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 رمان:بی سروته

 پورمحمد مریم نویسنده:

 غمگین/عاشقانه: ژانر

 ..!نگیر کم دست را عشق:خالصه

 ..!شود مي ممکن محال عشق با

 ..!شود مي زیبا زندگي عشق با

 

 ..!بزنه حرف تونه نمي که دختري میال

 ..!شن مي میال عاشق که برادري دو

 ولي؟؟

. 

 تعالي بسمه

 ولا پارت#

 است کردآن فکر که چیزي اولین وبه نگریست اطراف وبه گشوده چشم

 .دهد ترجیح چیزي رابه صبح اول شیرین نمیتواندخواب که

 بزند سرورویش به تاآبي رفت سرویس طرف به آلودگي خواب با

 رنگ همان به وموهایي سیاه باچشمان شد،دختري خیره خود به درآیینه

 بزند؟ حرف تابتواند داشت آوایي هم میشداو کردچه وفکر

 کارهرشب که میشد شد،سالها جمع شبش رنگ درچشمان اشک

 وروزش

 .بود شده کردن گریه
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 وبعد در لوالي شدن باز صداي مینگریست خود به خیره که همانطور

 از وقت این کردبرادرش راشنید،تعجب میالد بزرگش برادر صداي

 ؟!میکرد چه درخانه ساعت

 .داریم مهمون عزیزم بیاپایین داداش،کجایي؟ قعش میالاااااا: میالد

 که برادرش حرف کرد،همان راپاک اش رخته هاي اشک باعجله

 کلوش دامن دهدیک سروساماني خود پوشش بودتابه کافي داریم مهمان

 بایک

 .دوید پایین طرف پوشیدوبه سیاه شال یک همراه به بلند آستین بلیز

 بود کارخانه در جدیدش کوشری دوست که میالد مهمان طرف ازاین

 دیدن براي که برادري این میکرد فکر یارا میکردندو صحبت بایکدیگر

 برادر این جواب خواهرش میزند،چرا له له اش یکدانه یکي خواهر

 ؟....!دهد نمي را وجانسوز مهربان

 

. 

 دوم پارت#

  پایین عجال با دختري که افتاد ها پله به لحظه،چشمش همین در

  دلربایش زیباو چشمان در غم هم فاصله همان از که آید،دختري مي

 وارد تازه مهمان به توجه بدون عجله با دخترک واما........بود پدیدار

 در را خواهرش عشق با که برادري شدو حل برادرش آغوش در

 رویش روبه مرد به خجالت با و برگشته دخترک.بود داده جاي آغوش

 ...........شدند گشاد اش شهالیي چشمان لحظه همان در و نگریست
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 جنگل زیبایي به چشماني و ورزیده باهیکلي بود رویش روبه که پسري

 براي خداوند انگار...........فرم خوش و صاف بیني ،با وحشي هاي

  این

 راپایین سرش زده بود،خجالت گذاشته توق ها ساعت مغرور جداب

 روبه دختر گستاخي از که بود پسري رو این از...........انداخت

  رویش

 دادن سالم براي همه که بود،کسي آمده ستوه به میکرد نگاهش خیره که

 میزد زل چشمانش به تمام وقاحت با دختر این میشدند،حال پیشقدم او به

 .دهد ميسال نمیداد زحمت خود به حتي و

 سالم: گفت بود نقصش بي طنین در که اي کنایه و خشم با کرده اخم

 ؟........!شد جوابش منتظر و.............بانو

 مینگریست،خواهري خواهرش به نگراني با که بود برادري رو این از

 کرده پنهان فرمش خوش لبخندزدهء لبان پشت را ناراحتي و غم که

 .بود

 داده تکان سالم نشانهء به سري مالیم لبخندي با و کرده یارو روبه میال

 .دارد کارش که فهماند شاره با برادرش به رو و

 ..!داداش نفس میام خوشگلم،االن اتاق تو برو: میالد

 طرف به دادو تکان را سرش باز و کرده یارا به رو باز زده لبخند میال

  نتواند که ودب آن از تر باهوش میالد اما....کرد تند قدم میالد اتاق

 دوباره و کشیده عمیق دهد،آهي تشخیص  را خواهرکش جان بي لبخند

 از عزیزتر خواهر دلرباي چشمان همانند که شبش رنگ به چشمان

 ؟!گفت چشمانش صداو در نهفته غم همان شد،با غم سراسر بود جانش

 خواهرم تقصیر جان، یارا شدي ناراحت اگه میخوام معذرت من: میالد

 اکن بعد یعني نمیاد، در حنجرش از صدایي دیگه که لهاستنیست،سا

 از بعد.....بزنه حرف نتونست دیگه شد وارد بهش که شکي و اتفاق
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 قریبان که بغضي اما دهد ادامه میخواست.................پد فوت خبر

 شد اتاقش راهي ببخشید یک وبا.....دهد ادامه نتوانست دیگر شد گیرش

 .نشود رسوا رورمغ مرد این جلوي تا

 

. 

 سوم پارت#

 از شد پشیمان و نگریست میالد خالي جاي به بهت با جوان یاراي

 انداخت پایین را سرش وجدانش شرمسار و داشته که گفتاري و رفتار

 .نمیزد کنایه دخترک به آنگونه کاش اي و

 

 :میال

 سرباز انداخت،بغضش اتاق راداخل خودش و کرده باز را اتاق در

 جوانک آن چشمان وقتي. نحسش بخت بخاطر ریخت اشک باز و کرده

 بي کرد باز سخن به لب کنایه با آنگونه که دید،وقتي محقر آنگونه را

 حرف میتوانست مرده مادر میالي این کاش اي و میریخت اشک مهابا

 !بزند

 .افتاد مي برادرش دار بغض و نگران نگاه یاد وقتي میشد خون دلش

 نگاه در نگاهش و برگشته شنید، را در شدن باز صداي لحظه همین در

 برادرش دار بغض و دار لرزه صداي.خورد گره برادرش دار بغض

 .انداخت تنش به رعشه

 !!!!میال_

 آغوشش در را خود کرده پرواز جانش از تر عزیز برادر طرف به

 .کرد رها

 .آورد مي درد به را انساني هر دل هقش هق
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 آخ..شدي اینجوري چرا......داداش بشه فدات.....جوووونم اي_

 از عجله با میال(میزنه هارو حرف این گریه با میالد)من میالي..میالااا

 پاک لرزان دستاني با را برادرش هاي اشک و درآمده میالد آغوش

 .کرد

  مینامیدند مغرور ي اسطوره را او همه که را دريبرا نمیخواست دلش

 .ببیند گریان لینگونه

 اشکاتو داداش گل باش دختر،زود انداختیمون گریه به چطوري ببین_

 تک میالد)مسئولیتن بي چقدر اینا میگه االن مهمونمون که کن پاک

 گوري به گور میعاد این کن فکر حاال( داد ادامه باز و کرده اي خنده

 .اطواراش ادا اون با آورد درمي پدرمونو بود اینجا

 نداشت دوست میالد از کم راهم او که برادرش دومین آوري یاد با میال

 .مهربانش خواهر ملیح خندهء براي داد جان میالد خندیدو خندید،میال

#### 

 و نشسته مبل روي که رفت یارا طرف به و شده خارج اتاق از میالد

 .بود رفته فرو فکر به

 گریه و شده عاشق کرده،بدان تکیه درختي بر جواني دیدي اگر_

 ..کرده

 .کرده تکیه مبل به ما عاشق آقاي این اینکه مثل اما

 و عشق:  گفت و کرده اي خنده ،تک ایستاد و آمده در فکر از یارا

 بخاطر...بگم میخواستم.....فقط..من ؟!ایه صیغه چه دیگه عاشقي

 .انداخت پایین را سرش زدو هک را حرفش.شرمندتونم رفتارم

 صدایش و لحن در که آرامشي با بود نشانده لب بر که لبخندي با میالد

 .نمیدونستي موضوع از چیزي که تو جان، یارا نداره اشکال: گفت بود
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 چهارم  پارت#

 

 نوشته( شخص اول)میال زبان از داستان ادامهء)                  

 (میشود

 

 مانده گیج.کنم درست شربت یا ببرم چاي شدم،نمیدانستم خانه آشپز وارد

  گرفتم را تصمیمم کردم،باالخره نگاهي اطرافم به واج و بودم،هاج

 .مکن درست آلبالو شربت میخواستم هوا بودن گرم بخاطر

 طور همان و کردم تند پا پذیرایي سمت به شدند حاضر که ها شربت

 مردي نمیخواست دلم نشاندم لب بر مالیمي لبخند بود دستم در سیني که

 که چیزي بخاطر را بود شده من ناراحتي باعث پیش دقیقهء چند که

 .دهم آزارش نگاهم با و کنم سرزنش نمیدانست

 هم را نامش حتي که مردي آن و میالد نگاه شدم که پذیرایي وارد

 شرمندگي از پر رویم روبه مرد نگاه برگشت، من سمت به نمیدانستم

 بود

 نشتن به دعوت را او سر دادن باتکان و نشاندم لب بر لبخندي دوباره

 بود نفره تک مبل یک که میالد کنار ها شربت تعارف از بعد.کردم

 نشستم

 شیرینو طعم ،از ینوشیدمم قلوپ قلوپ و گرفته دست به را شربتم

 مجهول برایم هنوز که مردي آن و میالد.بردم را لذت نهایت گوارایش

 بود
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 چند دقایقي.کردند مي صحبت کارگرها و کارخانه دربارهء یکدیگر با

 رفته سر ام نشد؛حوصله عایدم چیزي ولي سپردم گوش حرفهایشان به

 کردم برخاستن عزم و کشیده هوفي! بکنم باید کار چه نمیدانستم و بود

 صداي آن دنبال به و امده حیاط در شدن باز صداي لحظه همان که

 دومم برادر ماشین صدا،صداي.میشد پارک حیاط داخل که ماشیني

 بود میعاد

 .بود شده میعاد آمدن متوجه من همانند هم میالد

 !رسیدااا راه از کوچیکه داداش این خواهري،_

 و بود اینجا میعاد االن کردم،اگر فکرو برخاستم و داده تکان را سرم

 لفظ از میعاد که میتوپید،چرا او به اخم با بود شنیده را میالد گفتهء

  داداش

 میزد صدا نام این به را او میالد که بار هر و بود متنفر کوچیکه

 سال یه فقط خوبه حاال داداش،:میگفت را جمله این و شده عصباني

 دل ته از برادر دو دعواهاي این به میشهه من و.  داریمااا سن اختالف

 ام صدقه قربان و شده دعوا خیال بي برادرانم دو هر و میخندیدم

 .میرفتند

 دلم دیدم که را گذاشتم،برادم حیاط داخل به پا و کردم باز را ورودي در

 .رفت صعف تنومندش بازوهاي و بزرگ هاي دست آن براي

 .دید مرا که آمد مي ورودي در طرف به و بسته را ماشین در

 خدا از که بودم کرد،من باز برایم را دستانش آورده لبانش به لبخند

 .کشیدم پر آغوشش به خواسته

 کرد؛ باز لب فشرده خود به سخت مرا

 خوبي؟ بره آبجیش قربونه داداشي.رفت در خستگیم.....آخ_
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 روزمان هر کار ، دادم تکان بودم آغوشش در که همانگونه را سرم

 خانه داخل به آغوشش در مرا او و میرفتم استقبالش به من که بود

 .میبرد

 لب زیر را یاعلي کلمهء شد،میعاد تکرار هرروزمان کار باز

 .کشید آغوشش در و برد زانوهایم زیر گفته،دست

 سنگین انقدر میخوري چي داداش ،جون شکست کمرم....آخ.....آي_

 ؟!ورپریده شدي

 .بردم فرو گردنش در بیشتر را سرم و خندیدم

 سرم روي بر اي بوسه و)کوچیکه آبجي من برم هات خنده قربون_

 (نهاد

 

##... 

 

. 

 پنجم پارت#

 را اي مردانه هاي کفش در افتاد،جلوي راه به ورودي در طرف به

 خواهري؟ داریم مهمون:گفت تعجب با دودی

 .نهادم پهنش شانهء بر سر دوباره و دادم تکان را سرم

 در که همین شد، خانه وارد و کرد باز دستش با سختي به را در میعاد

 مرا شده گشاد چشماني با که دیدم را چشم جفت یک کرد باز را

 جاي ددمبرا امن آغوش در را خودم بیشتر و کشیدم خجالت مینگریست

 دختر این میگوید خود با حتما ؟!میکند فکري چه خود با حال.دادم

 برادرانش براي را خودش سن بااین که است ننري و لوس آدم عجب

 !میکند لوس
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 بزارش! کردي لوسش رو جغله این تو که باز چیکه کو داداش میعاد،_

 .رو گنده دخترهء زمین

 :شد این جوابش بود،که زده میالد را حرف این

 بزرگه داداش نباش نگران تو_

 ام خنده جلوي نتوانستم که گفت حرص و غیض با چنان را آخر کلمهء

 .کرد نگاهم حرص با که فهمید تنم ویبرهء از کنم فکر.بگیرم را

 .رفت مجهول مرد طرف به و نهاد زمین روي مرا

 ؟....!خوشبختم،جناب_

 :وگفت نهاده برادرم دست در را دستش مجهول مرد

 کارخانه در جدیدتون علیمي،شریک یارا...هستم یارا_

 با چنان بود گرفته ام خنده من اما کردند آغاز باهم را خوشبختي اظهار

 است،خب مملکت یک جمهور رئیش انگار که زد را حرفش غرور

 برادران میدهد جر شراکتي کارخانهء یک براي را خود که اینگونه اگر

 .کبکبه و دبدبه همه آن با میکشتند را خودشان باید من

 آن معني که باشد بود،یادم عجیبي نام ؟!بود،یارا عجیب برایم هم نامش

 .کنم سرچ اینترنت در را

 .میکنم صدات دارم ساعته کجایي؟یه خواهري جان، میال_

 رویم به لبخندي کردم؟ نگاهش سوالي و آمده خود به میعاد صداي با

 میاري؟ شربت لیوان یه خوشگلم،واسم شده خشک گلوم:گفت و زده

 چیزي دیگر که شربت یک ،خواستن میدادم جان برادرانم براي من

 .نبود

 براي سالها این طي که عالئمي با بردم میعاد براي که را شربت

 و بروم اتاقم به خواهم مي که فهماندم او به بودم آموخته خودم راحتي

 برو:زد لب ارام داده تکان را سرش او
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 رفتم،در باال طبقه طرف به و دادم تکان سر هم ميعلی جناب براي

 و بزرگم مادر براي دلم ، شدم داخل و گشودم را اتاقم رنگ نیلي

 خانهء به امروز شده جور هر میخواستم بود، شده تنگ پدربزرگم

 .بروم پدرم پدري

 براي نگاه یک همان ، انداختم گذرا نگاهي اتاقم دیوار روي ساعت به

 .بود ظهر از بعد 4 بود،ساعت کافي چشمانم شدن گشاد

 اصال میالد ام، شده بیدار خواب از دیر میبینم هم باز میکنم که هم فکر

 میفهمید میعاد بود،اگر گرفته ام خنده بودنم گیج از.بود نیامده زود

 .میکرد ام مسخره مدام و میکرد خود سوژهء مرا هفته یک مطمئنا

 

##.. 

 

. 

 ششم پارت#

 .برساند اتاقم به جت مانند را خود میالد تا بود کافي زنگ تک یک

 .شد اتاق وارد تقه دو با میالد که بود نگذشته اي دقیقه چند هنوز

 میخواي؟ آجي،چي جانم_

 بنشیند کنارم تا زدم تخت روي تدس کف با و کردم نگاهش لبخند با

 نشست کنارم و رساند تخت به را خود بلند قدم دو با میالد

 جونم؟ آجي شده چي: میالد

 ولي بود سخت برایم نزدن حرف سال همه این گذشت با هم هنوز

 بگویم چیزي میخواهم بود فهمیده که بکنم،میالد نمیتوانستم هم کاري

 .بنویسي بیارم کاغذ،خودکار راتب کن صبر لحظه یه: گفت من به رو
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 و داد دستم به و آورد خودکار و کاغذ برایم میالد و دادم تکان را سرم

 .شده تنگ براشون دلم ماماني خونهء برم میخوام داداشي: نوشتم من

 خیلیم گلم باشه:گفت و بوسید را پیشانیم و خواند مرا نوشتهء میالد

 .اونجا میایم شب میعادم و من برو خوب،

 را پرپشتش موهاي روي که بودم من اینبار و دادم تکان را سرم دوباره

 .بوسیدم

 بین از و گشودم را لباسهایم ،کمد شوم حاضر تا شدم بلند رفت که میالد

 مدل که سیاه رنگ به کوتاه مانتو یک با تنگ جین شلوار یک لباسهایم

 وسرير یک با را تیپم.کردم انتخاب داشتم دوست بسیار را اسپرتش

 .کردم تکمیل سیاهم اسپرت وکفش گوش سه

 بچه یک مانند مرا تیپ داشتم،این دوست بسیار را اسپرتم تیپ

 .میداد نشان معصوم دبیرستاني

 رفته او که فهمیدم علیمي جناب ندیدن آمدم،با پایین یکي تا دو هارا پله

 تلوزیون هاي کانال و بود ولو کاناپه روي که دیدم را میالدي و است

 نتوانستم بود خوابیده باز دهان با که میعادي و کرد مي باال،پایین را

 .خندیدم دل ته از و بگیرم را ام خنده جلوي

 خندهء با که میعاد و کرد نگاهم تعجب با منو طرف به برگشته میالد

 اوج ام میکرد،خنده نگاهم ها منگل عین و بود پریده خواب از من

 پا خنده با من و آورد هجوم من رفط به شده عصباني میعاد و گرفت

 .گذاشتم فرار به

 ما به که رسیده جایي به کارت کوچولو،حاال ببینم کن صبر: میعاد

 نفعته به وایسي خودت اگه که کوچولو خانوم وایسا میخندي؟

 میعاد بازوي از ساختگي اخمي با که دیدم را میالد هنگام همین در

 حاال میترسوني؟هان؟ نوم خواهر مرتیکه: زد داد سرش و گرفت

 کوچیکه داداش میدم نشونت
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 میخواهد که فهمیدم من و داد تکان را دستش انگشتان و گفت که را این

 از میالد و من همیشه و بود قلقلکي شدت به میعاد کند،برادرم کار چه

 .کردیم مي استفاده سوء ضعفش نقطه این

 

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 هفتم پارت#

 . آمد مي اشک نفرمان سه هر چشمان از که بودیم خندیده آنقدر

 و بود شده پنج ساعت من خداي انداختم،اوه نگاهي ام مچي ساعت به

 بود ولو زمین روي که را ام کوله عجله با بودم خانه در هنوز من

 و رفتنم بودند افتاده مبل روي جان بي که برادرانم رفط به و برداشتم

 از که برادرانم. بروم باید که فهماندم دو آن به ساعت به اشاره با

 به هردو زیاد تحرک

 تکان با کنند ادا را کلمات درست نمیتوانستند و بودند افتاده نفس نفس

 .کردند راهي مرا دست دادن

 

 

 را کردم،ماشینم خارج خانه از را ماشینم و کردم باز را حیاط در

 ارسالم پي تولد براي میالد که اي نقره رنگ به 206 داشتم؛یک دوست

 .بود داده هدیه

 من دیدن با مطمئنا و میروم آنجا به که بودم نداده خبر ماماني به

 به پیرم بزرگ مادر و پدر خوشحالي از چقدر من و میشد خوشحال
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 عموها توجه مورد و بودم تغاري هت من ها نوه میان در.آمدم مي وجد

 هم کمي شاید همین خاطر به مادربزرگ، و پدربزرگ و ها عمه و

 .بودم لوس

 میخورد حرص موضوع این خاطر به( بزرگم پسرعموي)سپند چقدر 

 آمد لبم روي بر لبخندي خوشم لحظات آوري یاد با.میخندیدم او به من و

 شد،همیشه خشک ام خنده(سپهبد همسر)ریما هاي حرف آوري یاد با اما

 به اورا امد،هیچکس نمي خوشم ریما از. میداد آزارم هایش حرف با

 پسرش قراري بي عمویم وقتي ولي نداشت قبول خانواده عروس عنوان

 از و باشد داشته او با مخالفتي نتوانست دید ریما داشتن براي را سپهبد

 .پذیرفت عروس عنوان به را ریما ناچاري روي

 .دیدم بابائي صفاي با خانهء روي روبه را آمدم،خودم که خودم به

 به خانه سرایدار رحیم عمو که بود من نشان سرهم پشت بوق دو

 میال سالم:گفت مهربانش همیشه چشمان با و کرد باز را در سرعت

 .اومدین خوش خانوم،خیلي

 پشت را ماشینم و شدم وارد کردم، تشکر او از بوق یک با من و

 خدا روز همیشهء سپند نبود آوري تعجب چیز. کردم پارک دسپن ماشین

 بچه اعتراضات براي آستینش در همیشه جواب و بود ولو خانه این در

 .است تر هیزمش جهنم،گفت بردن فضولو: این ها

 سپند خواهر) سپینود که میگفت ریلکس و خونسرد را حرف این آنقدر

 چرا چتربازم من گوب شما آقا: میداد را جوابش حرص با( سپهبد و

 میدي؟ کف بلندي المثل ضرب چنین گفتن واسه دهنتو

 

 

 ...دارد ادامه##
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 ...کردم خاموش را ماشین و دادم تکان را سرم

