشاویر دادم؛

 تو انقدر بودم، خوشحال من بود آرشاویرم یاشار جای االن اکه میکنم

 رفتیم شدم پیاده ماشین از رسیدیم، محضر به کی نفهمیدم که بودیم فکر

 و  بنیتا کرد، می نگاهم اشک با فرشته بودن اومده همه محضر داخل

 با نیلو و سارا بود، هاش چشم تو عجیب غم آروشا ،  خشم با الهه

 .سابیدن می قند سرم باال  خوشحالی

 

 می که کلمه از کدوم هیچ عقد خطبه خوندن به کرد شروع اومد عاقد

 :گفت تا نفهمیدم  گفت
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 وکیلم؟ خانوم عروس-

 

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

 فرشته زبان از

 

 برای عاقد نبود حواسش اصال بیتا ولی، خوند می رو خطبه داشت عاقد

 :گفت بارآخر

 

 وکیلم؟ خانوم عروس-

 

 رفت محضر در از شد، بلند جاش از  گریه با کرد مکث کمی بیتا

 تر زود چیشد یعنی کردیم، می نگا هم به داشتیم تعجب با همه بیرون،

 خیابون وسط تقریبا بیتا بیتا، سر پشت دویدم اومدم، خودم به همه از

 :گفتم داد با کردن، می نگاهش تعجب با داشتن همه بود،

 

  وایسا بیتا-

 

 :گفتم تعجب با گرفتم، دستام با هاش بازو رفتم سمت به دویدم تند تند

 

 کردی که بود کاری چه این شده چت بیتا-
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 :گفت لرزون صدای با ریخت می اشک داشت بیتا

 

 میکنم خواهش بده ماشینت سوئیچ فرشته-

 

 رفت شد ماشین سوار دادم بهش سوئیچ
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 *آرشاویر زبان از

 

 ولی اشتباه، کارم میدونم که این با وایسادم، محضر جلوی ساعته نیم

 ببینم دیگه کس کنار عشقم نمیتونم

 که کردم، می نگاه محضر ورودی در به داشتم کردم، روشن ماشین

 بیتا به تعجب با! نبود پسره اون از خبری ولی بیرون اومد در از بیتا

 سوار بیتا بعدم زدن، حرف دقیقه چند اومد بیتا دوست کردن، می نگاه

 چی یعنی کردم می نگاه رفت که مسیر به تعجب با رفت، شد ماشین یه

 با جور همون من ولی رفتن اومدن بنیتا امیر با همراه بیتا خانواده شد؟

 .کردم می نگاه بود رفته بیتا که مسیر به تعجب

 

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

 *بیتا زبان از*

 

 در رفتم، خونه سمت به گرفتم باال لباسم شدم پیاده کردم، پارک ماشین

 باز در رفتم پله سمت به آوردم، در پام از نفرت با هام کفش  کردم باز



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 توانم تمام با انداختم زمین رو خودم کردم قفل اتاق در داخل، رفتم کردم

 :زدم داد

 بخشمت نمی بنیتا بخشمت نمی امیر بود اشتباه عشق یه من عشق آره-

 زندگیم خواهم نمی من خدایا شدم عاشق من چرا شید، گم متنفرم ازتون

 کن کمکم جونم خدا ببخش من بشه نابودت

 

[ ,.۱2.۱۱.۱۷ 2۱:50] 

 زدم محکم ادکل شیشه وایسادم آینه جلو شدم، بلند زمین رو از گریه با

 .شکوندم بود اتاق تو هزچی شد، تیکه هزار که آینه به

 

 بعد اومد در صدای کردم، عوض لباسام کردم پاک هام آرایش همه 

 :بابا داد صدای

 

 بیرون بیا هستی گوری کدوم بیتا-

 

 ها پله از بیرون رفتم کردم، باز اتاق در نداشت معنی ترس برام دیگه

 دفعه یه جلوم، اومذ عصبانیت از شده قرمز چهره با بابا که پایین، رفتم

 :گفت داد با که کرذم نگاه بابام به بهت با شد، داغ صورتم طرف یه

 

 بیرون خونه از گمشو بردی آبروم-

 

 به توجه هیچ بیرون رفتم خونه از بود، صورتم رو دستم که همونجور

 نکردم مامانم های گریه و زدن صدا
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 * بعد دوسال*