 داده تکیه در چهارچوب به تدس به سیب که دیدم را سپند شدم که پیاده

 را دستانش و آمد بیرون ماماني سرش پشت میکرد؛ نگاه من به و بود

 و بردم هجوم امنش آغوش به دو با خواسته خدا از کرد باز رویم به

 .کردم رها آغوشش در را خودم

 اومدي خوش دردونم، عزیز اومدي خوش مادر، برم قربونت: ماماني

 .قشنگم

 در بیشتر را خودم لبخند با من و میرفت ام هصدق قربان ماماني

 .میفشردم آغوشش

 رو عتیقه این کم میپرستي کي هر جون رو تو..توروخدا ماماني....اه_

 .ننر لوس خورد؛ بهم حالم..عق(درآورد زدن عق اداي)کن لوس

 دادنش حرص بیشتر براي هم من و میزد را حرف این که بود سپند

 .خندیدم و درآوردم برایش را زبانم

 داري،نکنه چیکار من گل دختر سپند،به بگوهااااا چرت کم: ماماني

 شدي، پیر دیگه تو ؟!کنم؟هان بغل اینجوري توروهم داري انتظار

 .گذروندي سیرم...ماشاا

 و رفت داخل سپند شدهء لبو صورت به توجه بي و گفت را این ماماني

 .اینستاو شم،سرپا فدات تو مادر،بیا تو بیا: گفت من به رو

 بود کرده کج آشپزخانه طرف به را راهش که ماماني از را نگاهم

 من به میزدو گاز را سیبش حرص با که کردم نگاه سپند به و گرفتم

 میکرد نگاه
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 دید که را ام خنده.نماند دور سپند چشم از که گرفت ام خنده ناخودآگاه

 .آتش روي اسپند شد

 

 توروخدا ؟نه!پیرم تغاري،من هت بخندي بایدم ؟بخند،اصال!؟چیه!هان_

 پیرم؟ میال؟واقعا پیرم من

 به را سرم و سوخت حالش به دلم که گفت مظلوم چنان را آخر کلمه

 يدهنده نشان که نشست لبهایش روي لبخندي.دادم تکان نه نشانهء

 همراهي داخل به مرا و کرد دراز سمتم به را دستش بود رضایتش

 .کرد

 ولوکوش تو بیابریم پس: سپند

 

 ...دارد ادامه##
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 نهم پارت#

 

 کلمهء از من دادن حرص براي سپند این باز....خدایا آه

 (کوچولو)کوشولو

 .کرد استفاده

 اعتراض براي هم زباني که حیف اما آمد مي بدم کلمه این از همیشه

 .میبرد کار به را کلمه این همیشه من به توجه بي او و اشتمند
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 تا رفتم بود خودم مخصوص که اتاقي سوي به من  شدیم که داخل

 هم کردم،شال عوض بلیز،دامن بایک را لباسم.کنم تعویض را لباسهایم

 .هست و بوده برادرانم همانند برایم سپند چون نکردم سرم

### 

 مبل روي میانشان و رفتم ماماني و سپند سوي به و بستم را اتاق در

 نوازش را موهایم حرف بي و بوسید را موهایم روي نشستم،ماماني

 . کرد

 و ببینمش زودتر چه هر داشتم دوست و بود شده تنگ بابائي براي دلم

 در ساعت همین در و همیشه بابائي که میدانستم ولي کنم دلتنگي رفع

 .میکند سرگرم را خودش کارخانه

 به که وگرنه هستم اینجا امروز من که نمیدانست هم بابائي مئنامط

 عروسکم بدونم من میشه مگه:" میگفت همیشه که خودش گفتهء

 این به دردونهء ؟!چند کیلو کارخونه ؟اصال!کارخونه برم اینجاستو

 و ماند مي خانه در"  ؟!داد ترجیح چیزي به میشه مگه هم رو خوشگلي

 حق از و میکردم ناز عزیزم بابایي ايبر بیشتر خوش سر هم من

 .بود خوبي نازکش هم بابایي نگذریم

 خوابتان حتما بودید من جاي هم شما میگرفت،اگر خوابم داشت

 یک که میکرد نوازش را موهایم آرام و حس با چنان ماماني. میگرفت

 .هستم الیزابت ملکه کردم فکر   آن

 الیزابت ملکه......؟!کجا میال.....؟؟!!الیزابت و میال.......زدم لبخندي

 ؟!کجا

 

 شما احمقه تکه،میگم میگي شما خنگه میگم وقتي جون مادر ببین_

 ژکوند لبخند درودیوار برا دقیقه به دم چي واسه آخه سره، تاجه میگي

 ؟!دختر میدي تحویل
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 او است،اگر این من سوال....کرد باز دهان زده فلک سپند این باز

 ؟؟!!آیا است لال میگفتند نمیزد حرف

 خندش یهو ذهنش تو اومده داري خنده چیزه یه حتما بچم خب_

 ؟!تشن غول داره کردن مسخره گرفته،این

 سپند به رو را حرف این که کردم نگاه ماماني به و درآمدم فکر از

 میزد

 قهقهه به ام خنده و خنده به کم کم لبخندم امدولي لبم به لبخندي دوباره

 .کنند نگاه من به تعجب با سپند و ماماني دش باعث و شد تبدیل

 به( تشن غول)زد ماماني که آخري حرف با که بود دلیل این به ام خنده

 براي هیکلي آنچنان بدنسازي کمک به سپند که چرا بودم، موافق شدت

 جات من داداش برو:"بود گفته هم دوسر غول به که بود ساخته خودش

 ."هستم

 خیس را شلوارش ترس از مطمئنا میشد همواج سپند با نفر یک اگر

 یا باشد پیر ؟!مرد یا باشد زن طرف که نمیکرد فرقي حال میکرد

 !جوان؟

 

 اینجوري چرا که؟ رفت دست از شد خل جغله این واا،ماماني:سپند

 میکنه

 .خورد هم به حالم..اه اه...که دیدم صفراتو کیسه تا بچه ببند دهنتو

 

 ...دارد ادامه##
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 دهم پارت#
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 سپند اندام به نگاهم انداختم،دوباره نگاهي دو آن به و خوردم را ام خنده

 .بود افزوده جذابیتش به هم واقعا که بازوها آن افتاد،به

 ؟!خواست دلت چیه:دید،گفت بازوانش روي که را نگاهم

 که بغلم جون،ببا عمو بیا:گفت دوباره و کرد باز هم از را تانشدس

 .گرفته رو آقاهه این بدچوري چشت انگاري

 نگاه با کردمو قفل هم در را دستانم و انداختم باال را ابروانم تاي یک

 "؟!غلطا چه"بود این نگاهم،هم معني.کردم خاصي،نگاهش

 اي قهقهه وآنچنان کرد مي نگاهم خندید، من به بار این که بود او ولي

 نه انداختم پایم تا سر به نگاهي کردمو شک خودم به آن یک که میزد

 .نداشتم مشکلي هیچ

 "نگاه....قیافشو:"گفت بریده بریده خندخ میان در

 دوباره: گفت و رسید دادم به دهم،ماماني را جوابش نمیتوانستم که من

 ؟!آخه داري رچیکا من دختر گل به دیگه کن سپند،بس کردي شروع

 حتما آشپزخونه، بریم بگردم،پاشو دورت شو باند:گفت من روبه و

 .اي گرسنه

 قول بود،به ام گرسنه واقعا ،چون شدم بلند سریع خواسته خدا از

 "خورد مي رو کوچیکه داشت بزرگه روده"معروف

 

#### 

 هم نشستم،ماماني اول صندلي روي.شدیم آشپزخانه وارد ماماني با

 اگر...بودم نخورده هم صبحانه حتي من.میکرد درست نهعصرا برایم

 معمول طبق نهار نه و خوردم صبحانه نه من که میشد متوجه ماماني
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 مرا میعاد و میالد داد نمي اجازه و میداشت نگه اینجا ماه یک مرا

 .میدانست مقصر را آنان که ببیند،چرا

##### 

 کوفته.دمش شستن مشغول و گذاشتم سینگ داخل را کثیف ظروف

 و نداشت حرف هم ماماني پخت بود،دست امعالقه مورد غذاي تبریزي

 .بودم خورده میتوانستم تا من

 .رحمان دل عزیز نباشي خسته ؟!بابا کوزت سالم_

 شیر به توجه بي شد،خندیدمو خورد گردنم کنم فکر که برگشتم طوري

 آخ....مانداخت آغوشش در را خودم.کردم پرواز بابایي سوي به آب باز

 ات نداشته پدر حکم که پدربزرگي امن آغوش میچسبد آدم به چقدر که

 .داشته را

 .میخواد بوس بابایي_

 .رحمان بابا کشیدن منو،ناز کردن ناز.شد شروع باز

 پهنش شانهء روي را سرم دوباره و بوسیدم را اش گونه محکم خندیدمو

 .بود انيمهرب از پر که پدربزرگم آغوش از بردم لذت و گذاشتم

 بابایي،چرا اومدي خوش( کشید عمیق نفس یک و)رفت در خستگیم_

 ؟!میشه تنگ واست دلمون دختر،نمیگي گل نمیزدي سر ما به

 در بیشتر سوالش به جواب براي پس بودم، عاجز دادن جواب از

 .شدم جمع آغوشش

 بابا بزن سر بهمون بیشتر بعد به این از:گفت و بوسید را سرم روي

 ؟!میشه،باشه تنگ ام نوه براي جان،دلم

 .دادم تکان را سرم هایش حرف تائید براي دوباره و

 

 ...دارد ادامه##
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 با که بود ماماني دید مارا که نفر شدیم،اولین پذیرایي وارد پدربزرگم با

 .میکرد نگاهمان لبخند

 کردي؟ درست حلوا ام نوه براي خانوم: بابایي

 حلواهاي براي بود زده لک دلم بابایي،چقدر زدي را دلم حرف که آخ

 .زینت مامان

 .میکنم درست میشم پا االن: ماماني

 سپند به چشمم.رفت آشپزخانه طرف به و شد بلند حرف این دنبال به

 سربه بزنم حرف میتوانستم اگر بود، لنباندن حال در هم هنوز که افتاد

 .بود استاد آن در خودش او که کاري میزاشتم،همان سرش

#### 

 

 .شنیدم را ماماني صداي که بودم نشسته مبل روي بابایي کنار

 ؟!ورپریده گذاشتي باز چرا آبو شیر_ 

 

 هک کردم نگاه بابایي به و گرفتم گاز را نبود،زبانم یادم اصال واي،خدایا

 .میکرد نگاه من به هم حال همان در و میخندید

 .نزنا داد من دختره گل سر خانوم_
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 .بزارر کوشولو این الالي به لي لي کم رحمان آقا_

 

 ولي...کنم جدا تنت از را سرت خواهد مي دلم چقدر که آي....سپند آي

 .توانم نمي که حیف...حیف

 

 .جون سپي باش لنبوندن فکر به شما_

 

 .همانا هم من خندیدن قش قش و همانا عصبانیت از سپند شدن سرخ

 کردمي مخفف را اسمش کند عصباني را سپند خواستمي وقتي بابایي

 بي بزرگترش به توانستنمي ولي شدمي عصباني شدت به هم سپند

 سپند دادن حرص براي بابایي لطف به هم ها بچه کند،البته احترامي

 .کردندمي مخفف را نامش

 

 ؟!باز شد چي:انيمام

 

 ؟!شده عصبي پسرم گل این چرا جان،نمیدونم خانوم هیچي:بابایي

 

 قشنگیشو اون به اسم گفتي؟ چپر،چالق منو ي نوه اسم شما باز: ماماني

 .رحمان آقا بگو درست

 

  لبخند کرد،با مي نگاه سپند ي شده سرخ صورت به که حالي در بابایي

 .چشم:گفت
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 .بودم کرده سرگرمTV با را خودم و بودم اینجا که میشد ساعتي یک

 و بود قبل قسمت تکرار قسمت این ولي داشتم دوست را جري و تام

 .نداشتم را مزخرف قسمت این به کردن نگاه دماغ و دل اصال

 بود سپند آن بند پشت و درآمد صدا به که بود خانه زنگ حین همین در

 بود جاني مانند برایم برادرانم شد،صداي پیشقدم در کردن باز براي که

 .بدن در

 آنها به بابایي همراه به من و رفت ورودي در طرف به عجله با ماماني

 .شدیم ملحق

 

 .دنیا بزرگ مادر و پدربزرگ بهترین بر سالم:میعاد

 

 .آقاجون ماماني،سالم بچه،سالم بریز زبون کم: میالد

 

 تو بگردم،بیاین دورتون من ماهتون،الهي روي به سالم: ماماني

 .من عزیزاي
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 ؟!ايافسانه برادران من،چطورین پسراي گل سالم:بابایي

 

 .باشین دیگه،زود تو ؟برین!شد تموم سالمتیتون چاق: سپند

 

 .تو پسرم،بیاین لگ میگه راست: بابایي

 

 براي زباني نه که بودم من فقط و کرد تائید را حرفشان هم ماماني

 .هایشان حرف تائید براي داشتم،نه پرسي احوال و سالم

 

 ؟!برم قربونت خوبي ؟!نمیگریا جون،تحویل آبجي سالم: میعاد

 

 روي به سالم( داد ادامه و کرد من به رو)میعاد، ببینم کنار برو: میالد

 ؟!شم فدات چطوري! گلم آجي ماه

 

 خدایا...میگویم هم باز ولي....نیست کافي باز هم کنم شکر را خدا

 !شکرت

 (میعاد راست دست و میالد چپ دست) گرفتم را برادرم دو هر دستان

 و زدم لبخند رویشان به گداشتمو ام گونه دو هر روي را دستانشان و

 .دندز بوسه سرم موهاي روي همزمان میعاد و میال

 

 دلو میکنین،بابا لوس رو کوچولو این که هم دوتا شما...اه...اه: سپند

 .زدم عق بس از پیچید هم به رودم
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 مطمئن...نمیکردم را کار این دادم،اگر فشار هم روي محکم را چشمانم

 .بجوئم را مزاحم این ي خرخره میتوانستم لحظه آن در که هستم

 

 ؟!میشه حسودیت چیه: میالد

 

 از مرا دستش با همزمان و!!)کنم؟ حسودي فسقل این چیه به مثال: سپند

 (داد نشان

 

 نمیکنن،گفتم توجه بهت داریو خواهر،برادر هم شما اینکه نه آخه: میالد

 ؟!کني حسودي همین خاطر به شااااید

 

 میکني؟ شوخي: گفت کردو قفل هم در را دستانش سپند

 

 "!!اتفاقا: همزمان میالد و میعاد

 

 ...میکرد کر را فلک گوش که بود هایمان خنده صداي بعد و

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??سیزدهم پارت#
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 هم زینت مامان و رحمان شدیم،بابا داخل همزمان نفرمان چهار هر

 .بودند نشسته مبل روي هم کنار

 

 .حاضره حلوا عزیزم جان،بیا میال: زینت مامان

 به میخواستم هم رفت،من اشپزخانه به و شد بلند هم خودش زینت مامان

 درد دستت: گفت بلند باصداي میعاد که شوم آشپزخانه وارد دنبالش

 !!میخوام حلوا باشم گفته من کشک، که ام تا سه ما زینت، مامان نکنه

 

 به داري جرئت شما: زد داد انهآشپزخ از و نیاورد کم هم ماماني

 پوسته شده بچم.میعاد طرفي من با!بزن دست بچه این حلواي

 .که نمیرسین استخون،بهش

 

 بیست وجود با ؟من!میدانستند بچه مرا همه چرا!بود این فقط من حرف

 ؟!چرا"واقعا ؟!بودم بچه هموز امخانواده براي سن سال

 امر فقط شما ماماني چشم: فتگ بود، ترسیده ماماني از مثال که میعاد

 بزنم،درضمن دست بچه این سهم به میکنم غلط بعد به این از بفرما،منم

 !!همینه نخره چه بخوره چه هم خشک چوبه این ماماني

 

 چوب یک عین نخورم بخورم،چه چه میگفت،من راست که هم واقعا

 من حکایت.هستش فرم روي اندامم که خودم نظر در البته.هستم خشک

 ؟!!ترشه من ماست میگه بقالي کدوم:بود المثل ضرب این مانند"دقیقا هم
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 داداش،خفه بکش نفس یه: گفت مینشست مبل روي که حالي در میالد

 .شدي

 موافقم،تو میالد با هااا،منم میگه راست: افزود بود ایستاده که هم سپند

 "لطفا کن نطق کم ؟!بخوري رو ما سره میخواي اینجا اومدي باز

 

 !اللي نمیگه کسي نزني حرف شما:ادمیع

 

 به. شد مانع تلفنش زنگ که بدهد را میعاد جواب میخواست سپند

 حیاط طرف به و رفت هم در اخمهایش کرد نگاه که تلفن ي صفحه

 .رفت

 

 ؟!شد چش این:میالد

 

 .انداخت باال نفهمیدن ي نشانه به را هایش شانه هم میعاد

 

 ؟!موندي کجا دخترم میال،: ماماني

 را حلوا آن در که بزرگ سیني یک ،ماماني شدم اشپزخانه وارد زود

 .داشت دست در بود کرده درست

 هم پسرا کنیم تقسیم هارو حلوا این بیا! جان مامان اومدي: ماماني

 .بخورن

 

 ....شدیم حلوا کردن تقسیم مشغول ماماني با و دادم تکان را سرم
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 .گلم داداشاي براي دیگري و سپند براي داشتم،یکي دست در بشقاب دو

 .نبود خوردن حلوا اهل که هم بابایي

 مواجه میعاد و میالد و سپند هم در هاي اخم با شدم که پذیرایي وارد

 .شدم

 و نداشتند حوصله که بود افتاده اتفاقي"نداختم،حتماا باال را ام شانه

 بود نشسته مبل روي که میالد روي روبه.بودند کرده اخم آنگونه

 بخورد که کردم اشاره دستم با و گذاشتم میز روي را بشقاب و ایستادم

 سینه در را دلم محزونش لبخند....ولي زدم لبخند رویش به و

 ؟؟!!بود غمگین برادرم فشرد،چرا

 .گذاشتم میز روي هم را دومي بشقاب و کشیدم درهم را هایم اخم

 فکر کردم، نگاهش سوالي و نشستم کنارش مبل، روي سینه به دست

 :گفت محزوني لبخند با دوباره که فهمید را منظورم کنم

 

 جمع اینجا همه امشب قراره....نشده،فقط هیچي خدا به!آجي جانم_

 .بشن

 ؟!!!!بود ناراحت همین براي ؟فقط!خب

 

 .میان هم ریما و سپهبد: داد ادامه دوباره که خواند را ذهنم شاید
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 ؟!بودند کرده اخم سه هر همین براي پس خب

 . نفر سه این فداي من الهي که آخ

 نیش زبان آن با ریما مطمئنا شدم، ناراحت کمي فقط....کمي هم من

 گشادم لبخند نتوانستم ولي....کرد خواهد زهر برایم را خوبم شب دارش

 .زیاد خیلي....بود خوشایند برایم نفر سه این نگراني کنم، حفظ را

 گازي چنان را اش گونه و کردم حلقه میالد گردن دور را دستم دو هر

 و سپند باز دهان نبود مهم برایم هم اصال. رفت هوا به دادش که گرفتم

 .میعاد ي درامده حدقه از چشمان

 

 !شد خل این باز: سپند

 

 !داداش آره: عادمی

 

 ؟؟!!میال کردي همچین چرا: میالد

 

 که رفتم سپند طرف به ، شدم بلند و نشاندم لبانم روي ژکوندي لبخند

 زیاد قدیمان تفاوت میکرد، نگاهم باز دهان با طور همان و بود ایستاده

 را دیگرم دست و گذاشتم سرش پشت را دستانم از یکي همین براي بود

 خوردمو را ام خنده کشیدم، خودم طرف به و گذاشتم اش یقه روي

 به اش نعره....نه که دادش که گرفتم گازي چنان را بیچاره سپند گونهء

 .........رفت هوا
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 .کندي گونمو......بیشعور: سپند

 

 ؟!میکشین هوار چرا! پسرا خبرتونه چه: بابایي

 

 ي همه وقتي بابایي بیچاره بود، گرفته سرسام ما دست از عزیزم بابایي

 .نداشت راحت خواب یک شدیم مي جمع اینجا ما

 

 نه، میگي کمه،شما تختش یه شما ي نوه این میگم من آقاجون: میعاد

 ؟!میکنه چیکار ببین حاال

 

 ؟!مگه شده چي: بابایي

 

 میالدو این ي گونه شما خوشگله خانوم این فقط...که نشده هیچي: میعاد

 درد بجاشون من ي گونه که گرفت گازي آنچنان رو بیچاره سپند

 !دلیل بي ؟!چي اونم گرفت،
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 و کرد من به رو بعد)داشته دلیلي یه مطمئنم من جان بابا نه: بابایي

 ؟!سیبن مگه ؟!گرفتي گازشون چرا ؟!بابایي آره(داد ادامه

 

 میعاد براي بگیرم، گازشان نبودم دیوانه که دلیل دادم،بي تکان را سرم

 ??دارم مخصوص گاز یک هم

 ؟!جان بابا گفتم دیدین: پسرا روبه بابایي

 

 دست از امان: گفت میزد حرف خودش با انگار که طوري آرام هم بعد

 جوونا شما

 به میرسد نوبت....واما و.....مشنید که بود تیز گوشهایم انقدر من ولي

 ....!میعاد

 فهمیده را قصدم هم میعاد کنم فکر و میکرد ترم بدجنسم،بدجنس لبخند

 ..!که بود

 .خدااااا یا: میعاد

 و گذاشتم نه که هم من....داد ترجیح قرار بر را فرار کلک، میعاده اي

 .کردنش دنبال دویدنو به کردم شروع برداشتم نه

 

 بیان قراره ریما و سپهبد میگم من ؟!کردین شروع دوتا اشم باز: میالد

 رو حرفا این داد با میالد)؟!میکنین بازي هوا به گرگم دارین تا دو شما

 ( میزنه

 

 المصب کن، فرار هاااا میگه دورغ میعاد: زد داد متقابال هم سپند

 ...ماشاا تیزتره چاقو که،از نیست دندونش،دندون
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 دندوناش داداش میدونم آره: زد داد بود، یدندو حال در که هم میعاد

 ...! گرفت نفسم توروخدا، کن ول میالااااا تیزه، واقعا

 

 .......??بس و میشد،همین ادب هم میعاد نچ،باید

 

 ...دارد ادامه##
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 ......بدو بدو،من بودیم،میعاد دویدن حال در ورهمینط

 

 هم جون به گربه موشو عین چرا ؟!چشونه تا دو واااا،این: ماماني

 !افتادن

 

 از را سوال این میشد خارج آشپزخانه از که حالي در بود، ماماني

 بود شده کالفه میعاد و من کردن بدو بدو از که هم میالد.پرسید  میالد

 هر کار جان،اینا مامان توروخدا کن ولشون: داد جواب حرص با

 !اینه روزشون
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 مادر،کم میشه چروک پوستت! میزني جوش چرا تو حاال: ماماني

 ده( گفت دوئیدیم مي آنها دور که میعاد منو به خطاب بعد)بخور حرص

 .رفت گیج دیگه،سرم بشینین بیاین

 

 کردن لدنبا از دست میعاد منو که گفت حرص با انقدر را حرف این

 .بود دیدني هایمان قیافه. ایستادیم و گرفتیم همدیگر

 ..........حاال

 ??میالد

 ??میعاد

 ??سپند

 ??من

 ??بابایي

 

 ؟!میکنین نگام اینجوري چرا! هان،چیه: ماماني

 

 آنچنان افتادیم،میالد خنده به میعاد و میالد و سپند منو گفت که را این

 .لرزید خانه ستون چهار کنم فکر که میزد اي قهقهه

 

 :گفت ماماني به لبخندي بود،با کرده تا را روزنامه که هم بابایي

 

 !میدماااااا طالقت میشه چروک پوستت!میخوري حرص چرا خانوم_
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 ؟!میکنین مسخره منو_

 

 نه مگه باشیم، کرده کاري همچین اگه بکنیم غلط ما خانوم، خدا به نه_

 ؟!ها بچه

 

 .گرفته را اش خنده جلوي زور به بابایي که بود مشخص کامال

 :کرد اضافه خنده با هم سپند

 

 .خنده زیر زد دوباره هم بعد.....میگه راس ماماني،اقاجون آره_

 به که حالي در و کرد نازک نفر پنج ما به چشم پشت یک ماماني

 .میگین راس که شما: گفت میرفت آشپزخانه
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 اش خنده صداي میکرد سعي که حالي در و انداخت نگاهي ما به بابایي

 هااااا،میاد شده عصبي ها،مامانیتون بچه بسه: نشود،گفت بلند

 .بخندین میکشتمون،آروم

 

 ؟!میخندین من به دارین: ماماني
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 ؟!داریم چیکار شما به ما نه، ؟!میزني داد چرا خانوم: بابایي

 

 .میزنین حرف من ي درباره کردم فکر لحظه یه آخه_

 

 .میخورن حلوا دارن ها برس،بچه کارتون به عزیزم،شما خانومه نه_

 

 .نشنوم صدا..........آهان،باشه_

 

 سکوت ي نشانه به را اش اشاره انگشت و کرد ما به رو دوباره بابایي

 .بخورین هیس،حلواتونو: گفت آرام و تگذاش لبش روي

 

 حلواي خوردن به شروع باهم و نشستند مبل روي هم با میعاد و میالد

 .نداشت اي میانه نشستن با انگار که هم سپند.کردند پز مامان

 اي....افتاد یادم لحظه یک که کنم خوردن به شروع هم من میخواستم

 که بود بافته جدا ي تافته او نگرفتم،مگر گاز را میعاد که بیداد،من داد

 ؟!باشد شده کبود سپند و میالد هاي گونه بعد نگیرم گازش
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 .دبو نشسته میالد کنار که رفتم میعاد طرف به تر آرام و شدم بلند آرام

 خودم طرف به و گرفتم دست دو با را صورتش و نشستم کنارش

 که کردند دنبالت مگر من برادر حلوا،خب از بود پر چرخاندم،دهانش

 ؟!میلنباني شمالي افریقاي جزایر گرسنگان مانند آنگونه

 ؟!هوم:گفت پر دهان با و کرد نگاهم تعجب کمب با

 دندانم به را اش گونه گهانينا و سریع خیلي و انداختم باال را هایم شانه

 تا اش گونه کنم فکر که گرفتم گازي آنچنان.....گازي آنچنان و گرفتم

 .شود کبود فردا

 بود اتفاقي چنین منتظر انگار که هم بکشد،میالد نعره که کرد باز دهان

 .گرفت میعاد دهان جلوي را دستش تند خیلي

 .بودااااا اوضاعي اصال

 غار همانند دهانش که هم بودم،میعاد میعاد گرفتن گاز حال در که من

 بود،حال میعاد دهان جلوي دستش که هم بود،میالد باز صدر علي

 ....!داشتیم وضعي چه که کنید تصور خودتان

 

  ؟!میالد گرفتي دهنشو جلوي چرا حاال: سپند

 

 !دیگه ماماني بابا،بخاطر آروم: میالد

 

 لحاظ اون از آها_

 

 میال دیگه کن ولش فهمیدي،توام چیزو یه ؟شما!عجب چه_
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 دیگه، کن ولش میال دیگه میگه راس"میالد،ثانیا جمالت به عجب"اوال_

 .شد کبود گونش بیچاره

 .بود مشخص"کامال هایم دندان کردم،جاي ولش دو آن حرف به هم من

 

 اگه حالت به واي....حالت به واي میعاد،ولي ورمیدارم دستمو: میالد

 .بکشي نعره

 بستو را دهانش میعاد که کرد را خودش کار میالد دیهتهدی لحن

 را اش اشاره انگشت من به رو و داد قورت را دهانش داخل محتویات

 ازت حالي یه......بگیرم ازت حالي یه میال: گفت و داد تکان وار تهدید

 حالت به ماماني ي شده پخته مرغاي نه که آسمون مرغاي که بگیرم

 ؟!گفتم کي ببین حاال....کنن گریه
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 .آوردم در برایش را زبانم و خندیدم

 

 .نکردما شوخي اصال ؟!میخندي: میعاد

 

 .هستي جدي شما فهمید هم میال...بابا خوب خیله: میالد
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 .....!خوبه: گفت انداختو غبغب به بادي هم میعاد

 

 بودیم نفر سه وما......گذاشت تمام نیمه را میعاد حرف در زنگ صداي

 .دوختیم چشم سپند به منتظر که

 

 .کنم باز درو من میخواین نکنه!چیه!هان: سپند

 

 باز درو حیاط بري میخواي مگه....من برادره داره اشکالي چه: میالد

 کني

 !همین میشه باز خود به خود در بزني رو اف فا ورداري قدم دو یه

 

 چرا اینطوره که نمیدونستم،حاال اصال گفتي که ؟ممنون!بابا نه: سپند

 .نمیکني کارو این خودت

 

 .هستي سرپاام طور همین و نزدیکتري بهش تو چون: میالد

 

 از ماماني کنند باز را در یک کدام اینکه سر دو آن کل کل میان در

 .....!و آمد ونبیر آشپزخانه

 

 کنه، باز درو کي که بزنین هم ي سروکله تو خواد نمي!ها بچه: ماماني

 .کرد باز درو خودش رحیم مش
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 بیخیال که هم میعاد.....برداشتند کردن بحث از دست هم سپند و میالد

 .کرد حلوا ي دوباره خوردن به شروع

 عزیزم ويعم دیدم من که کسي اولین و کرد باز را ورودي در ماماني

 سالن وارد که بودند سپینود و زنعمو او دنبال به و میشد وارد که بود

 .شدند

 بابایي و....رفتیم گویي آمد خوش براي آنان طرف به و شدیم بلند هم ما

 را ماماني ي چروکیده دست اسحاق عمو.پیوست نفر چهار ما به هم

 ما به هم یشههم و بود اشهمیشگي کار.....را بابایي دست بعد و بوسید

 نمازه از تر واجب مادر پدرو بزرگتر،مخصوصا به احترام"میگفت

 "شبه

 روي از حرفهایش و بود ايتجربه با مرد هم اسحاق عمو که الحق

 و بود تهران در معتبر دانشگاه یک رئیس...بود کامل آگاهي و محبت

 به خودش همراه به مرا که بار یک.....میکرد هم تدریس همینطور

 قائل خاصي احترام برایش دانشجویان که دیدم عینه به بود برده گاهدانش

 .میشکستند دست سرو عزیزم عموي با صحبتي هم براي و بودند

 

 .من چشمه نوره ببینم اینجا بیا! اینجاست کي به،ببین به: اسحاق عمو

 

 اعتراض به لب سپینود که یکبار...میکرد خطاب اینگونه مرا همیشه

 هم عمو که دارد دوست او از بیشتر مرا پدرش چرا که گفت و کرد باز

 نوره بود،دخترشم خونه این چراغ مرصادم داداش"گفت جوابش در

 اندازه یه به رو دوتا شما من ضمن در و...هستش خونه این منو چشم

 "بابا سپینوده دارم دوست

 .کرد تصدیق را پدرش حرف و زده لبخند صادقانه هم سپینود
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 را ام شقیقه روي....شدم گم آغوشش در رفتمو یزمعز عموي طرف به

 ؟!چطوره من چشمه نوره: گفت آرام و بوسید

 آزار مرا ناتواني این همیشه و بودم عاجز دادن جواب از

 بعدش دقیقه چند ولي میکردم گله خدا از دلم در اوقات بعضي....میداد

 رکا در حکمتي حتما" میگفتم خودم با و میخواستم معذرت خدا از

 !" است

 

 ؟!عمو دله عزیزه خوبي: اسحاق عمو

 

 ..!شکر خدارو: زد لب دوباره عمو و دادم تکان آرامي به را سرم

 

 .ببینیم دخترمونو گل هم ما بزار اینور بیا اسحاق_

 

 تا بود مادر برایم بیشتر...نه که زنعمو....بود مهسا زنعمو صداي

 را هایش مادرانه يداشت چشم هیچ بدون سالها این تمام در...زنعمو

 من همیشگیه همراه و غمخوار مادر یک مانند....بود کرده خرج برایم

 را زن این....شد مي شاد من شادیه با....و کشید مي دردم،درد با....بود

 . میپرستیدم وجودم تمام با

 روي بر اي بوسه دوباره و کرد جدا خود از ارامي به مرا اسحاق عمو

 پرمهرش آغوشه که بود او و رفتم عمو زن فطر به....کاشت پیشانیم

 ..!فشرد اش سینه به را سرم و گشود برایم را
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 ؟!مهسا دله عزیزه خوبي: عمو زن

 

: گفت گوشم در ارام زد اي سهبو موهایم روي....دادم تکان را سرم

 ؟!ببینم،باشه سیر دله یه دخترمو ما،میخوام ي خونه میریم امشب

 

 خودم...میبرد خود همراه مرا زور به میکردم مخالفت هم من اگر حتي

 میرفتم همراهشان اگر مطمئنا....بروم همراهشان که آمد نمي بدم هم

 مهسا عمو زن و کردم مي ناز فقط من شک بي....میشد حالم به خوش

 همین براي پس....!بود خوبي نازکش همو زن کال....خرید مي را نازم

 دوباره او و دادم تکان موافقت ي نشانه به را سرم اعتراضي هیچ بي

 .بوسید را سرم روي

 در پشت از مرا نفر یک...آمدم بیرون عمو زن آغوش از که همین

 .شد بوسیده سرم روي و کشید آغوش

 

 .بود شده ذره یه برات آجي،دلم برم قربونت! يخواهر سالم_

 

 ي همه با را تنش بوي و کشیدم آغوش در محکم را خواهرم و برگشتم

 جان هایش خواهرانه براي که خواهري...فرستادم هایم ریه به وجود

 با ولي...بود شده تنگ برایش دلم هم من بگویم نتوانستم...دادم مي

 شده ذره یک برایش هم من لهد که آغوشم،فهماندم در او فشردن
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 برایم عمو زن و عمو با برادرانم کردن بش و خوش صداي.بود

 ...!بود خوشایند

 

 ؟!بابا بگیر تحویل مارو یکمم....خودم عزیزه خواهر بر سالم: سپند

 

 .پاشیدم رویش بر مهر پر لبخندي و شدم جدا سپینود از آرامي به

 

 ؟!هبش فدات آجي داداشي،خوبي سالم: سپینود

 

 تلخ من لبخند ولي....آورد حاضرین لبهاي روي لبخند اش کودکانه لحن

 اینگونه را برادرانم بتوانم روزي هم من که ماند مي دلم بر آرزو...بود

 راه این از و میبرد کار به سپینود همیشه که لفظي"داداشي"کنم صدا

 .کرد مي لوس برایشان را خودش و میکرد خام را برادرانش

 

 .کوچولو ببینم اینجا بیا...شد دراز خوب،گوشام یلهخ:سپند

 

 ..!رفت سپند آغوش در خواسته خدا از هم سپینود

 

! شما حال!سپینود خانوم سرکار بر سالم! کشک اینجا که هم ما: میعاد

 ؟!شما احوال

 همیشه کارش این با....کرد شروع را لودگیش هم باز میعاد.....خدا آي

 ....!داد مي حرص مرا
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 سپینود که داد سالمي داشتم انتظار او از که آرامي همان به هم دمیال

 بر سالم: گفت آنها دوي هر به رو و آمد بیرون برادرش آغوش از

 ؟!چطوره شما احواله حال....خوبیم که ما....ايافسانه برادران

 

 .خدا شکر خوبیم...شما خوبي به هم ما:میعاد

 

: گفت و کرد دراز آسمان به ار هایش دست ايمسخره حالت با سپینود

 .شکر الهي

 

 .شد جمع ي خنده باعث که گفت اي بامزه حالت با را حرف این

 

 پاهامون بابا....بشینیم بریم بیاین...ها بچه دیگه بسه: اسحاق عمو

 .شد خشک

 اي دقیقه بیست بودند آمده که وقتي از....میگفت راست جانم عمو

 احوال از بعد اول همان که یيبابا و ماماني از غیر به و میگذشت

 .بودیم اینجا بودند،همه رفته کارهایشان سراغ به کدام هر پرسي

 

 بقیه االن...بشینیم بریم بیاین ها بچه میگه راست اسحاق: مهسا زنعمو

 .اینجاییم هنوزم ما اونوقت میرسن هم
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 .انداخت طنین خانه در سپینود نشستیم،صداي که همین

 

 کردي؟ درست ماماني،حلوا_

 

 بابات مامان هم بیار برو هست یخچال تو خواستي عزیزم،اگه آره_

 .خودت هم بخورن یکم

 .رفت آشپزخانه طرف به و برخاست جایش از سپینود

 

 گفتن با همزمان.)داره خوردن زینتم مامان ،حلواهايبه به: اسحاق عمو

 (سابید همدیگر به را دستانش کف حرف این

 

 حلوا سالهاست انگار...میزني حرف یجوري وااا،اسحاق: مهسا زنعمو

 .کردما درست برات پریشب همین خوبه نخوردي

 

 !نمیاد یادم که من ؟!خوردیم حلوا کي: اسحاق عمو

 

 .ما میریم که خونه نداره اشکال! میادن یادت که: مهسا زنعمو

 

 !طرفیا من با کني اذیت پسرمو عروسم: ماماني
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 !جان مامان عه،: مهسا زنعمو

 

 صداي و شد بلند هم جمع ي خنده زنعمو ي کشیده و بلند( عه) با همراه

 !جان خانوم نکن اذیت عروسمو: گفت ماماني به که بود بابایي

 .شد خارج از هم نهآشپزخا از سپینود هین همین در

 

 .بخندم بگین منم به! میخندین چي به: سپینود

 

 .کنن دخالت نباید بزرگترها مسائل تو ها جوجه: میعاد

 

 جوابش رک خیلي و زد کمرش به اي بامزه شکل به را دستش سپینود

 .داد را

 

 ؟!بزنن حرف میتونن افعاني کارگراي اونوقت عه،: سپینود

 

 هستم شرکت یک مهندس بنده بدون نمیدوني عموجان،اگه دختر: میعاد

 .کوچولو نقاش من نه شمایي،!...باشه افغاني کارگر کسي اگرم

 

 مسئله این روي بنامد،بسیار کوچولو را او کسي نداشت تحمل سپینود

 .کشید سوت گوشهایم که کشید جیغي...بود حساس من مانند
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 از سال رچها که شماست خواهر نیستم،کوچولو کوچولو من: سپینود

 .کوچیکتره من

 

 .شد کر نکن،گوشام جیغ جیغ....بابا خوب خیله: میعاد

 

 دختر بخوریم بیار رو حلوا اون! بابا..سپینود: اسحاق عمو

 .آخه افتاد آب دهنمون...جون

 

 طرف به و گرفت میعاد خندان نگاه از را عصبانیش نگاه هم سپینود

 هم خودش گذاشت، زنعمو و عمو جلوي را حلوا بشقاب و رفت پدرش

 درحال به همه... کرد خوردن به شروع و نشست نفر دو آن کنار

 و نداشت خوبي ي میانه حلوا با که بابایي جز به البته...بودن خوردن

 که هم من...بخورد حلوا توانست نمي فشارش خاطر به که هم ماماني

 تننشس بیکار از ام خانواده به کردن فکر.نداشتم خوردن به میل دیگر

 .بود بهتر

 

 از یکي...کاسب رحمان...بود عزیزم بابایي نوبت همه از اول

 زیادي شرکاي و رقبا که تهران داران کارخانه بزرگترین

 ساده مکانیکي شاگرد یک ابتدا در که بود گفته برایم بابایي...داشت

 رسیده اینجا به داشته که فراواني هاي کوشش و ها تالش با و بوده

 تک زمان آن در که بود شده زینت مامان عاشق لگيسا 22 است،در

" میگفت همیشه بابایي...بوده تهران پولدار هاي خانواده از یکي دختر

  برسم هستم که اینجایي به و بشم موفق شد باعث که هدفم بزرگترین

 حاضر کي" بود این ها بچه ما هاي چرا جواب و" بود زینتتون مامان

 شده بزرگ نعمت و ناز تو سالها هک عزیزشو خوشگلو دختر میشه
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 که میزد حال در را حرفش این!" ساده مکانیکیه شاگرد یه دست بسپره

 مانند هم ماماني و گرفت مي نشانه را ماماني عاشقش و شیفته نگاه

 این...اداخت مي پایین را سرش و میشد سرخ ساله 18 هاي بچه دختر

 ....!میشد ما ي همه ي خنده باعث ماماني حرکت
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 ??23 و 22 پارت#

 

 عمو آنها ارشد و بزرگ که دارند فرزند پنج رحمان بابا و زینت مامان

 عمو هم او از بعد و عرفان عمو اسحاق عمو از بعد....است اسحاق

 دل الهام،عزیز خانواده،عمه فرزند چهارمین......اند دهآم دنیا به احسان

 تعاري ته و فرزند آخرین....واما....است آمده دنیا به رحمان بابا

 بسیار خانواده براي پدرم(.....پدرمن)مرصاد کاسب ي خانواده

 عمو...دادند مي جان حتي برایش داشتند دوست را او بود،همه ارزشمند

 چگونه که گفت مي...گفت مي پدرم لومیتمظ ي درباره همیشه اسحاق

 مظلومیت آن با

 عزیز حال این با ولي داده مي حرصش اش اندازه و حد بي دلرحمي و

 برایم همیشه....اسحاق برادرش مخصوصا....بوده خانواده کل ي کرده

 خواهرش و برادران با پدرم اسم چرا که آمد مي پیش سوال این

 به و نوشتم کاغذ روي را سوالم یکبار لدلی همین به....نداشته همخواني

 "بود اسم این عاشق رحمانت بابا"گفت جوابم در که دادم نشان ماماني

 ....!گذاشت نمي باقي سوالي جاي دیگر و بود کننده قانع برایم جوابش
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#### 

 

 !هپروت تو رفتي که باز...میالاااا....آجي...میال_

 

 پاره افکارم ي رشته یزدم صدا را نامم که میالد برادرم باصداي

 ؟!کردم نگاهش سوالي.... شد

 

 .اومدن عمواینا شو بلند_

 

 زمان گذر متوجه که بودم شده کردن فکر غرق آنقدر من اوه،خداي

 نشدم

 براي آنجا همه که رفتم ورودي در طرف به و شدم بلند میالد همراه به

 شده متما ها پرسي احوال که انگار....بودند صف به گویي آمد خوش

 از زودتر مرا که احسان عمو....بودم رسیده همه از آخر من فقط و بود

 ...!کرد بوسه غرقه را صورتم و آمد طرفم به بود دیده بقیه

 

 ....!گلم برگه سالم_

 