 

 می نگاه خودم به داشتم تعجب با کردم، باز چشمام آرایشگر صدای با

 اون با بود شده تر درشت درشتم آبی های چشم عایا؟ منم این کردم،

 تر برجسته هام گونه ریمل،  و مشکی چشم خط رنگ ای نقره سایه

 بود شده زده لبام که قرمز لب رژ رنگ صورتی گونه رژ با بود شده

 شده بلند دوسال این تو که طالیی بلوند  های مو بود کرده ترم زیبا

 بود کرد ترم زیبا و بود شده فر بودن

 

 بودم شده ناز خیلی ولی بود ساده خیلی آرایشم که این با

 

[ ,.۱۴.۱۱.۱۷ ۱2:۳0] 

 کاری سنگ باالش که سفیدم عروس لباس آرایشگر، شاگرد کمک با

 که شنلی  پوشیدم، داشت پف بعد به کمر از داشت، قلب حالت بود شده

 سرم روی رو شد می استفاده عروس لباس واسه حجاب عنوان به

 خروجی، در سمت به لبخند با اومده، داماد دادن خبر که. کشیدم

 و مشکی براق شلوار کت اون تو آرشاویر دیدن با رفتم، آرایشگاه

 سمتم به لبخند با رفت، غنج دلم بود زده باال موهاشم که سفید پیراهن

 که  شنیدم بردار فیلم صدای که داد دستم گل زد، دستم به بوسه اومد

 :گفت می

 

 بود عالی آفرین-
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 :گفت آروم گرفت دستم آرشاویر

 

 خانومم شدی خوشگل چه-

 

 :گفتم زدم لبخندی منم

 

 آقایم همینطور توهم-

 

  زد نشینی دل لبخند

 گذاشت شاد آهنگ یه نشست، هم خودش نشستم، منم کرد باز ماشین در

 .کرد زیاد ته تا صداشم

 

 یک کرد، بیرونم خونه از بابا وقتی قبل، دوسال سمت به کشید پر ذهنم

 دوباره سال یک بعداز تهران، رفتم بعد بودم اینا فرشته خونه هفته

 اونم گفتم، بهش کنار گذاشتم غرورم شدم آرشاویر عاشق که فهمیدم

 آشتی بابام با مشکل حالمه یک بعداز بودم خوشحال خیلی عاشقمه کفت

 نازیال نهال های اسم به دختر دوتا کرد ازدواج الهه با یاشار کردم،

 کلی بعداز هم فرشته دارن، محمد اسم به پسر یک بنیتا امیر دارن،

 با که هم نیلو سارا ندارن، ای بچه هنوز کرد، ازدواج سجاد با دردسر

 سهیل با که آروشا، و ندارن، بچه کردن ازدواج دقلو داداش دوتا

 .دارن ستایش اسم به دختر یه خوشبخته
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 که تبریک کلی بعداز تاالر، رفتیم عکس کلی بعداز رسیدم آتلیه به

 نگاه آرشاویر به داشتم لبخند با داماد، عروس جایگاه تو رفتیم شنیدیم

 :گفت که کردم، می

 

 بررقصیم بریم خانومم-

 

 بریم-

 

 :گفتم کردم می نگاه عشقم به لبخند با وسط رفتیم گرفت دستم

 

 آرشاویرم؟-

 

 خانومم؟ جونم-

 

 نزاری تنهام وقت هیچ بده قول-

 

 باشم کنارت همیشه میدم قول-

 

 تشکر خدا از هام خوشبختی همه بابت زد، ام پیشونی به بوسه بعدم

 شکرت خدایا کردم
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 آرشاویر وجود با االن ولی بود اشتباه عشق یک هم اول عشق آره

 ...دنیام دختر ترین خوشبخت

 

 ...پایان

 

 تاریخ

 

۱۳۹۶/8/۱۱ 

 

 ساعت

 

 دقیقه۱۳:50

 

  روز

 شنبه پنج

 

 احمدی آمنه نویسنده

 

 

 و رمان دریای خوب انجمن از میکنم ویژه تشکر 

  زاده عابدین خانوم خصوص به هام استاد همه از
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 رمان نوشتن برای کرد تشویق من که جان نازنین دایم دختر واز