 کل ي کرده عزیز...شدم غرق فداکار و مهربان مرد این آغوش در

 ...!نداشت مسئله این به اعتراضي هم کسي و بودم خانواده

 ....!شد کشیده فردي توسط پشت از بازویم
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 سفید چش این چرا ببینم بزار...داداش رو دردونه این ببینم کن ولش_

 !!نمیزنه سر یه عرفانش عمو به

 

 برادري سه این بودند عزیز برایم چقدر.....جانم عمو فدایت به جانم آخ

 ...!بود تر دلسوز و تر مهربان یکي از یکي که

 

 پیش کوچولو این همیشه انگار...داداش دستتو کنار شبک: احسان عمو

 .دیگه دیدمش االن ه،ین شما مثل منم خب...ماست

 

 عمو آغوش از زور به مرا...نبود بدهکار که عرفان عمو گوش ولي

 ...!داد جاي خودش آغوش در و کشید بیرون احسان

 .شدم گم آغوش در مخالفتي هیچ بدون و نشست لبانم روي لبخندي

 

 ..!انداخت طنین گوشم در بخشش آرامش و نظیر بي يصدا

 

 ؟!چطوره عمو ي دردونه_

 

 شیطنت لبخند با....شدم خیره صورتش به و آمدم بیرون آغوشش از

 ينشانه به را شصتم انگشست بود کرده خوش جا لبم روي که آمیزي

 کودکي از کاري....کردم اش حواله چشمکي و دادم نشانش بون عالي

 ...!دهم اینگونه را جوابش پرسد مي را حالم وقتي که بود داده یادم
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 از اش خنده میدانستم...رفت هوا به اش خنده من کار با همزمان

 ..!هست لبخندم نگاهمو شیطنت

 

 .فشرد خود به و کشید آغوش در مرا

 

 !عمویي من برم قربونت:عرفان عمو

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??24 پارت

 

( عرفان عمو همسر)ثریا زنعمو...کردم بش و خوش هم زنعموهایم با

 و کشیدم آغوش در را او متقابال هم من بوسید و کرد بغلم

 شیرینش لهجهء آن با هم( احسان عمو همسر)میراندا زنعمو...بوسیدم

 انگلیس اهل میراندا زنعمو....دمبوسی و رفت ام صدقه قربان

 عمو....آنها دانشجویي زمان به برمیگشت احسان عمو با او بود،آشنایي

 گرفته انگلیس معتبر هاي دانشگاه از یکي از را مدرکش احسان

 از سال کشیدم،یک آغوش در همزمان را عرفان عمو دوقلوهاي....بود

 (گلنار و گلنوش)بودند بزرگتر من

 مادرش از که رنگش آبي چشمان آن با هم احسان موع فرزند تکدانه

 میالد سن هم هم بود،دانیال عزیز برایم هم بود برده ارث به میراندا

 .بود
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 الهام عمه ي خانواده فقط حال...نشستیم مبل روي همه و رفتیم سالن به

 ....!بپیوندند جمعمان به که بودند مانده ریما و سپهبد و

 

 ؟!خب....خب: عرفان عمو

 

 ؟!خب: احسان عمو

 

 !جمالت به خب: عرفان عمو

 

 !عرفان کردي مسخره: احسان عمو

 

 گفتم منم خب گفتي تو خب...احسان داداش جون به نه: عرفان عمو

 !جمالت به خب

 

 !خب گفتي اول تو خب: احسان عمو

 

 ؟!خب گفتي چرا تو خب گفتم من خب: عرفان عمو

 

 ...!خب: احسان عمو

 

 !که راچ...ماند نصفه حرفش
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 !شد خبي تو خب عجب...بابا ایول: اسحاق عمو

 

 !گفت احسان و عرفان عمو به رو و داد سر بلندي ي خنده رحمان بابا

 

 کچله حسن سن...پسرا هستم تا دو شما با...بکشید خجالت: رحمان بابا

 .ورنداشتین لودگي از دست هنوز....دارین رو خدابیامرز

 

 بازي مشغول دستشان انگشتان با ایینپ سر با عموهایم....بود دیدني

 ؟!کشیدند خجالت مثال یعني.....بودن

 

 !خرفت پیراي باال بگیرین سرتونو: رحمان بابا

 

 ...!رفت هوا به جمع ي خنده بابایي حرف این با

 

 !آقاجون عه: احسان و عرفان عمو
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 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 

 ندارم حرفي دیگه من: رحمان بابا

 

 زدید رو اصلیتون حرف....آقاجون باشین نداشته بایدم: عرفان عمو

 !دیگه

 

 موافقم عرفي داداش با منم..اقاجون بله: احسان عمو

 

 مخفف اینجوري منو اسم گفتم بهت دفعه صد احسان: عرفان عمو

 احسي بگم بهت منم خوبه...نمیاد وشمخ....نکن

 

 !کردم اعتراض من اگه...بگو خب: احسان عمو

 

 اسحاق عمو به رو و داد تکان تاسف ي نشانه به را سرش عرفان عمو

 سپند و میعاد و احسان عمو....کردند کار درباره زدن حرف به شروع

 ....!شدند مشغول یکدیگر با هم

 

 هم من بتوانم روزي شاید که ماندر براي...داشتم دکتر وقت فردا

 ادامه را درسم داشتم را زدن حرف توانایي اگر....بزنم حرف

 وکیل روزي که بود این آرزویم و بودم حقوق عاشق...میدادم

 چقدر آرزوهایم...کشیدم آهي....بودم گرفته زور به هم را دیپلمم...شوم

 ....!بود نیافتني دست برایم
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 ؟!ترعمودخ میکشي آه چرا: دانیال

 

 زیبایش صورت به محزوني لبخند...برگشتم طرفش به دانیال سوال با

  دادم تکان راست و چپ به را سرم پاشیدمو

 

 ولي...همینه براي هم آهت...سخته برات میدونم...میال میدونم: دانیال

 هر با ماهممون میال....نکش آه انقدرم....باش داشته امید....نشو ناامید

 پیشانیش....)میال میگیره آتیش دلمون...میدیم جون تآخ هر با...آهت

 ..!میال نزن آتیشمون( داد ادامه و چسباند پیشانیم به را

 

 سنش از بیش ساله چهار و بیست جوان این...بود سند برایم حرفهایش

 ..!بودند کرده باز حساب رویش همه که بود فهمیده آنقدر...میفهمید

 

 بودم من ولي...گرفت فرا سکوت را نسال درآمد صدا به که خانه زنگ

 باز را در و رفتم اف اف طرف به جمع روبه لبخندي با و شدم بلند که

 کردم

 را اینکار من کاش اي که....کردم باز هم را ورودي در

 که کساني دیدن با ولي شد محو لبخندم...بودند سپهبد و ریما....نمیکردم

 ....نشست لبهایم روي لبخند دوباره شدند وارد انها سر پشت

 

 از بدتر...بود زهر سرتاسر زبانش که بود ایستاده فردي رویم روبه

 ....!گرگ دندان از تیزتر و مار ي گزنده نیش

 .آورد درد به باز را دلم آمیزش تمسخر پوزخند
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 بیاد؟ گویي آمد خوش براي نبود تو از غیر کسي_ریما

 

 .بود سشاستر ي دهنده نشان که زد لرزاني لبخند سپهبد

 

 زحمت جان میال...خانوم تو بریم حرفیه؟ چه این جان ریما: سپهبد

 سالم( گفت مهرباني لبخند با من به رو بعد....)استقبال اومدن کشیدن

 جان،خوبي؟ میال

 

 .دادم تکان آرامي به را سرم و کردم حفظ را لبخندم

 

 کشید شدرآغو محکم و عجله با مرا بود رسیده ما به تازه که الهام عمه

 عمه کمر و شانه دور و آوردم باال را بودند افتاده کنارم که را دستانم

 ....!کردم حلقه عزیزم ي

 

 ي نازدونه عمه بشه فدات...میال بگردم دورت...عمه سالم: الهام عمه

 ..!عمه برم باالت قدو قربون من الهي...من

 

 قربان رشکا...بود همین همیشه....دیگر بود عمه...خوردم را ام خنده

 و کار سر...بود اش خانواده مخصوص فقط هم آن...بود رفتن صدقه

 نزدیک جرعت کسي که بود مغرور و جدي آنقدر خانه از بیرون در

 خاندان مخصوص هاي ویژگي از یکي هم این...نداشت را بهش شدن

 ...!بود کاسب
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 آغوشش از مرا ناگهاني خیلي..یکهو که بودم آغوشش در همینطور

 ؟...!کرد نگاهم کرد مي نگران هم مرا که نگراني با و آورد بیرون

 

 چرا....مگه؟ نمیخوري غذا....میال شدي الغر انقدر چرا: الهام عمه

 مسئولیتته بي داداشاي دوتا اون تقصیر....عمه شدي اینجوري

 چیکارشون ببین کن صب حاال...کنم چیکار باهاشون میدونم من...دیگه

 ...!میکنم

 

 با حسابم میخندیدم موقعیت این در اگر ولي بود نشدني حارم ام خنده

 ...!بود کراموالکاتبین

 کنترلش در سعي که اي خنده با و آمد جلو الهام همه همسر علي عمو

 کشید خود طرف به را او و گرفت را عمه بازوي داشت

 

 میکني؟ اینجوري چرا...ترسید بچه خانوم: علي عمو

 

 میخندي: گفت و کرد نگاهي علي عمو به آشکار حرصي با الهام عمه

 علي؟

 

 اینجا؟ هستش داري خنده چیز مگه...الهام جون به نه: علي عمو

 

 مرد این عاشق من چقدر و کرد نگاهم مهرباني با و کرد من به رو بعد

 ...!بودم فهمیده
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 !جون عمو سالم...چطوره کاسب خاندان ي دردونه: علي عمو

 

 ....!کردم بسته ازوب را چشمانم و زدم لبخندي

 

 ...دارد ادامه##
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 26 پارت#

 

 

 دو هر که شنیدند هم علي عمو و عمه....شنیدم را ریما پوزخند صداي

 ام شانه روي بر محکم آنچنان اش دستي کیف با ریما....کردند اخم

 کوبید

 ...!شد جدا تنم از ام سرشانه کردم احساس لحظه یک که زد کنارم و

 

 شم رد میخوام....کنار برو راه سر از_

 

 رفتم مي کنار در جلوي از گفت مي خودم به خب!....بود همین حرفش

 درد خیلي....گذاشتم ام شانه روي را دستم.....شود رد که

 طرفم به تند عمه....بود کافي برایم درد ذره یک همان ولي....نداشت

 ....!کرد بررسي را دستم نگران و دوید
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 الهي اي....قشنگم؟ دختر گرفت دردت....بمیرم الهي: الهام عمه

 ....!جز

 

 دهانش جلوي را دستم و دهد ادامه را حرفش عمه نگذاشتم

 و بود اینجا هم سپهبد.....کند نفرینش خواهد مي عمه میدانستم....گرفتم

 ....!بود کننده ناراحت و بد بسیار بود ریما عاشق که اویي براي این

 

 بلندي پوف....کرد نگاهم تر عصبي و زد پس را دستم عصبي عمه

 ناراحتي براي شدم ناراحت...رفت خانه طرف به سینه به دست و کشید

 ...!بود من بخاطر که عمه

 

 !میشناسي که الهامو...عزیزم نشو ناراحت: علي عمو

 

 زود میشناختم را عمه.....کردم خانه راهي هم را او و زدم لبخندي

 نمي طاقت دلش ولي....کرد مي قهر هم زود بود رنج زود و جوش

 آه با و کشیدم عمیقي نفس....میشد قدم پیش آشتي براي حودش و آورد

 هم روي روبه حیاط در که بودیم سپهبد و من فقط حال....دادم بیرونش

 ....!کردیم مي نگاه هم به و ایستاده

 

 ازت من ریما رفتار بخاطر..ب...متاسفم واقعا من....من میال: سپهبد

 ...!میخوام عذر

 

 شدن شرمنده...نبود جالب برایم اصال....انداخت پایین را سرش شرمنده

 ...!مرد یک
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 پشت از را دستم و برگشتم تند که رفت ورودي در طرف به زیر سربه

 سمتم به سپهبد.....کشید یرت خودم ي شانه که گذاشتم اش شانه روي

 که بود او و....پاشیدم لبخندي رویش به....کرد نگاهم سوالي و لرگشت

 و مهربان حد از بیش سپهبد....بوسید را پیشانیم و شد خم برادرانه

 ..!بس و همین....بود عاشقي فقط هم گناهش....بود دلسوز

 خودم مخصوص که تنهایي بغل یک و ماندم من رفت که سپهبد

 چقدر....کشیدم آغوش در را تنم شدم مي تنها که اوقاتي همانند...بود

 ....!داشتم که نظیري بي ي خانواده وجود با کردم مي تنهایي احساس

 ي بنده این که....نکن ترک هم مرا...نگذار تنها را دلم خدایا...آه

 ...!کند دردودل تواند مي تو با فقط حقیرت

 

 سرم پشت فرد به نگاهي و برگشتم تنشس ام شانه روي که دستي با

 ...!من هاي تنهایي یاور و یار.....بود میعاد.....انداختم

 

 حس چرا....غمگینه دلت باز میکنم حس چرا! قشنگم شده چي باز_ 

 اس؟ گرفت غبار نگاهت میکنم

 

 غم دلم که بود فهمیده....کرد نگاهم غمگین....کردم نگاهش غمگین

 مي نوازش و ناز دلم.....خواست مي را درمبرا امن آغوش دلم...دارد

 ...!خواست مي را مادرم و پدر دلم خدایا....دلم....خواست

 

 غم چشمانش....خواند را دلم حرف باز برادرم

 آغوشش در را خودم...داشت بغض برادرم خدایا...آه....برادرم...داشت
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 زجر را برادرانم چرا....؟!بودم غم سراسر من چرا....انداختم

 ؟!بود انصاف این آیا...یدادمم
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 رویش به غمگینم چشمان همان با و آمدم بیرون برادرم آغوش از

 جمع هم دور خانواده که زیبا شب این در خواستم نمي....پاشیدم لبخندي

 ....!کنم تنگ را برادرم خلق بودیم

 

 این با کني ریش ریش دلمو خواي مي...بره قربونت داداش...آجي_ 

 ...!نگاهت غم

 

 که بود حاضر خواهري کدام...خواستم نمي را این که بود معلوم....نه

 ؟!بکشد زجر بود خورده دل خون بخاطرش که برادري....برادرش

 پنهن خوشحالم ماسک پشت را گینمغم نگاه همیشه مثل کردم سعي

 زینت را صورتش که لبخندي با برادرم که چرا....بودم موفق....کنم

 ....!بوسید برادرانه و محکم را ام گونه بود بخشیده
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 جذابش صورت که شیرینش لبخند آن براي رفت ضعف دلم

 ...!کرد مي تر جذاب....را

 بوسه زیبایش انچشم روي و ایستادم پاهایم ي پنجه روي طاقت بي

 !خندیدم همراهش به هم من و شنیدم را ریزش ي خنده صداي....زدم

 

 

 !باهم کردین خلوت خوب خواهر،برادري....به به_ 

 

 که دستاني و رفته باال ابروهاي با که کردم نگاه میالدي به و برگشتم

 که بود معلوم قشنگ.....کرد مي نگاه ما به بودند شده قفل هم در

 ؟!دیگر بود حسود!...کنم کار چه خب....هگرفت حرصش

 دستانش حالت همان در و...آمد سمتمان به و کشید هم در را ابروهایش

 ..!کرد باز هم از را

 

 من نمیدوني مگه....کوچولو میالد داداش بغل ببینم بیا بدو: میالد

 ..!بغلم بیا زود....باش زود!.....کوچولو حسودم

 

 به....فهمید را قصدم هم میعاد....فتگر شیطنت رنگ آني به چشمانم

 اشاره چشمانش با....کردم نگاهش و برگشتم که کرد وارد فشاري کمرم

 دادم تکان را سرم....نیست میالد گذاشتن سر سربه وقت االن که کرد

 جاي آغوشش در را خودم و رفتم برادرم طرف به....گفت مي راست

 دادم

 ...!گفت و فشرد خود به آشکار حرصي با مرا
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 گوربه میعاد اون اینجوري ببینم دیگه بار یه....حسودما من میال: میالد

 ..!میکنم پلش شلو میزنم...میبوسیش و کردي بغل رو گوري

 

 ...!زندگي از پر....شادي از پر....آرامش از پر لبخندي....زدم لبخندي

 نه....؟!کنم تنهایي احساس دارم من که برادراني این با میشد مگر

 ...!بودم دیوانه قطعا....کردم مي فکري چنین زهرگ
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 ...!بوسید محکم را پیشانیم هم در هایي اخم با میالد

 

 ..!هستن ما منتظر همه....تو بریم بیاین: میالد

 

 جز به البته....شدند بلند احتراممان به ها بچه که داخل رفتیم سه هر

 ....!نبود جایز که هم بزرگترها شدن بلند....ریما

 زدن گپ حال در ها زنعمو....نشستیم ها بچه کنار و رفتیم

 مي بازي ورق معمول طبق هم پدربزرگ و عموها....بودند



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 هم ها بچه ما....بودند هآشپزخان داخل هم ماماني و الهام عمه....کردند

 ....!کردیم مي هوا بادبادک معروف قول به که

 

 !بازي بیاین.....ها بچه: سپینود

 

 ایم بچه مگه دختر آخه....عروس مادر از هم کلمه یک....بیا: دانیال

 ..!آخه کنیم بازي

 

 ..!دیگه منظورمه اسم،فامیل خب! داني....عه: سپینود

 

 !قممواف که من....اوکي: دانیال

 

 به و کرد باز را اش پشتي کوله که بود گلنوش و.....کردند تائید همه

 چیز هر کوچک پشتي کوله آن در....کشید بیرون خودکار و کاغذ تعداد

 را چیز همه که بود گلنوش هايویژگي از یکي این و میشد پیدا بگي که

 ..!خانوم گلنوش مهم اصل...!...باشد داشته همراه به

 مي شرکت بازي این در هم من...بودم بازي این عاشق....داشتم هیجان

 ...!خواند مي جمع براي را هایم نوشته ها بچه از یکي هربار و کردم

 هیجان با...رسید من به نوبت و کرد پخش را کاغذها یکي یکي گلنوش

 ...!شد او ي خنده به منجر که گرفتم گلنوش دست از را کاغذ

 

 ..!شد پاره کاغذ....جون آبجي یواش بابا: گلنوش
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 ....!گرفتم دستش از هم را خودکار و زدم لبخندي

 

  کنه؟ بازي خواد مي مگه اینم: ریما

 

 ها بچه تک تک به و آوردم باال را سرم...شد محو لبخندم صدایش با

 ؟....بود درهم افتضاح هایشان اخم....انداختم نگاهي

 

 زنداداش؟ داري شکليم ،شما"ثانیا!...میگن درخت به این" اوال: سپند

 

 !داره زیاد که مشکل: ریما

 

 سرم معذب هم من که دوخت من به را تحقیرآمیزش نگاه و زد پوزخند

 احساس...کشید مي تیر گلویم...کرد مي درد گلویم....انداختم پایین را

 ..!قطع نفسش و باشد کرده گیر چیزي گلویش در که داشتم را آدمي

 !کنم تجسم را میعاد و میالد ي قیافه نستمتوا مي هم پایین سر همان با

 ..!کرد بیشتر را بغضم....برادرم دو هر عصبي هاي نفس

 

 ...!خانوم ریما کجاست مشکلش بفرمائید میشه: میالد

 

 عصبي میالد....ترسیدم شدت به...شنیدم که را میالد عصباني صداي

 يعصب میالد که زماني حال به واي و بود عصبي حد از بیش...بود

 !باشد
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 شده صبح بگم شما به خانومو این مشکالي تا من.....اوووووو: ریما

 ! که

 

 ؟!کجاست مشکلش بگو میگم: میالد

 

 به و کردم بلند را سرم...لرزیدم خودم به زد میالد که فریادي از

 نگاه ریما به زخمي شیر ماده یک ومانند بود ایستاده...نگریستم برادرم

 کرد مي

 ما به و بودند ایستاده ترس با زنعموها که بود بلند قدري به فریادش

 و...بودند آمده سالن طرف این به هم عموها و بابایي...کردند مي نگاه

 ...!بودند آمده بیرون آشپزخانه از هم عمه و ماماني

 

 گرفت میالد طرف به را اش اشاره انگشت و شد بلند عصبي هم ریما

 ...!گفت يمانند فریاد صداي با و وار تهدید و

 

 جناب کلم پس بندازم صدامو بلدم منم که...نزن داد من سر" اوال: ریما

 خواي مي( گفت و داد نشان مرا پوزخند با و کرد مکث کمي")دوما

 یتیم...هست که نیست الل....بگم بهت بگو آدم عین بدوني اینو مشکل

 ...!هست که نیست مادر پدرو بي....هست که نیست

 

 به که محکمي سیلي وصداي" شو خفه"کشید عربده که میالدي صداي

 مهم برایم اصال جیغش صداي و شد زده میالد توسط ریما گوش

 با قلبم....میشد تکرار وار اکو سرم در که بود ریما صداي فقط....نبود
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 هایم گونه روي تند تند اشکم هاي قطره..بود شده مچاله اش کلمه هر

 پوششي هیچ که بازم موهاي به توجه بي و ایستادم....شدند سرازیر

 توجه هم صداها به...نپوشیدم هم کفش حتي و دویدم....دویدم....نداشت

 بلیزم جیب در سوئیچم خداراشکر....میزدند صدا را نامم که نکردم

 ...!گذاشتم بوق روي را دستم و شدم سوار....بود

 

 !رحیم میگم بهت نکن باز درو....نکن باز درو رحیم: بابایي

 

 معطلي بي....بود کرده باز را در رحیم عمو و بود شده دیر دیگر اام

 ..!گداشتم گاز روي را پایم

 

********* 

 

 که گذاشتم ترمز روي را پایم رسیدم که بام به...بود آور سرسام سرعتم

 برهنه پاهاي به نگاهم....شدم پیاده....کرد توقف بدي صداي با ماشین

 به توجه بي...ام برهنه پاهاي به توجه يب....زدم پوزخندي....افتاد ام

 ماشینم روي روبه و افتادم راه به نداشت پوششي هیچ که بازم موهاي

 بغضم....بود پایم زیر حال که نگریستم شهري به...افتادم زمین روي

 هم آسمان بغض....من بغض همراه به و شکست بدجور....شکست

 ....!شکست

 

 

 خواهم ني نغمه نه

* 
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 چمن طرف نه

* 

 خواهم جوان یار نه

* 

 کهن صاف باده نه

* 

 دور همه از اي خلوتکده به که خواهم

 

 " من و باشم من و باشم من"                                      
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 ...!من براي تو و ماندم تو براي من که ببار....دلم رببا

 را سنگ دل صدایم بي هق هق و بود پوشانده را صورتم خیسم موهاي

 ...!ندارم مادري پدرو من....یتیمم من....اللم من....میکرد آب هم

 زیبا دختري دیدن با و برگشتم وحشت با....نشست ام شانه روي دستي

 دلم....لرزید ام چانه...داد دستم کار بغضم...ولي....شدم خاطر آسوده
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 بي...بود وحشتناک رعدوبرق صداي...لرزید هم آسمان دل...لرزید

 یک و دوپسر که دوستانش و میکرد نگاهم غمگین که دختر به توجه

 خسته...دادم سر گریه دوباره و انداختم پایین را سرم بودند دختر

 و نجاست که آدمیاني با پیکر و در بي دنیاي این از بودم بیزار...بودم

 ....!میبارید رویشان و سر از شرارت

 

 میکني چیکار اینجا وضع این با شب وقت این....عزیزم شده چي_ 

 ؟!خوشگله خانوم

 

 زندگي این با...بخورد سرم فرق بر بودن خوشگل و زیبا....؟!خوشگل

 ؟!خورد مي دردم چه به زیبایي نکبت

 

 ؟!خانومي شده چي....گلم بزن حرف_

 

 خدایا...کردم نگاهش غمگین و شد غمگین چشمانم....شد مچاله باز دلم

 که خواند را نگاهم غم انگار دختر...؟!کردم درگاهت در گناهي چه من

 ..!گفت باز

 

 !نیست خوب حالت!...غمگیني انقدر چرا_

 

 دلم وگرنه....وگرنه...بزنم حرف توانم نمي من که میفهماندم او به باید

 ...!میشد خون

 اشاره زبانم به دیگرم دست با و گرفتم را اش شانه لرزانم دست با

 را کار این بارر چند....شد اشک از پر چشمانم!...نفهمید....کردم
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 گلویم در بغضم...بستم را چشمانم...نفهمید باز ولي کردم تکرار

 سریع که برداشتم اش شانه روي از را لرزانم دست...کرد مي سنگیني

 و پر اشک از تند،تند چشمانش....کردم باز را چشمانم...گرفت را دستم

 .بود فهمیده پس....میشد خالي

 صورتم روي را دستش دختر....کردند خالي را اشکشان هم من چشمان

 !میگریست من همراه به هم او....کرد نوازشم و گذاشت

 

 .!نکن گریه....عزیزم_ 

 

 روي را سرم...کشید وششآغ در مرا....بود مهربان دختر این چقدر

 آرام که دقایقي از بعد.....کردم گریه سیر دل یک و گذاشتم اش سینه

 سمتمان دانستم،به نمي هم را نامش حتي که دختر همان شدم،دوست

 ...!کرد گرم هم مرا دل...گرمش نگاه...و..مهربانش لبخند...آمد

 سرم روي و گرفتم معطلي بي هم من که گرفت سمتم به شالي

 ...!داختمان

 

 ولي....کردي مي گریه اینجوري که بود گرفته خیلي دلت حتما_

 !قشنگ خانوم باشه خدا به فقط توکلت...نباش ناراحت

 

 انگار...بود شده قطع باران...ایستادیم دو هر و گرفت را دستم لبخند با

 ..!بود باریده من ي پاره پاره دل با همدردي براي فقط

 

 شما اسم....دنیا وچلم خل خواهر اینم...تشهس سارا من اسم راستي_

 ..!خانومي چیه
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 در که دختري همان که بگویم برایشان را نامم چگونه بودم مانده

 تلفن یک بود کرده معرفي سارا را خودش و گریستم دقایقي آغوشش

 !زد لب مهربان و آرام و کرد دراز سمتم به همراه

 

 ...!بنویس این تو: سارا

 

 ..!بود هم مهربان...مهمتر همه از...بود باهوشي و فهمیده دختر

 " میال" نوشتم داخلش و گرفتم را گوشي

 

 از را آن سارا از زودتر دنیا که گرفتم سمتشان به دوباره را گوشي

 بلند را سرش مرتبه دو و کرد نگاه گوشي به هیجان با...گرفت دستم

 !کرد

 

 هستش؟ میال اسمت: دنیا

 

 به...قشنگه خیلي اسمت: گفت هیجان با وبارهد که دادم تکان را سرم

 !میاد هم تا دو ما اسم

 

 

 ...دارد ادامه##
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 هم دنیا.....کرد تصدیق را خواهرش حرف و زد لبخندي رویم به سارا

 ؟!بزنم حرف وانمت نمي که بود فهمیده

 

 میبیني؟ رو پسر دوتا اون....میال راستي: دنیا

 

 را سرم...بودم دیده همراهشان که کرد اشاره پسري دو به دستش با

 ...!داد ادامه باز که دادم تکان

 

 دارا و یارا....هستن سارا منو داداشاي دوتا اون: دنیا

 

 ؟؟؟؟!بودم شنیده را نام این کجا....بود آشنا برایم نام این...یارا؟

 اي خنده افکارم خاطر به....افتادم سارا و دارا کارتون یاد....دارا؟

 !برادر دو این داشتند هایي نام عجب!...کردم

 ولي...بودند زیبا دو هر....انداختم نگاهي رویم روبه دختر دو به

 لجني سبز رنگ به چشمانش....آمد مي آشنا نظرم به سارا چشمان

 !سليع هم شاید...بود

 

 هم تو....درنیومده داداشام صداي تا بریم ما...عزیزم دیگه خب: سارا

 .نمون اینجا شب وقت این..بري بهتره
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 .بوسیدم را خواهر دو هر ي گونه و دادم تکان را سرم

 

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

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

 

 دنیا و سارا رفتن از بعد....گشتم مي تهران هاي خیابان در هدف بي

 هم موبایلم....نداشتم جرئت ولي....برگردم خانه به گرفتم تصمیم هم من

 بیرون شد مي ساعتي دو که االن تا مطمئنم...نبود همراهم که

 ساعت...کردم نگاه ام مچي ساعت به....بودند شده نگرانم همه...بودم

 .بود دوازده

 آب که هم موهایم از....بودند چسبیده تنم به زیاد خیسي از لباسهایم

 یاد دوباره....بودم شده کشیده آب موش یک مانند دقیقا....کرد مي چّکه

 حسرت سر از آهي....شکست را دلم رحمانه بي ریما که افتادم لحظاتي

 ؟؟؟؟؟!چه کاش اي!....کاش اي...کشیدم

 دل مانند....بود ابري آسمان هم باز....انداختم نگاهي تهران آسمان به

 ....!من ي دیده غم

*********** 

*********** 

 

 زدم هم سر پشت بوق دو.....بودم بابایي ي خانه آهني در روي روبه

 نگاهي من به نگران که دیدم را رحیم عمو من و شد باز عجله با در که

 رحیم عمو به و کشیدم پایین را شیشه....کرد شکر خدارا و انداخت

 .کرد نگاهم اخم با....کردم نگاه



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 

 ساعته؟ سه کجایي....نگراني از ردیمم   جان دختر: رحیم عمو

 

 و داد تکان تاسف ي نشانه به را سرش که کردم نگاهش مظلوم

 درد به آدم دل که نکن اونجوري چشاتو....جان دختر خوب خیله:گفت

 !کردي نگران رو همه که تو برو...میاد

 

 حیاط داخل ماشیني.....بردم حیاط داخل به را ماشین و زدم لبخندي

 رفته من دنبال به حتما....کوبیدم پیشانیم به محکم....کردم عجبت...نبود

 ....!بودند

 ....!گذاشتم قدم داخل به و کردم باز را ورودي در

 

 .بشم شکستش دل فداي من الهي...کجاست؟ برم،االن قربونش: ماماني

 

 پیداش که االناست...نیست بچه که میال...مامان باش آروم: الهام عمه

 ...!بشه

 

 چه اون...ریما شي گور به گور الهي اي....شکسته دلش بچم :انيمام

 آخه؟ زد بچه اون به بود حرفایي

 

 نگراني است شیرین چقدر...زدم لبخندي دلم ته از و بستم را چشمانم

 !است داشتن دوست روي از که عزیزانت
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 و عمه و زنعموها فقط....میدیدمشان کامال حال....برداشتم قدمب

 پنج این ي شده قرمز چشمان فداي من...خدایا آخ....بودند هخان ماماني

 .بود مشهود کامال صورتشان در گریه آثار....! نفر

 

 صدا را نامم شیرینش ي لهجه آن با و دید مرا میراندا زنعمو

 هجوم سمتم به نفر پنج هر که بود کافي نام یک همین....زد

 در...کردند مي شوت یکدیگر بغل در مرا فوتبال توپ عین....بیاورند

 .کنم گریه خواست مي دلم هم بود گرفته ام خنده هم میان آن

 

 این با تنها شب وقت این...میشیم نگرانت گي نمي َورپریده: ماماني

 خیسي؟ انقدر چرا بودي؟ رفته کجا وضع

 

 وشکوني چنان نازنینم بازوي از که بود نشده تمام هنوز آخرش جمله

 بازویم روي را دستم...شود مي کبود صبح فردا تا مطمئنم که گرفت

 .کردم نگاهشان مظلوم و گرفتم

 

 دل که نکن اینجوري....کرد اینجوري چشاشو این باز: مهسا زنعمو

 !نمیاد رحم به کدوممون هیچ

 

 مي نگاهم چنان نفر پنج هر....بود شده قدیمي راهکار این انگار...نه

 حرصي الهام عمه که کردم اي خنده...بودم کرده قتل انگار که کردند

 .گفت

 



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 چقدر میدوني....نبود درست کارت اصال....میال؟ میخندي چي براي_

 که تو! بگیره قلبش بود مونده کم آقاجون میدوني....شدیم نگرانت

 !ضعیفه قلبش میدوني

 

 چشمانم از اشک قطره یک اختیار بي....کردم بلند نگران را سرم

 را دیگر عزیز یک دادن دست از طاقت دیگر خدایا....نه....چکید

 !ندارم

 

 پاک مرا هاي اشک بعد)میکني نگران چرا بچمو الـــــــهام،:ماماني

 اشکاتو طاقت دلم نکن، گریه ماماني، برم اشکات قربون (گفت و کرد

 .نداره

 

 اش سینه به را سرم....بردم پناه دنیا بزرگ مادر بهترین آغوش به

 در را کرد مي نوازش را سرم هايمو روي که دستهایش....فشردم

 آهي و بوسید را موهایم روي هم ماماني....بوسیدم عمیق و گرفتم دستم

 !شد خون دلم که کشید

 

********* 

********* 

 

 آنگونه که عمویي از بودم ترسیده....بودم ترسیده.....میجوئیدم را ناخنم

 زد زنگ لهاما عمه وقتي...کشتم مي داد قسم و کشید داد سرم تلفن پشت

 حنجره دارم حتم که زد فریادي چنان اسحاق ام،عمو برگشته که گفت و
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 عمو فریاد صداي و ورودي در ناگهاني شدن باز با....شده زخمي اش

 جاي از بابایي و اسحاق

 

. 

 !بودم ترسیده....بود دهانم در قلبم....پریدم م

 

 کجاست؟ نفهم ي دختره اون کجاست؟ کو؟: اسحاق عمو

 

 .بکش خجالت....کن َبس اســــــحاق،: بابایي

 

 عصباني همه....بودند داخل همه....آمدم بیرون خانه آشپز از

 عمو که بیاورد هجوم طرفم به میخواست و دید مرا میالد....بودند

 .آمد طرفم به ودشخ و ایستاد جلویش اسحاق

 .انداخت من به نگاهي آمیز تهدید و انداخت چنگي موهایش در میالد

 !ایستاد رویم روبه و آمد طرفم به اسحاق عمو

 

 !میال کن نگاه من به و کن بلند رو سرت: اسحاق عمو

 

 کشید سرم ام،فریادي ایستاده همانطور و کنم نمي حرکتي هیچ دید وقتي

 ....!لرزید تنم ستون چهار که

 

 .میال کن نگاه من به گــــــــــفتم: اسحاق عمو
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 صورتم طرف یک که بودم نکرده بلند کامل هنوز را سرم

 کج مخالف طرف به صورتم که بود زیاد آنقدر ضربه شدت...سوخت

 گذاشتم ام گونه روي را دستم....خوردم هم را عمرم سیلّیه اولین....شد

 عمو نام که بابایي فریاد و اه جیغ صداي به نکردم توجه اصال و

 ....!بود حقم سیلي این...زد صدا را اسحاق

 

 بگیري یاد که زدم...پایین بندازي سرتو که نزدم اینو: عمواسحاق

 .نیست هنر میدن جون برات که عزیزانت کردن نگران

 

 روي که دستي....کنم گریه مبادا که گرفتم گاز را لبم.....میگفت راست

 آغوشش در و شد کشیده اسحاق عمو توسط ممحک بود ام گونه

 بغضش ي دهنده نشان که لرزاني صداي با و فشرد خود به مرا..افتادم

 !گفت بود

 

 خیلي(....گفتم اي نکنه خدا دلم در)الهي بشکنه دستم: اسحاق عمو

 .نازم دختر بودم عصباني....ببخشید...نه؟ برم قربونت اومد دردت

 

 

 

 ...دارد ادامه##

 

. 
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 درد برایم اي ذّره صورتم سوزش میداني چه تو...جانم عمو....آخ

 !شد شکسته رحمانه بي که قلبي سوزش برابر ندارد،در

 ؟؟؟؟!است لَج آنگونه من با که فروختم برایش تَري هیزم چه...ریما

 گرفته باز دلم....کردم نگاهش ناالن و آمدم بیرون عمو آغوش از

 نوراني صورت که انداخت مي پدري یاد مرا اسحاق عمو چشمان...بود

 دستانم با را اسحاق عمو صورت....بودم دیده آلبوم  در فقط را اش

 یکدیگر با انگار هایم اشک....کردم نگاه دقیق چشمانش به...گرفتم قاب

 تا بزنم حرف...بزنم حرف خواستم مي....لرزیدم مي....ندداشت مسابقه

 زور....بکوبد سرم روي بر پَتَک مانند را ناتواني این نتواند کسي دیگر

 لرزش همراه به شد مي خارج گلویم از که نامفهومي صداهاي...زدم

 ولي...سوخت دلم....دلم...آورد مي درد به را کسي هر دل بدنم و تن

 عمو...شدم هم امید نا و نتوانستم....نتوانستم....ولي...زدم زور هم باز

 گرم آغوش در پشت از...بود ش ّکه....کرد مي نگاهم نگران و ترسیده

 هاي تنهایي همدم....بود میالد...برادرم آغوش در..رفتم فرو کسي

 ..!من

 

 زندگیه میلرزي چرا...هیســــــــــــس....خواهري باش آروم: میالد

 ؟.داداش

 

 حال هیچکدام....کردم بلند را سرم....لرزید مي برادرم يصدا

 برانگیز ترّحم چقدر...خدایا....کردم خراب را خوبشان شب...نداشتند

 و داشتم کمي لرزش هم هنوز ولي...بود شده کم تنم لرزش....بودم شده
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 شکمم دور که را میالد دستان...لغزیدند مي هایم گونه روي هایم اشک

 ...!رفتم اتاقم سوي به و کردم باز ار بود شده حلقه

 

********** 

********** 

 

 نگاهي لباسهایم و خودم به....ایستادم قدي ي آیینه روي روبه اتاق در

 به زدم پوزخندي....بودم شده آمازوني گردهاي دوره عین....انداختم

 به حتما...نبودند جمع بین سپهبد و ریما....داشتم که زاري حال این

 ..!بودند رفته خانوم یمار دستور

 از ولي نبودم تنها....شدم خیره اتاق سقف به....کشیدم دراز تخت روي

 ...!بودم تنهایي،تنهاتر هر

 .ببرد بین از را دلم خستگي توانست مي خواب یک....بستم را چشمانم

 

 

 ني از نشنو

         

 نَـــــــــــواست بي حصیري ني            

 

 دل از بشنو

 

 کبــــــــــــریاست حریم دل           
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 بسوزد ني

 

 شود خاکــــستر و خاکــــــــ           

 

 بسوزد دل

 

 دشو دلبــــــــــر خـــــانـــه            

???? 

???? 

 

 ...دارد ادامه##
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 بیدار بود افتاده صورتم روي بر که خورشید نور ي اشعه با

 ما به هم راحت خواب یک....رفت هم در هایم اخم....شدم

 من ولي...بود آشنا برایم اتاق این....کردم باز آرام را چشمانم....نیامده

 ??بودم خوابیده تخت این روي بر و اتاق این در دیشب
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 به تَقّه دو که کردم مي نگاه اطراف به عجبمت و بودم افکار همین در

 واي...شد داخل الي از که بود سپینود سر آن دنبال و خورد در

 مهسا زنعمو به دیشب که بود رفته کوبیدم،یادم پیشانیم روي بر....خدا

 بود این سوالم ولي....! بیایم آنها خانه به همراهشان به تا بودم داده قول

 بود؟ ردهآو اینجا تا کسي،مرا چه

 

 تر پوک...پوکت مغز اون کني فک زیاد....ببینم شو بلند: سپینود

 از...بود گرفته کمرش داداشم بیچاره...اینجا آوردت سپند شب...میشه

 بگیر دوش یه برو شو بلند هم حاال...سنگیني که بس

 .باش زود،تند،سریع.....بینم

 

 نمي حساب به هم مورچه سپند برابر در وزنم این با من وا؟

 مي بلند دست یک با را کیلویي صد چند هاي وزنه سپند...آمدم

 تواند؟؟؟ نمي را کیلویي پنجاه منه آنوقت...کند

 سرویس به مجهز اتاقي هر خانه این در...شدم بلند تخت روي از آرام

 بود

 سپینود....شوم خارج اتاق از که نبود نیازي رفتن حمام به براي پس

 همراه به تنگ کتان شلوار یک...بود کرده هآماد لباس دست یک برایم

 نگاهي دیوار روي ساعت به....ربع سه آستین و گرد یقه بلیز یک

 حمام طرف به شد خارج اتاق از که سپینود...بود صبح نه...انداختم

 خارج حمام از سرپایي دوش یک از بعد....شدم داخل و رفتم

 و...گرفتم حوله به را موهایم آب و پوشیدم را هایم لباس...شدم

 ..!کردم خشکشان

 

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

 

 نشسته همه...شدم وارد...رفتم آشپزخانه طرف به و شدم خارج اتاق از

 خواندن روزنامه حال در که رفتم عمو طرف به زنان لبخند...بودند

 ....بود

 شده خواستني و بانمک داشت چشم بر که طبي عینک آن با

 اش گونه روي بر و کردم حلقه گردنش دور پشت از را دستانم....بود

 سرم روي را دستش بود شده من متوجه که هم عمو....نهادم اي بوسه

 ...!کرد نوازشم و گذاشت

 

 ...!لـــــــــــــــــوس: سپند

 

 و رفتم مهسا زنعمو طرف به و نکردم توجه...انداختم نگاهي سپند به

 اي بوسه و کرد را کار همین مطابقا هم او که بوسیدم هم را او ي گونه

 که بنشینم صندلي روي عمو کنار خواستم...گذاشت ام گونه روي

 !!!"شد مانعم صدایش

 

 ..!دارم کارت بشین اینجا بیا....میال: سپند

 و نینداختم زمین را حرفش...کرد اشاره خودش کنار خالي صندلي به و

 را هشنگا لبخند با سپند....نشستم کنارش صندلي روي و رفتم کنارش

 موهایم...بودند موهایم عاشق همه کال....کرد سیاهم و بلند موهاي میخ

 رسیدند مي کمرم گودي از تر پایین کمي تا طقریبا   و بودند بلند و لَخت

 ....!میبرد دم از را همه دل بود شب آسمان سیاهي به که رنگشان و

 .....!گرفت دست در را موهایم و کرد دراز را دستانش سپند
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 ...!عالین از تر عالي....میال دارم دوست رو موهات: ندسپ

 

 که شد اش گونه روي کبودي متوجه نگاهم....زدم رویش به لبخندي

 کار ام خنده که گرفتم گاز را لبم...بود مشخص رویش هم دندان جاي

 گاز آن با سپند ي گونه اگر...بود خودم هاي دندان جاي....ندهد دستم

 .باشد دیدني میالد باید ي گونه باید پس...باشد هشد کبود اینگونه آرام

 

 بابا،خجالت بخند...؟!داشتي نگه زور به خندتو چرا چیه: سپند

 هزار صبح از دختر....بخندي میخواي چي براي میدونم که من...نکش

 ....!شده کبود گونم چرا که دادم توضیح نفر هزار به دفعه

 

 !!!!!افتضاحي چه پس...آخ...آخ

 

 میگفت؟؟؟ چي جنابعالي عموي خان این میدوني :سپند

 

 اینجوري دخترت دوست میگه من به: داد ادامه که کردم نگاهش سوالي

 مال دندون جاي این بابا من پدر میگم من هي حاال...گرفته گازت

 به زدم زنگ هم آخر...میکنه؟ باور مگه....وحشیته ي برادرزاره

 .کرد باور وحشیه توعه ارک گفت بابام به اون اینکه میالد،بعد

 

 نگاهم خیره خیره...کردم نگاهش مظلوم و کردم مهار را ام خنده

 ولي...دانم نمي...میکرد؟؟ نگاهم خیره اینگونه که بود دقیقه چند...کرد

 ..!کرد ن چي و کشید عمیقي نفس و بست را چشمانش آخر در
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 ...!المصب نکن اونجوري چشاتو د   :سپند

 

 و عمو و من ي زده بهت ي قیافه به توجه بدون فشحر گفتن از بعد

 ....!شد خارج آشپزخانه از سپینود

 

 کرد؟ اینجوري چرا این.....واع: سپینود

 

 !دیگــــــــــه داشته حق بچم خب: مهسا زنعمو

 

 از ترس....انداخت دلم در زنعمو،ترسي معنادار نگاه و زدن حرف

 !هرگز...افتاد مي نباید گزهر اتفاق نه،این....من به سپند ي عالقه

 !کردم خوردن به شروع....بود افتاده دلم در که ترسي همان با

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??33 پارت#

 

 

 دانشگاه از برایم سپینود...آمدیم اتاق به سپینود همراه به صبحانه از بعد

 سپند اخیر رفتارهاي درگیر من ذکر و فکر ولي....میگفت استادانش و
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 سپند نمیخواست دلم...شدم نمي سپینود هاي حرف متوجه اصال و بود

 و نبود ن رمال من زندگي...کند تباه را زندگیش و بسوزد من پاي به

 مشخص را چیزي شادم ي چهره و لبم روي لبخند شاید...بود نخواهد

رفّح یک میبیند مرا دور از که کسي و نکند  خدا ولي...بشناسد درد بي م 

 ...!برپاست غوغایي چه درونم که داند مي

 بلند هم همین نیست،براي خوش زیاد حالم که بود شده متوجه سپینود

 میال میکني فکر چي به میدونم: زد لب آرام و بوسید را پیشانیم و شد

 .گلم آبجي میشه تدرس چیز همه...نباش نگران....جان

 

 لذت گرماي وجودم در...سپینود ي خواهرانه ي کلمه چند همین با

لو تخت روي من و رفت سپینود...کرد آراَمم و شد سرازیر بخشي  و 

 صدا را پشتیبانم و پناه و ناجي نام دلم در و بستم آسوده را شدم،چشمانم

 ...!سپردم خودش دست به را چیز همه و...زدم

 

 ...!شکر را حکمتت پس...دارم قبول را حکمتت...باش خدایا،پناهم

 

 بودند نشسته که عمو و زنعمو طرف به و شدم خارج اتاق از

 لباس و عجله با سپینود نشستم که همین...نشستم پیششان و رفتم...رفتم

 صورت" رفتم من...شد دیرم" جمله با همرا و آمد سمتمان به پوشیده

" سالمت به برو"جمله گفتن با هم نعموز....رفت و بوسید را ما سه هر

 .کرد راهي را دخترش

 میگ کاوتون که کردم مي نگاه تلویزیون به و بودم نشسته همینطور

 نگاهم که کنم عوض را کانال میگشتم کنترل دنبال...میشد پخش میگ

ل عمو به باز دهاني و شده گرد چشماني با....افتاد اسحاق عمو به  ز 

 هم من از یتان قیافه مسلّما   دیدید مي را صحنه نآ هم شما اگر....زدم
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لو مبل روي تلوزیون روي روبه مبل روي اسحاق عمو....میشد بدتر  و 

 به بود مانده باز زیاد دقت دلیل به که دهاني و دقت با و بود شده

 صورتش جلوي را دستم و کردم اي خنده....بود شده خیره تلوزیون

 روي را دستانم...کرد نگاه من به و برگشت تعجب با که دادم تکان

 تلوزیون به و کردم نگاهش بدجنسي لبخند با و کردم قفل هم در ام سینه

 بلندي ي خنده باشد شده متوجه که انگار...کردم اشاره خودش و

 ...!دربیاورم شاخ بود نزدیک زد که حرفي با...کرد

 

 مآد کردم فک لحظه یه کردي نگام یجوري جان دختر: اسحاق عمو

 از....برم قربونت میچسبه چقدر کارتون این که نمیدوني آخه... کشتم

ي که موندم این َکف تو میبینم رو کارتون این دارم که حاال تا بچگي  ک 

 راحت و بگیره رو میگ میگ اون میتونه بیچاره گرگ اون

 ...!بخورتش

 

 

 مسخره رو پیرمرد من چطور میبیني: گفت دوباره و کرد ن چي ن چ عمو

 ؟!کردن

 

 کارتون این از که هم من..بزند را حرف این داشت حق هم عمو

 مشخص ي پروسه یک داستان اول از...بودم بیزار مزخرف

 چه هم عمو...دادم تکان را سرم....میگ میگ دنبال به گرگ...داشت

 !کرد مي نگاه را چیزهایي

 

 ...دارد ادامه##
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 بوسه سرم روي...داد دستم به را کنترل و زد لبخندي هم اسحاق عمو

 .ریخت هم به را موهایم و زد اي

 

 مبل روي هم کنار زنعمو و من...دانشگاه به اسحاق عمو رفتن از بعد

 کمال با هم من...ببافد را موهایم خواست مهسا زنعمو که بودیم نشسته

 موهاي بافتن به شروع زنعمو و نشستم زمین روي...کردم قبول میل

 ...!کرد بلندم

 

 .!نمیشي ناراحت اگه بگم بهت چیزي یه مبخوام دخترم...میال: عمو زن

 

 !دادم تکان نه ي نشانه به را سرم کنجکاو

 

 چقدر که میدوني..عزیزي چقدر برام که میدوني...میال: عمو زن

 نه؟ مگه میخوامت

 

 !دادم تکان هایش حرف تائید ي نشانه به باز را سرم
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 و ناز دختر یه عاشق....شده عاشق سرم تاج...پسرم: عمو زن

 ..!خوشگل

 بخاطرش پسرم که بگم بهش میخوام....کنم خواستگاري ازش میخوام

 ..!سیاهشه و بلند موهاي عاشق چقدر که...نداره شب و روز

 

 مي یخ هم من تن میشد خارج زنعمو انزب از که اي کلمه هر با

 ..!بود افتاده اتفاق برایم ترسیدم مي که آنچه از...کرد

 

 .!شده عاشقت خونَم سرور...پسرم که بگم بهت میخوام....میال: زنعمو

 

 ..!ایستاد قلبم کردم احساس...کرد جدا تنم از را روح آخرش ي کلمه

 ......................!خدایا

 

 پایم به بود حیف سپند...نبود خودم دست چشمانم در هزد حلقه اشک  

 !حیف...بود حیف سپند....باشد من با بود حیف...باشد

 

 میشي خونم ستون...نه؟ مگه میشي خودم عروس دخترم...میال: زنعمو

 نه؟ مگه

 

 دوستش برادرم مانند که بروم سقف یک زیر کسي با نداشت امکان این

 ..!نداشت امکان....داشتم

 

 ...دارد ادامه##
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 ..!نشست کنارم زمین روي هم خودش و بست را موهایم بافت زنعمو

 ....!خورد جا که دیدم کامال افتاد ام اشکي چشمان به که نگاهش

 

 دلم؟ عزیز شده چي: عمو زن

 

 به دم که بودم این از متنفر....بودم بیزار بودن ضعیف این از....آخ

 خواسته توانستم نمي اینکه از بودم متنفر..!بود مشکم دم   اشکم ساعت

 ..!شد پر اشک از چشمانش هم عمو زن...کنم بیان را هایم

 

 چي براي...میکني گریه چي براي..عزیزکم...دخترکم: عمو زن

 اینکه بخاطر...میال؟ چیه مشکلت...میکني اشکي خوشگلتو چشماي

 این....نکني ازدواج عمرت آخر تا خواي مي بزني حرف توني نمي

 و هات داشته و امیدي نا انقدر تو که نیست خاصي مشکل اصال

 و مهم وجود موقع هیچ که خودخواهیه این...نمیبیني استعدادهاتو

 ..!میال نمیبیني خانواده تو حیاتیتو

 

 را سرم و گرفت را ام چانه عصباني زنعمو که اختماند پایین را سرم

 ..!کرد بلند
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 تو چیه...کمتري بقیه از میکني فکر چرا....میال کن نگاه من به: زنعمو

 به ولي نیستي هیچکدومشون میال نه....علیلي؟ذلیلي؟...کمتره بقیه از

 خودت به یکم....شده تلخ انقدر زندگیت که میکني تحمیل اینارو خودت

 ..!عروسکم کن زندگي...کن فکر نوادتخا و

 

 در مرا مشتاق که بود او....بردم پناه آغوشش به و نیاوردم طاقت

 ...!فشرد خود به آغوشش

 

 ...دارد ادامه##
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 هم من و بود نشسته مبل روي او....بود موهایم نوازش مشغول زنعمو

 ....!بودم کشیده دراز و گذاشته پایش روي را سرم

 

 چه!مثبت چه....دارم قبولش من باشه که چي هر جوابت...میال: زنعمو

 !منفي

 

 در سوزشي...نهادم هم روي را ام خسته چشمان و دادم تکان را سرم

 .بود کردنم یهگر بخاطر سوزش این دلیل مطمئنا!کردم احساس چشمانم

 !رفتم خواب به و بستم را دو هر....چشمانم سوزش به توجه بي
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**** 

**** 

 را ام خسته چشمان فردي توسط پیشانیم شدن بوسیده احساس با

 خیلي افتاد سپند ي شده بسته چشمان با چشمانم که همین ولي....گشودم

 ! بستم را چشمانم سریع

 ؟...!کرد زمزمه گوشم دَم   و چسباند سرم به را پیشانیش سپند

 

 !!!دنیاست ي عاشقانه حرفهاي تمام ي خالصه این....میخواهمت: سپند

 

 ..!بست َرخت تنم از هم جان....شد حبس ام سینه در نفس حرفش با

 عاشق مرد این ي سینه از مرا مهر ، کنم مي التماست...خدایا...خدایا

 !کنم مي التماست....خدایا....کن بیرون

 

 ..!کرد تند پا باال ي طبقه طرف به و بوسید را پیشانیم رهدوبا سپند

 ....!ندارم توان دیگر....رفتم مي باید....بود شده حرام برایم خواب

 ....!گرفت بغضم دوباره

 !!!!!!آه،خدایـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

 !نشوم خودم رسواي دوباره تا دادم قورت دهانم آب همراه را بغضم

 

 ...دارد دامها##
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 شوم مي که وارد....کنم مي حرکت آشپزخانه طرف به و شوم مي بلند

 است من سمت به پشتش....است پختن غذا حال در که میبینم را زنعمو

 پشت از و روم مي سمتش به لب بر خندنمیبیند،لب مرا همین بخاطر و

 زنعمو....گذارم مي اش شانه روي را ام چانه و گیرمش مي آغوش در

 !گذارد مي قلبش روي را دستش و کشد مي بلندي هین

 

 !بچه شدم ترک زهر: زنعمو

 

 !بوسیدم آبدار و محکم را ت پ لش ي گرش،گونه توبیخ لحن به توجه بي

 

 .میال کردي ت فیم...خورد هم به حالم...اَه...اَه: زنعمو

 

 بیرون را ناهارخوري صندلي....شدم جدا زنعمو از و کردم اي خنده

 فرو فکر به و گذاشتم ام چانه زیر را دستانم....نشستم رویش و کشیدم

 از باید امشب....نشود ناراحت که میگفتم زنعمو به جوري باید....رفتم

 دانم نمي من....نیست صالح هب دیگر خانه این در ماندنم...بروم اینجا

 ولي! دختر است زیاد که چیزي!!!!! شد مي من عاشق باید سپند چرا

 !کشیدم اي کالفه و بلند پوف....بود کرده کلیک من روي دقیقا سپند

 



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ???? پارت#

 

 !میکشي پوف چرا! چیه: زنعمو

 

 مي اگر....رفتم فرو فکر به...کردم نگاهش و برگشتم زنعمو طرف به

 بجاي خواي مي" دادم مي اینگونه را زنعمو جواب بزنم حرف توانستم

 نمي زنده جواب این از بعد مطمئنا  " جونــــــم زنعمو بکشم تریاک پوف

 ...!بود حساس بسیار" یاکتر" ي کلمه روي زنعمو که چرا....ماندم

 جا از زنعمو صداي که کردم اي خنده! من داشتم مزخرفي افکار عجب

 !پراندم

 

 !کنم مي صدات دارم ساعته یه! میال کجایي: زنعمو

 

 اینبار بزنم حرف توانستم مي دوباره،اگر....رفتم فرو فکر به باز

 که نیست هم دقیقه پنج جون زنعمو"  دادم مي اینگونه را زنعمو جواب

 " میکنین؟ صدا منو ساعته یه چطور شما بعد...تو این اومدم من

 ي نشانه به هم را سرم و کردم اي خنده مزخرفم افکار بخاطر دوباره

 مي فکر عمیق من که آنگونه..دادم تکان خودم براي تأسف

ر راهامب ل کردم،اَل کساند   ....!بود نکرده فکر تلفن اختراع در گ 
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 زنعمو به چشمم که کردم مي بافي خیال دمخو براي همینطور

 درشت چشمان با زنعمو....کردم نگاهش و خوردم را ام خنده....افتاد

 مانده معلق دستش و هوا در که کفگیري و باز متر نیم دهاني و شده

 نتوانستم که بود شده دار خنده زنعمو ي قیافه آنقدر...کرد مي نگاهم بود

 ....!بگیرم را ام خنده جلوي

 حلقه شکمم دور را دستانم....بود گرفته درد دلم که بودم خندیده آنقدر

 !کرد جلب خودش به را توجهم زنعمو صداي....خندیدم هم باز و کردم

 

ل دخترمون که برس دادمون به....هشتم امام یا: زنعمو  !شد خ 

 

 دو ما میگرفتیم هم را اسکار ي جایزه....شدیم مي فیلمي عجب که آخ

 ....!نفر

 

 !!!!!میــــــــــــال: زنعمو

 

 خنده آثار هم هنوز اما....کنم مي نگاهش سوالي و کنم مي بلند را سرم

یدا صورتم در  ..!بود ه و 

 

 ؟!میاري در چیه بازیا خل این....میال بده حرص منو کم: زنعمو

 

 ....!بود شده سرخ عصبانیت از که کردم نگاه زنعمو ي چهره به

 

 ...دارد ادامه##
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 !کردم نگاه زنعمو به مظلوم و گرفتم را ام خنده جلوي اینبار

 

 آدم دل  ..میشي نکن،مظلوم اونجوري چشاتو....حاال خب خیله: زنعمو

 !میاد درد به

 

 ...!!!(زنعمو مهربانت دل فداي من که آخ)

ل زنعمو به ام نشسته که همانطور  مي نظر از را اش قیافه....میزنم ز 

 رنگ به درشت چشمان....داشت خاصي جذابیت انصافا  ....گذرانم

 اش برجسته هاي گونه و نازک هاي لب....هشتي وابروهاي خرمایي

 ...!بود کرده دوچندان را جذابیتش

 

ل من به هم ياینجور....بچه بیرون برو شو بلند: زنعمو  !نزن ز 

 

 !شوم مي خارج آشپزخانه از و برمیخیزم جایم از مخالفتي هیچ بي

 

————————————* 
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.. دهد نمي نشان جالبي زیاد چیز....کنم مي پایین باالو کمي را ها کانال

 خاموش را تلویزیون خواهم مي و گیرم مي دستم در را کنترل کالفه

 ..!میشود مانع و نشیند مي دستم روي اي مردانه دست که کنم

 !میبینم را سپند و کنم مي بلند را سرم

... میدهم تحویلش لبخندي متقابال هم من....زند مي رویم به لبخندي

 اش شرمنده ندارم دوست....میدانم را چیز همه که بداند ندارم دوست

 که شده کسي عاشق....شده عاشق فقط....نکرده که شرع خالف....کنم

 ..!همه براي بلکه...او براي تنها نه...است ممنوعه

 

 !ببینم اخبار میخوام....میال نکن خاموش: سپند

 

 مي دستش به را کنترل و دهم مي تکان فهمیدن ي نشانه به را سرم

 ...!سپارم

 

 ....دارد ادامه##

 

. 

 ???? پارت#

 

 

 از همیشه....کشم مي آرامي اما بلند پوف....شود مي شروع که اخبار

 مي نگاه تلویزیون به لذت با چنان سپند....هستم و بودم متنفر اخبار

 نگاه از که من برعکس  ....بود گرفته حرصم او بجاي من که کرد
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 اخبار عاشق ام خانواده بودم،تمام متنفر اخبار به کردن

 انگار....بودند دیگر چیز یک که هم اسحاق عمو و رگپدربز...بودند

 ؟....بود وجودشان از نیمي اخبار

 

 .بود رفته سر عجیب ام حوصله.....پوفــــــــــــــــــ

 .سپند این بود پسري ایـــــــش،عجب....انداختم نگاهي سپند به

  بود نشسته عشقش کنار...نداشت هم بخار ذره یک

 گویم نمي که هم دروغ وااّل،.....نمیکرد هم کاري و

 خدا از پیش ي دقیقه چند که نبودم من انگار حال

 پر آدم عجب....کند بیرون مرد این ي سینه از را مهرم خواستم مي

 !!!من بودم توقُّعي

 (میزني حرف ترشیده دختراي عین....میال سرت بر خاک)

 ؟!زد را حرف این که بود او....چرخاندم سپند سمت به تند را سرم

 من به چکار....کرد مي نگاه را اخبارش راحت خیال با که نه،او...اما

 داشت؟؟

 ؟؟؟؟!زد را حرف این که بود که پس

 !!!شدم بحمدهلل هم آن که....نبودم خیاالتي

 

 !!(بـــــــــــودي که اونو)

 

 !شدند نمي باز این از بیشتر دیگر چشمانم

ل واقعا انگار  .بودم شده خ 
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ل را انسان تنهایي که گویند مي سترا....خدا آي ل و خ   .کند مي چ 

  در تنها خوار آدم یک همانند خدا ي همیشه که هم من

ل دیوار و در به ها دیوانه عین و نشستم مي خانه  میزدم ز 

 کشید مي عشقم که هم موقع هر

 .میدادم سروساماني خانه به

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ?? پارت#

 

 !زنعمو نه!...داشت کاري من با او نه....کردم نگاه سپند به دوباره

 کنم؟؟ نگاه دیوار درو به اینجا تا بودند آورده مرا...اه...بودم بیکار

 که کاري...دهم انجام توانستم مي هم خانه در را کار همین خوب

 ..!ردمک مي همیشه

 روي را دستم....چرخیدم سپند طرف به....کشیدم هم در را هایم اخم

 از یکهو سپند....دادم تکانش ناگهاني خیلي و محکم و گذاشتم اش شانه

 ..!کرد نگاه مرا باشد دیده جن که کسي عین و پرید جایش

 

رد؟ کي...شد؟ چي: سپند  اومد؟ زلزله....م 
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 که هم او.....نرفت که کجاها به ذهنش...کردم نگاهش خونسردي با

 ...نیست چیزي بود فهمیده انگار

 ..!نشست سرجایش دوباره و کشید اي آسوده نفس

 

 !اومد زلزله کردم احساس لحظه یه: سپند

 

 تر تنگ چشمانم از یکي و پرید باال خود خودبه ابروهایم از یکي

نگل آدم یک به کند احساس که کردم نگاهش جوري....شد  هشد خیره م 

 بودا؟؟؟ پردازي خیال آدم عجب....ام

 بچه پسر مانند و داد تحویلم َکجي لبخند که شد متوجه را نگاهم کنم فکر

 مظلومي لحن یک با و خاراند را سرش اش اشاره انگشت ت خس،با هاي

ب میکني نگاه اینجوري چرا: گفت سوزاند، مي را آدم دل که  !!!خ 

 

 بدم انقدر....برگرداندم مخالف سمت به را رویم و کردم ایشي

 نداشته جذبه مرد...کند مظلوم و لوس را لحنش و خودش مرد...میاید

 هم آن....است دختر مخصوص بودن لوس....نیست مرد که باشد

 !!نیست خوب اش زیادي

 

 ؟؟؟!!داشت کردن ویش و ایش این االن: سپند

 

 نجآر....بود چرخیده من سمت به....کردم نگاهش و سمتش به برگشتم

 مانند حائ ل را اش کرده مشت دست و بود داده تکیه مبل به را دستش

 ...!!بود گذاشته سرش روي

 چرا؟؟؟: پرسید دوباره باز دادم،که تکان مثبت ي نشانه به را سرم
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 .بنویسي بیارم خودکار کاغذ بزار: داد ادامه خودش دوباره

 

 سپند که ودمب نگفته...آها،راستي.....رفت اتاقش سمت به و شد بلند

 پدرش کمک به البته....دارد شرکت خودش براي و خوانده مهندسي

 !بود موفق و آل ایده مرد یک کال  ..بود کرده اندازي راه را شرکت

 

 مي من سمت به دست به کاغذ،خودکار که سپندي به شد جمع حواسم

 ...!آید

 ....!شدم نوشتن مشغول و گرفتم دستش از را کاغذ،خودکار

 

 نوشتم،این کاغذ در که اي جمله( میاد بَدَم لوس و سوسول ايمرد از)

 .بود

 آویزان صورتش....خواند که را نوشته....گرفتم سمتش به را کاغذ

 آدم َمردا ما....میال میگیري سخت چقدر: گفت و کرد نگاهم... شد

 ؟!!!مگه ندارن دل َمردا مگه، نیستیم

 

: نوشتم کاغذ روي دوباره...اي غره چشم با و گرفتم دستش از را کاغذ

 براي خودشو...باشه بخواد مظلوم و لوس...باشه داشته جذبه باید مرد

 ...!!کنه مي لوس مامانش

 

 با حق..آره،آره...آهان: گفت گیجي حالت یک با خواند که را نوشته

 !توئه
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 .رفت اتاقش به و شد بلند زد را حرفش اینکه از بعد

 بلند و آمد بیرون شیک و پوشیده لباس که بود نگذشته دقیقه چند هنوز

 ..!!دارم کار....بیرون میرم دارم من.....مامان: زد داد

 

 .برگرد زود ولي....جان مامان باشه: زنعمو

 هم من...کرد خداحافظي من از لبخندي با و فتگ بلندي ي باشه سپند

 ...!دادم دستانم دادن تکان با را جوابش

 .رفتم حیاط به و شدم بلند هم من رفت، که سپند

 ...!دلباز و بزرگ.داشتم دوست را عمواینا حیاط

 .داد مي آرامش آدم گیاهانش،به و درختان

 .داشت صفایي خودش براي هم حیاط وسط بزرگ حوض

 ..کردم آب داخل را دستانم و نشستم حوض ي لبه 

 .باصفا ي خانه این گواراي آب خنکي   شد،از خنک دلم

 .داشت هم هایي تلخي هرچند....داشتم خانه این در شیریني هاي خاطره

 .بود خریده را خانه این عمو که کردم فکر روزي به و بستم را چشمانم
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 خوشحال چقدر زنعمو که آورم مي یادم....موقع آن....بود سالم سیزده

 همچین آرزوي همیشه" میرفت،میگفت راست و میرفت چپ و بود

 ". اسحاق ممنونم....داشتم رو اي خونه

 حتي....نداشتم غمي هیچ هم من زمان آن....بودیم خوشحال همه چقدر

 .....!!ولي....نبودم ناراحت هم ام ناتواني بخاطر

 هم هایش توهین و ها زبان زخم و شد اضافه مان خانواده به ریما وقتي

 من غم و کرد خانه دلم در غم....باشم شاد هم باز نتوانستم....شد شروع

 را دلشان....گویم نمي را خودشان....کرد پیر را ام خانواده

 ...!میشکست من دل شکستن مطمئنم،با که دلي...میگویم

 !!ناتوان....ناتوانم من....افتاد یادم که بود موقع آن تازه

 که....گویم مي را روانم و روح در ناتوانیَم....گویم نمي را بودنم الل

 و بگیرم را جلویش نتوانستم....نشکند تا بگیرم را دلم جلوي نتوانستم

سوا و خورد عام و خاصّ  جلوي  ....!!شدم ر 

 میتوانم آیا..خدایا.....آوردم بیرون آب داخل از را دستم و کشیدم آهي

 ؟؟؟! ببخشم را ریما

 میگذري؟؟ او از هم ببخشَمش،تو من اگر آیا

 شکسته؟؟ را گناهت بي ي بنده دل که گذري مي کسي سر از

 کرد؟؟ مي زندگي ریما با چگونه....سپهبد بیچاره

 خانواده بین در مرا فقط ریما شاید...بودند خوش یکدیگر با شاید ولي

 !!بود لج من با فقط شاید....نداشت دوست

 بلند را سرم و آمدم بیرون فکر از...نشست ام شانه روي که دستي با

 را دستش....کرد مي نگاه من به لبخندي با که دیدم را سپینود و کردم

 سپینود....بود رسیده دانشگاه از تازه....زدم لبخندي رویش به و گرفتم

 .دستش،گرفت در را دستم و نشست کنارم
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 خواهري؟؟ نشستي اینجا چرا: سپینود

 

 لبخند...لبخندم....کردم نگاهش و فشردم بود مدست در که را دستش

 ...!نشاند هم او لبهاي روي

 

 !میکني فکر به داري و ناراحتي بازم کردم فک...آخیش: سپینود

 

 بر مبني لبخندم....است آشوبي چه دلم در که میداني چه خواهرکم

 ..!!نیست بودنم خوشحال

 

ی میال آخ...چیشد؟ میدوني دیشب...راستي:سپینود  میالد وقتي کردم فک 

 و گریه چه نمیدوني...شد خنک دلم چقدر که واي..زد سیلي ریما به

 کمي....)میال شد آشوب خونه رفتي وقتي!....که بود انداخته راه زاري

( کرد نوازشم و گذاشت صورتم روي را دیگرش دست و کرد مکث

 از دیشب که اونجوري...میکنم،هیچوقت تأکید...هیچوقت دیگه...میال

 هممون ما...نکن تکرارش...کردي نگرانمون و زدي بیرون خونه

 هستیم،

 !برم؟ قربونت باشه...باشه؟....نده عذاب مارو خودتو اینقدر پس

 

 خواباندم دستش کف را صورتم...مظلوم اي گربه همانند و زدم لبخندي

 ..!کردم نگاهش و

 ..!گذاشت اي بوسه سرم روي و شد خم....زد لبخندي
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 .خستم خیلي....خونه بریم پاشو هم حاال: سپینود

 

 .رفتیم خانه به همراهش به و دادم تکان را سرم

 

 اومدم مامان،من سالم: سپینود

 کن عوض لباساتو برو....اومدي خوش....دخترم سالم: زنعمو

 ...!نهار براي بیاین میال با بعد...دخترم

 

 آشپزخانه به هم من...رفت اتاقش سمت به گفت که چشمي با سپینود

 .کنم کمک زنعمو به سفره چیدن در کمي تا رفتم

 بعد دقیقه چند...نشستیم صندلي روي زنعمو و من...سفره چیدن از بعد

 آشپزخانه وارد..کرده عوض لباس و شسته روي و دست با سپینود هم

 .شد

 

 ...!ها داره خوردن پزمون مامان سبزي کوکو.....به به: سپینود
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 که طوري آرام بعد...)بریز زبون کم...بخور نهارتو بشین بیا: زنعمو

 داییش به زاده حالل میگن( گفت باشد کرده زمزمه خودش براي انگار

 ...!گفتن راست...ها میره

 

 مي راست زنعمو....کردیم اي خنده و شنیدیم من و سپینود

 همیشه....کرد مي کاري هر اش متري دو زبان آن با سپینود....گفت

 ...!بود معروف زباني چرب به خانواده در و داشت آستینش در جواب

 خیلي زبونت این دختر" گفت سپینود به اسحاق عمو آید،یکبار مي یادم

 رفتي کي به تو پس...نیستیم باز زبون اینجور که مامانتم و من...درازه

 "  دونم نمي که من...داند خدا

 دختر" داد جواب این با را پدرش خاصي،جواب ژست با هم سپینود

 داشته زبون متر نیم باید دختر....نیست دختر که باشه نداشته زبون

 "بموني َکف ش تو که بده جوابتو جوري باشه،

 

 دادن حرص براي شههمی که خونسردي با و ننشست ساکت هم میعاد

 رد هم رو متر سه شما زبون واال" کرد،گفت مي استفاده آن از سپینود

 " ؟!چیه متر نیم...کرده

 

 ..!!روز بود،آن روزي عجب....کردم اي خنده روز آن یادآوري با

 

 ...دارد ادامه##
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 ?? پارت#
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 !نداشت حرف زنعمو دستپخت....شدم مشغول و دادم تکان را سرم

 سبزي کوکو و کردم استفاده فرصت از توانستم که جایي تا

 !چسبید عجیب...اومممم...خوردم

 

 !بود خوشمزه خیلي...جونم مامان نکنه درد دستت: سپینود

 

 .عزیزم جونت نوش  : زنعمو

 

 را جوابم هم او و کردم تشکر زنعمو از سرم دادن تکان با هم من

 .خانوم خوشگل تنت به بچسبه بشه گوشت: داد اینگونه

 

رت کمي تا رفت اتاقش به زنعمو سفره کردن جمع از بعد  من....بزند چ 

 سپینود و ها ظرف شستن من...گرفتیم عهده به را کارها هم سپینود و

 ...!آشپزخانه کردن جمع

**** 

**** 

 سقف به و بودم کشیده دراز تخت روي من.....بودیم سپینود اتاق   در

زوه و بود نشسته زمین روي هم سپینود....بودم شده خیره  را اش ج 

 مي فحش اي بدبخت،بیچاره کدام به دانم نمي لب، زیر و کرد مي کامل

 ....!داد

 ..!!شود تر واضح صدایش کمي شاید تا کردم تیز را گوشهایم
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 منو که بشورنت تخته رو ا ي...انصاري کنم نتَکفَ  خودم...ایشاا: سپینود

 میدونم...خوندي کور افتادي،اما لج باهام میدونم که من....کردي بیچاره

 ..!انصاري فاتح استاد....کنم چیکار باهات

 

 از کشید مي چه....انصاري استاد بیچاره..کردم فکر و کردم اي خنده

 !!!ما خواهر این دست

"  گفتم کم بگویم چه هر....نکرد تفیضشمس که هم هایي لقب چه به

 لقب از ت ّکه یک این حال...." ترکیب بد ریخت   شعور،بي احمق،بي

 ..!!دارد بدآموزي.....گفت شود نمي که هم را ها بعضي....بود هایش

 

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ???? پارت#

 

 و آورد باال را سرش تند که شنید را ام خنده صداي سپینود کنم فکر

 میخندي؟ من به نکنه هان؟ میخندي؟ چي براي چیه؟: گفت عصبي

 

 خودتیا خر: گفت که دادم تکان راست و چپ به را سرم تند تند خنده با

 ...!میال

 

 ..!گفت غجی و داد با کرد،که ترش عصبي...کردم که بلندي ي خنده
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 میخنـــــــــــدي؟؟؟ چرا اصال....میال نخـــــــــــــند: سپینود

 

 مخم روي دقیقا صدایش....گذاشتم گوشهایم روي را هایم دست

 میفهمم حاال...سپینود دادن حرص داشت کیفي عجب...آخ...آخ....بود

 ....!کرد مي تالش آنقدر سپینود دادن حرص براي میعاد چرا

 هایم دست کاش اي که....برداشتم گوشهایم روي زا را دستهایم

 و میشدم َکر کاش اي....کردم نمي را اینکار و میشکست

 چند تا که کسي زبان از جمالتي چنین شنیدن دارد درد....نمیشنیدم

 ....!!دنیاست دخترعموي و خواهر بهترین میکردي فکر پیش دقیقه

 

 ..!!سروپا بي الل   ي دختره: سپینود

 

 ؟!نشنوم من که گفت امآر مثال

 ؟!هستند تیز من هاي گوش دانست نمي او مگر

 ؟!هستم زودرنج من دانست نمي او مگر

 ؟!ندارد تحمل دیگر من ي شکسته و بیچاره دل   که دانست نمي او مگر

 بازي نقش سال همه این چرا....شدند پر اشک از اي ثانیه در چشمانم

 ؟!کرد

 ؟!کرد خوردم الس همه آن از بعد لحظه این در چرا

رده مادر من   حال به دلش  ؟!نسوخت م 

 ؟!ریخت مي اشک ها ساعت بخاطرم که نبود او مگر

 ؟؟....!!!نبود او مگر
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 تا که پارچي همانند...نداشتم گنجایش دیگر....سوخت خودم حال   به دلم

 ..!بودم اشک از پر َلبه تا....باشد آب از پر لَبه

 هفتاد تا" گفت ریما براي را رفح این روزي که شکست کسي از دلم

رم که هم  "نیست هنر شکستن دل بازم...ب شم 

 ؟!کرد را کار این خودش چرا پس....هه

 سپینود؟؟؟...اما....بود یکي باطن و ظاهر....بود که هرچه ریما

 ..!شود نمي باورم اصال....خدایا

 ؟؟..گفت را جمله آن واقعا سپینود

 ...!گزاشتم صورتم روي را دستم

 ..!بودند کرده خیس هایم اشک را صورتم هم باز...بود خیس صورتم

 ..!بودند شده همدَمم هایم اشک هم باز....زدم تلخي لبخند

 ..!نبود حواَسش اصال....کردم نگاه سپینود به و کردم بلند را سرم

 میکردم فکر که بودم احمق چقدر....نشست لبانم روي خندي تلخ هم باز

 عین   اصال او....رفته در دهانش از کردم مي فکر....شده پشیمان

 ....!نبود هم خیالش

 .است؟؟؟؟؟ راحت ا نقدر شکستن دل یعني....خدایا

 

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ???? پارت#
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رده یک همانند جایم از....حرکتي هیچ بي و صدا بي  متحرک ي م 

 ...!کرد نگاهم بهت و تعجب با و دید او ولي....برخاستم

 ؟!شکسته را دلم چگونه که فهمید

م چرا  ؟!کرد مي نگاهم ناد 

 ؟!لرزید لبانش چرا

 اتاق در طرف به خواستم و برگشتم...نشست لبم رو خندي زهر دوباره

 ؟..!کرد میخکوبم دارش بغض صداي که....بروم

 

 ؟ببخشید!!خواهري..!!...المی: سپینود

 

 ؟؟!همین فقط...هه

 خودم اتاق طرف به...کردم باز را اتاق در و نکردم صبر

 صداي...شنیدم مي...کرد مي دنبالم که را پایش صداي....دوئیدم

 !!هم را خودش

 

 ..!رفت در دهنم از خدا به....کردم غلط...آبجي ببخشید...میال: سپینود

 

 ..!کرد مي اَدا را ایشه حرف گریه با کامال حال

 سریع و تند خیلي..رسیدم که اتاق به....دوئیدم توجه بي من هم باز ولي

 ..!کردم قفل پشت از را در

 زمین روي و خوردم سر  ...دادم تکیه در به....زدم مي نفس نفس

 به نکردم توجه هم اصال...گزاشتم زانوهایم روي را سرم....نشستم
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 بودم نیامده اگر...بودم نیامده کاش اي....سپینود گریان   و لرزان صداي

 !!افتاد مي هم شاید ولي....افتاد نمي اتفاق این هرگز

 را لباسهایم..رفتم مي باید...رفتم هایم لباس طرف به و شدم بلند

 ....!بود کرده خشک و شسته زنعمو خوشبختانه

 مي نگاهمان تعجب با و بود آمده هم زنعمو....گشودم را اتاق در

 ..!کرد

 خانه در که بود هقش هق صداي فقط...گفت نمي هیچ دیگر هم سپینود

 ..!بود پیچیده

 

 میال؟؟ کردي کاله و شال چرا تو  چتونه؟ شماها!!...شده چي: زنعمو

 ؟؟..!کنه مي گریه چرا سپینود

 

 و بوسیدم را اش گونه...کرد تر نگران را زنعمو زدم که لرزاني لبخند

 ..!تمرف ورودي در سمت به تند

 صداي آخر ي لحظه....کرد مي نگاه من به بهت با سرجایش زنعمو

 بره نـــــــزار....مامان: گفت مي گریه و جیغ با که...شنیدم را سپینود

 ...!وایسا میال...رفت در دهنم از خــــدا به

 ؟...دوئیدم و کردم پا هم را هایم کفش تند

** 

** 

 پیرمرد یک میز پشت....مشد وارد و رفتم تلفني آژانس یک سمت به

 بارش حال در هایش چشم از مهرباني که پیرمردي....بود نشسته

 ..!بود
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 ..!زد رویم به لبخندي

 

 ؟!میخواي ماشین...دخترم سالم: مرد

 

 ....!دادم تکان را سرم آرام و زدم لبخندي هم من

 

 جون؟؟ دختر بري میخواي کجا: مرد

 

 رویش...برداشتم کاغذ و ارخودک..میز روي از و رفتم میزش طرف به

 دلیل..ندادم رو جوابتون خودم که ببخشید).....( برم میخوام..." نوشتم

 ...! "بزنم حرف تونم نمي اینکه دلیلم...نیست هم احترامي بي بر

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ?? پارت#

 

 ترحم از پر نگاهش....شد آویزان صورتش....خواند که را نوشته

 ....!بودم متنفر ترحم از..شد ناپدید هم من لبخند...شد

 

 ...!میبرمت خودم...دخترم بیا: پیرمرد
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 ..!بود مصنوعي کامال لبخندم

 میخواست دلم چقدر....دادم تکیه شیشه به را سرم و نشستم ماشین در

 ...!بمیرم

 ...!بود حل راه ترینبه مرگ

 نیستید من جاي...اما...امیدم نا بگویید شاید....هستم ضعیف بگویید شاید

 ...!!دارم ددر چقدر...بدانید که

 ..!کردم نگاهش و برگشتم سمتش به پیرمرد صداي با

 

 برم؟؟ باید کجا حاال...رسیدیم دخترم: پیرمرد

 

 هم بعد دقیقه چند...نوشتم کاغذ روي دقیق را آدرس و زدم لبخندي

 ...!بودم درخانه جلوي

 .بودم ممنونش واقعا...کردم نگاهش قدردان و برگشتم پیرمرد سمت به

 میگم داداشم به رو کرایتون" نوشتم کاغذ روي دوباره و شدم پیاده

 " میشه؟ چقدر...بیاره

 از پولي که خواست نمي و میکرد ممانعت ابتدا...خواند که را نوشته

 مورد مبلغ و کرد دید،قبول مرا ناراحت قیافه قتيو ولي..بگیرد من

 ..!گفت را نظر

 از را میعاد صداي...فشردم را در زنگ و کردم تند قدم خانه سمت به

 ....!شنیدم آیفون پشت

 

 تویي؟؟ میال عه؟...آوردي سر مگه...بابا خبره چه: میعاد
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 ....!ایدبی پایین که فهماندم او به دستم حرکات با و دادم تکان را سرم

 

 .!میام االن..وایسا...باشه: میعاد

 

 چرا؟؟ دانید مي...بود شده متعجب میعاد

 شب دو تقریبا...میرفتم اسحاق عمو ي خانه به من که وقت هر چون

 مطمئنم و...بودم برنگشته خانه به تنها عبدا   حاال تا و..ام بوده مهمانشان

 ..!بود خاطر همین به تعجبش

 ..!آمد بیرون میعاد و شد باز در که بود گذشته دقیقه چند

 

 ؟!میال اومدي تنها چرا...خواهرم سالم: میعاد

 

 با..گرفتم دست در را اش َیقه و دادم تکان راست و چپ به را سرم

 ..!کردم اشاره تاکسي سمت به دستم

 

 توضیح برام بایـــــد ولي..میکنم حساب االن کن صبر...باشه: میعاد

 ..!بدي

 

 حساب که کرد تأکید باید روي طوري....ترسیدم اش جدي صداي از

 ..!بیاید دستم کار
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. 

 ?? پارت#

 

 کفش جفت یک ورودي در جلوي....شدیم خانه وارد میالد همراه

 ؟..!ردک جلب خود به را توجهم مردانه

 چیه؟؟: زد لب آرام و کرد نگاه من به هم او....کردم نگاه میعاد به

 ...!کردم اشاره ها کفش به سرم با

 میاد؟؟ یادت که رو یارا...میگي اونو...آهان: میعاد

 هم دیروز که جذابي پسر همان...آمد یادم حاال...آ....کردم فکر کمي

 ...!!برادرانم شریک...بود اینجا

 ....!داد ادامه که دادم تکان را سرم

 ...!اینجاست اون: میعاد

 ....!دادم تکان را سرم دوباره

 چیزي؟ یه راستي...میال: میعاد

 چیزي؟؟ چه کردم سوال نگاهم با و کردم نگاهش

 خیلي میالد: گفت و کشید موهایش به دستي کرده، اخم میعاد

 فهمید وقتي االن...بیرون زدي اونجور که دیشب خاطر به...عصبانیه

 مهمونمون بخاطر...پ ی ت بیاد میخواست...شد برزخي اومدي که تویي

 عصبانیتش تا نرو دوروبرش زیاد..کرد کنترل زور به خودشو

 ..!بخوابه
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 چشمانم از اشکي قطره....انداختم پایین ناراحت و نگران را سرم

 ..!بودم کرده نگران را برادرانم....که نبود شوخي....چکید

 ....!بودم کرده ناراحت را برادرانم

 

 اشتباه خیلي کارت دیشب...نداشتم انتظارو این ازت واقعا منم: میعاد

 !زشته...نکن هم گریه...تو برو هم حاال....بود

 

 ..!کردم جنگ بغضم با و دادم تکان را سرم

 ..!دادم قورتش زور به و کردم جنگ

 ..!میخواست گریه من قرار بي دل هم باز ولي

 ..!ستمیخوا تنهایي

 ..!کند خالي را خودش بتواند که

 ..!دارد ادامه ها حاال حاال جریان این انگار..خدایا...آه

 ؟!نمیکرد درک مرا کسي چرا ولي

 ؟!میدانستند مقصر مرا همه چرا

 ؟!بود خراب حالم دیشب من

 ؟!بکني را فکرش که آنچه از تر خراب

 !الل...بود شده گفته من به

 !ادرپدروم بي...بود شده گفته

 ؟....!بود شده گفته

 به...کرد داغان را روحم که کنم فکر حرفهایي به نتوانستم...نتوانستم

 ..!بود ور غوته میانشان هم حقیقت..ولي بود تلخ گرچه که حرفهایي
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 ....!!لرزید هم کوچکم دل همراهش به و لرزید..لرزید ام چانه

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ?? پارت#

 

 ؟..!بود افتاده جانم به خوره مانند کسي بي احساس

 ؟!ندارند گنجایش هم برادرانم دیگر میکردم احساس

 بودن اضافي احساس...بار اولین براي....میکنم تأکید....بار اولین براي

 ؟...!کردم

 ؟!بودن سربار احساس

 ؟...!مزخرف احساس این...بود بد چقدر و

** 

** 

 خون رنگ به چشماني با...کرده اخم که دیدم را ،میالدي شدم که وارد

 ....!میکرد نگاهم نشسته

 نرم را دلش تنها نه....زدم رویش رویش به که لرزاني لبخند

 ..!کرد ترش عصباني بلکه....نکرد

 ..!فهماند من هب را فاجعه عمق....اش کرده مشت دستان و شد تر کبود

 

 ..!جوان بانوي سالم_ 
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 هاي جنتلمن همانند...لبخندي نیمچه با که کردم نگاه اویي به و برگشتم

 ....!کرد مي نگاهم جیب به دست هالیوودي

 ..!!داغان....بود داغان خودم همانند هم لبخندم...هه...زدم لبخندي

 !..کردم تحسینش دل در  دوباره و..انداختم نگاهي یارا به

 ..!!مینشست آدم دل به عجیب پسر این

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ?? پارت#

 

 میال؟ وایسادي چرا: میعاد

 

 خداي واي...هي...انداختم نگاهي یارا به....آمدم خود به میعاد صداي با

 ....!بود منتظر و بود دهایستا سرپا هنوز من

 با...بود حواسیم بي دلیل به که خجالتي با و گرفتم مختصري گاز را لبم

 ..!بنشیند که کردم اشاره دستم

 !افتادم راه به اتاقم سمت به هم من نشست که یارا

 شروع مکث دقیقه چند از بعد و کشیدم عمیقي نفس...شدم که اتاق وارد

 ..!کردم هایم لباس تعویض به

**** 
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 که یادم....بودم شده خیره سقف به و کشیده دراز باز طاق تختم روي

 حرفهایي چه و بود افتاده برایم اتفاقاتي چه روز دو این در آید مي

 !فشرد مي را گلویم هم بغضم..کرد مي فشرده را دلم....بودم شنیده

 ها تحقیر به بودم کرده عادت تقریبا و نبود بعید ها حرف آن که ریما از

 انتظار اویي از....نداشتم انتظار خواهرم از ولي....هایش کنایه و

 اویي از....بیزارم سروته بي حرفهاي از چقدر دانست مي که نداشتم

 دخترعمویي همانند برایم یکروزه ولي...بود ام نداشته خواهر همانند که

 ..!ام نشناخته را او...سالهاست گویي که شد

 خودت پناه در مرا خودت.....ندارم بقیه از يانتظار هیچ دیگر...خدایا

 ...!ندارم امیدي هم بندگانت به دیگر که...دار نگه

 ....!!نشستم سرجایم صاف ترسیده...اتاق در ناگهاني شدن باز با

 

 برافروخته و سرخ عصبانیت از که کردم مي نگاه صورتي به بهت با

 اویي...رفت نمي وا از هم انتظاري هیچ...دیگر بود میالد....بود شده

رد فامیل در غیرتش و عصبانیت که  ...!بود شده ها زبان و 

 !!شود عصباني که روزي به واي ولي...شد مي عصباني دیر

 

 کنارش هم میعاد....بودم ترسیده واقعا...کردم مي نگاهش ترسیده

 !داشت کردنش آرام در سعي و بود ایستاده

 ؟!بود هآمد اتاقم به اینگونه که بود رفته یارا

 

 ولي...درست اونم!!...سرمي تاج....درست!!..خواهرمي...میال: میالد

 زندگي به هم فکرت بي و بچگانه رفتارهاي دم نمي با اجازه

 چیزي بهت نازکتر گل از حاال تا....بزني گند ما زندگي به هم...خودت
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 شدي لوس....بزرگ خیلي اونم...کردم بزرگي اشتباه میبینم و...نگفتم

 چشمم از کل به داشتي دیشب که رفتاري اون با...شدي فکر بي...میال

 ..!افتادي

 

 بي او ولي...زد صدا را نامش تََشر با میعاد...شد تمام که هایش حرف

 ترک را اتاق اش کرده بغض خواهر به توجه بي...و...میعاد به توجه

 ..!!کرد

 

. 

 ?? پارت#

 

 من به را ها حرف آن که کسي آیا...بود افتاده شماره به هایم نفس

 ؟؟!!بود میالد...زد

 

 گفته فقط که گفت چیزي یه..بود عصباني...خواهرم نگیر دل به: میعاد

 !!باشه

 

 ....!کرد ترک را اتاق کرده اخم هم میعاد

 ..!زدم خودم حال به پوزخندي

 به انقدر" گفت من به روزي که ریمایي هاي گفته بود راست انگار

 حاال....برمیگرده روز یه توام ورق....نبال خودت به خانوادت خاطر

ي ببین  " گفتم بهت ک 

 ..!بود گفته راست انگار و
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 ..!بود برگشت حال در هم من ورق

 بیشتر بغضم....شوند دور من از ام خانواده روزي که فکر این با

 گریه سیر دل یک....کردم گریه...بگیرم را جلویش نتوانستم....دش

 کسم بي دل   براي دلم....سوخت دلم...کردم خالي را ام عقده...کردم

 ؟؟!!رفتم خواب به زماني چه نفهمیدم و سوخت....سوخت

 

* 

* 

 

 و بود سرم باالي میالد....کردم باز را چشمانم...پیشانیم شدن تَر با

 بي ي گریه....کرد مي گریه....و بود چسبانده رمس به را پیشانیش

 ..!کرد مي مچاله را جانم و دل که صدایي

 هم مرا و نشست صاف عجله با....شد بازم چشمان متوجه که میالد

 ..!کرد نشستن به وادار

 دستانش با را صورتم...داشت مهارش در سعي که اي گریه با میالد

 نفس   کردي گریه...؟!اشداد عمر   کردي گریه: گفت و گرفت قاب

 ؟!داداش

 همه تو نه....عرضه بي من  ...کنم گریه باید من!...کردي گریه چرا

 پس..کردم اشکي چشماتو من....نباید...باشن خیس نباید چشمات...چیزم

 ...!کردم غلط

 

 باهم هردو و گرفتم آغوشم در را سرش...عزیزم برادر...برادرم...آخ

 مي عجیبي هندي فیلم...شدیم مي جیبع.....کردیم گریه سیر دل یک

 ؟!شدیم
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 ...دارد ادامه##

 

. 

 ?? پارت#

 

 چند از هر و کردم مي نوازش را موهایش و بود آغوشم در میالد سر

 شده مادري ندهمان....میزدم بوسه پرپشتش موهاي روي یکبار گاهي

 متوجه حین همین در....سوزاند مي جان فرزندش براي که بودم

 را اش چهره که اخمي با و داده تکیه در چارچوب به که شدم میعادي

 ...!بود شده خیره من به سینه به دست..بود کرده تر جذاب

 

 میال؟؟ کردي مي بغل منم اینطوري...میزدم داد سرت منم اگه: میعاد

 

 که اویي بخاطر...بود میعاد بخاطر لبخندم...نشست لبم روي لبخندي

 برادرانم..کرد شد نمي کاري....بود حسادت و حرص از پر لحنش

 مي دلخور دیگري...کردم مي محبت یکي به اگر....بودند حسود هردو

 ..!شد

 

 ..!خواهرمه چه تو به اصال...میشه؟؟ حسودیت...چیه: میالد
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 را خودش حرفش از بعد تخس هاي بچه پسر همانند میالد...من خداي

 و کردم باز را آزادم دست و خوردم را ام خنده...فشرد من به بیشتر

 ....!کردم دعوت آغوشم به را میعاد

 جاي آغوشم در را خودش و دوید سمتم به خواسته خدا از که بود او

 به را میالد هم و من هم که حرکتي..میعاد حرکت..بود جالب....داد

 آغوشم در اینکه از بعد که بود این حرکتش....اشتواد خنده

 شکلکي میالد براي و آورد بیرون را متریش نیم و یک زبان....خزید

 و کردم اي خنده....بست را چشمانش قهر حالت به هم بعد و آورد در

 به دوباره مرا میعاد حرف که دادم تکان تاسف ي نشانه به را سرم

 ؟؟؟...واداشت خنده

 

 .!!باش زود...کن ناز موهامم درضمن...ببوس ممن: میعاد

 

 هیچ بچه یک با دو هر دقیقا....اي انداخته بچه دو میان مرا...خدا آي

 ..!!!نداشتند فرقي

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ?? پارت#

 

 ..!!میال: میعاد

 چرا که دهم توضیح برایش میخواست....میشناختم خوب را حنشل این

 ...!ام بازگشته خانه به تنها هم آن....ساعت این در
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 را دو هر که لحظاتي از بعد....بودم خانه در که میشد ساعتي یک االن

 براي هم خودش و بود داده چاي پیشنهاد میالد...بودم گرفته آغوشم در

 ..!داوطلب کردنش درست

 ...!مینوشیدیم چاي و بودیم نشسته هم کنار هرسه ناال و

 

 میخواست او...رسید مي نظر به جدي کامال...کردم نگاه میعاد به

 خواست نمي دلم...کنم خار را سپینود خواستم نمي من ولي....بداند

 را سرش سپینود خواست نمي دلم....شود باخبر موضوع آن از کسي

 ...!من اطرخ به فقط هم آن...بیندازد پایین

 که داشتم این در سعي که لبخندي با و کردم خفه سینه در را عمیقم نفس

 که نکرد قانعش...دادم تکان هیچ معني به را سرم بیاید نظر به عادي

 ..!آورد زبان بر را نامم قاطع و محکم دوباره

 سمت به....شوم بلند شدم مجبور که بود محکم گفتارش و لحن آنقدر

 نزدشان به دوباره خودکار و کاغذ برداشتن از دبع و رفتم اتاق

 ...!بازگشتم

 ...!کردم نوشتن به شروع....نشستم کنارشان

 ..!نوشتم و کردم شروع

 ..!نوشتم دروغي

 برادرانم به ام ساله بیست زندگي در بار اولین براي که دروغي

 !میگفتم

 ..!بگویم دروغ خواستم نمي

 ..!بود وسط سپینود آبروي ولي

 ...!بود خواهرم و همدم روزي که سپینودي آبروي

 ...!!!!!شاید
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 ...!!!!!ولي

 ...!داشت ولي

 ..!کنند باور را حرفهایم برادرانم که نداشتم اطمینان

 ..!میشناختند خوب مرا دو آن

 ....!خودم از بهتر حتي

 ..!آنها دست کف من اخالق و بود دستم کف دو هر اخالق

 ؟؟...باد بادا هرچه....خب...ولي

 

 خونه هم هیچکس....بود شده تنگ براتون دلم فقط: نوشتم کاغذ روي

 آماده شام عمواینا براي داشت اونم که بود زنعمو فقط...نبود

 ...!همین فقط...میکرد

 

 ..!میدانستم...آه....نکردند باور

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ?? پارت#

 

 کنیم؟ باور رو اَراجیف این داري انتظار االن: میعاد

 

 ..!دادم تکان نه معناي به را سرم
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 ..!داري قبول خودتم که خوبه: میالد

 

 ...!شدم دستم انگشتان با بازي مشغول و انداختم پایین را سرم

 

 !!منتظریماااا ما...قشنگم خواهر...میال: میالد

 

 ..!شدم نوشتن مشغول دوباره و گرفتم میعاد دست از را کاغذ

 

 ...!بنویس راستشو لطفا میال: میعاد

 

 ..!ها بودم کرده گیري عجب....اوف

 ..!انداختم دو هر به نگاهي و کردم بلندي نچ

 ؟؟؟...بود زور مگر اصال...افتاده اتفاقي چه بدانند خواستم نمي

 

 ازت دوباره خوام نمي...يبگ که نمیکنم زورت....خواهري :میالد

 برام دونستي صالح خودت اگه بعدا بده قول بهم ولي...بشنوم دروغ

 ؟..!بدي توضیح

 

 ..!!نازنینم برادر فدایت به من

 ..!داشتم میالد همچون اي فهمیده برادر که بودم شانس خوش خیلي من

 !گشود سخن به لب اخم با میعاد رفت اتاقش سمت به و شد بلند میالد
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 ....!رفتیااااااا در زدن حرف زیر از خوب: عادمی

 ..!افتاد صورتش روي کبودي به چشمم تازه و کردم اي خنده

 ..!!بزرگي کبودي   عجب..اوه

 ..!خندیدم...و دارم نگه نتوانستم را ام خنده

 روي را دستش که چرا...میخندم چه براي که بود شده متوجه میعاد

 ..!زد گره درهم را ابروهایش و کذاشت صورتش

 

 ..!کوچولو برات دارم..میخندي؟؟: میعاد

 ور حمله من سمت به و شد بلند که بود نرسیده اتمام به حرفش هنوز

 ...!شد

 ...!گذاشتم فرار به پا و شدم بلند....کشیدم که خفیفي جیغ با من..من و

 

 ...!میگیرمت االن..وایسا: میعاد

 

 و درآوردم برایش کلکيش....حرفش به توجه بي و کردم بلندي ي خنده

 ..!!کردم دوئیدن به شروع دوباره

 

 ..!میرسم حسابتو کن صب کوچولو؟ خانوم درمیاري شکلک: میعاد

 

 ...دارد ادامه##
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 ?? پارت#

 

 ...!لحظه یک....کردم غفلت لحظه یک فقط

 یکي منم طرف از میعاد: زد داد اتاق داخل از که میالدي بخاطر هم نآ

 ..!بزنش

 

 ..!است افتاده دنبالم به چه براي میعاد که میدانست هم او پس

عَلَّق هوا روي کردم احساس که بود لحظه همین در  جیغ...ام مانده م 

 ..!کرد شوکه هم را خودم...زدم که بلندي

 

 (گفت بلند...بشنود میالد که طوري هم بعد) ...!گرفتمت....آها: میعاد

 ...!گرفتمش بیا داداش

 خوردنش تکان هر با...بود انداخته اش شانه روي کیسه یک همانند مرا

 که هم موهایم...است زدن بیرون حال در وجودم تمام میکردم احساس

 ..!بودند گرفته را دیدم جلوي

 تَقَال به عشرو حرص با و دادم فشار هم روي را هایم دندان

 ..!کردن،کردم

 مي تکان تند تند هم را پاهایم و میکوبیدم کمرش و شانه روي مشت با

 ..!دادم

 

 ..!کوچولو جوجو نخور وول انقدر: میعاد
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 !اَه.....نیستم کوچک من که بگویم زباني چه با...خدا آي

 

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ?? پارت#

 

 لبخند با اتاق از که دیدم را میالد...بودم اش شانه روي که همانظور

 ..!لبخندت آن با خورد هم به حالم..چندش..اَه،اَه....شد خارج خبیثي

 دو بین..ها بودم کرده گیري عجب...میشناختم خوب را حالتش این

 ..!بکنم توانستم نمي هم کاري... بودم افتاده گیر منگل

 قربون میال که نبود پیش دقیقه چند همین مگه...سوال یه ها بچه) 

 دقیقا فازش میال..موندم توش من حاال?? رفت مي داداش ي صدقه

 (؟؟:/چیه

 رگهایم در موجود خون   تمام هجوم...بودم اش شانه روي برعکس چون

 صد وزنه کی سرم به کردم مي احساس...کردم مي حس سرم به را

 ...!است ترکیدن حال در...و اند بسته ت ني

 ...!پیچید هم به ام روده و دل تمام....شده گور گوربه میعاد اَي

 ام سرگیجه به توجه بدون هم من...گذاشت کاناپه روي مرا میعاد

 و شد کار به دست میعاد از زودتر میالد که بگزارم فرار به پا خواستم

 ....!افتاد جانم به
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. 

 ?? پارت#

 

 خندیدم مي...نداشتم التماس براي زباني که هم من و میداد قلقلکم میالد

 ..!میزدم جیغ و

 ..! خندیدند مي هم میالد و میعاد

 

 هم بعد...) من جان کن ولش...شد آب گوشتش...دیگه بسه میالد: میعاد

( گفت و داد جاي خودش آغوش در و گرفت میالد دست از مرا

 خواهرم؟؟ آخه بودي کي نفس شما...الهي بشم قربونش

 ..!رفت مي تصدقم به بیشتر او و میخندیدم من

 ..!کرد مي تماشا را ما شیریني لبخند با سینه به دست هم میالد

 ..!گفت مالیمي لحنن با و گرفت يمحکم ي بوسه ام گونه از میعاد

 

 نه؟؟...تنبیه این با شدي آدم دیگه کنم فک: میعاد

 

 با مثال هم میعاد...داد وحشتناکي اخم به را جایش لبخندم اي لحظه در

 ..!گفت اي ترسیده حالت
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 بود این منظورم..گفتم اشتباه...سرم تو هستي جهان خاک   واي: میعاد

 التماسي حالت به هم بعد..!! )لطفا خورن منو حاال...شدي فرشته که

 ..(کرد نگاهم

 ..!کردم مي َشک میشد آدم اگر قطعا...نبود بشو آدم که میعاد...ن چ

 ..!میالد هم..من هم...بودیم کرده عادت هایش بازي دیوانه به

 

 ...!گفت رو خنده میالد به رو اینبار که کردم نگاهش کرده اخم باز

 

 تغییر را صدایش حالت بعد...) میدي تحویلم ژکوند لبخند چرا: میعاد

 .!!(داد ادامه اي زنانه مثـــــــــال   صداي با و داد

 شوَور خودم من..آقا بکش خجالت سرم به خاک...هـــــــي

 ال..مادر؟ ال..خواهر؟ ال خودت شما....دارماااا

 هــــــان؟....خواهر،مادر؟

 (داد ادامه جدي خودش،کامال صداي با دوباره بعد)

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ?? پارت#

 

 نجات خواهرت دست از منو بیا من به بزني زل اینکه بجاي: میعاد

 .!بده
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 ي گونه و شدم خم خنده با...بودیم شده سرخ خنده از که هم میالد و من

 و گرفت سمتم به را دیگرش ي گونه میعاد...زدم بوسه را میعاد کبود

 ..!کردم نگاهش گیج....ماند منتظر

 

 ..!دیگه ببوس لپمم یکي این..خب؟ چیه: میعاد

 

 ...!میعاد این بود پرویي عجب....واي

 ...!بوسیدم هم را چپش گونه و کردم اي خنده

 ..!گرفت سمتم را پیشانیش بار این

 ..!!خواه زیاده

 ..!بوسیدم هم را اش پیشاني...چشمداشتي هیچ بي هدوبار

 ؟...!!که ببوسم را هم را چشمانش خواست بار این

 

 میعاد که طوري...کوبید سرش روي محکم دستش با پشت از میالد که

 ..!گفت بلندي"  آي"  و شد خم جلو سمت به

 

 همانند را اش قیافه...) زدي بهم حالمو...خودتو کن جمع پاشو: میالد

 حضرت کرده خیال( گفت و شد مچاله بزنند ع ق میخواهند که سانيک

؟  ..!بیارم باال خوام مي...ع ق..فیل 

 

 جیگر جز الهي...تریلي زیر بره الهي...بشکنه دستت الهي: میعاد

 ششصد ي وزنه....که نیست دستم المصب...شد داغون سرم که بگیري

 باباشه؟ آقاجونه باباي ت ني میلیون



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 

 گفتي؟؟ چي فهمیدي خودت من جان  : میالد

 

َمم زدي جوري یه...تو ي پالسیده جان   به نه: میعاد مج   ..!خورد تکون ج 

 

 ..!درنیاري بازي لوس میخواستي...حقته: میالد

 سمت به را اش اشاره انگشت...ساختگي کامال تعجبي با میعاد) 

 ..!(گرفت خودش

 

ي؟...من؟: میعاد  ؟..!نمیاد یادم چیزي چرا...ک 

 

 ..!صفره زیر کیوت آي اینکه براي: میالد

 

 حودمو فقط نکردم که جرم بابا...هزاره؟ رو کیوت آي تو که نه: میعاد

 ..!کردم لوس آبجیم برا

 

 دانم نمي...ولي...آمد نمي بند ام خنده وسط این در که هم من

 میزد؟ شور دلم چرا..چرا؟

 هم رو گریش....بخندي زیاد"  گفت مي همیشه ماماني...بودم نگران

 " میکني بعدا

 

 ...!!افتاد شور باز حرف این آوري یاد با دلم ولي...چرا دانم نمي
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 ...دارد ادامه##

 

. 

 ?? پارت#

 

 گوش میعاد و میالد به و نیست مشکلي هیچ که دادم دلداري خودم به

 ..!میعاد تا دو....میگفت میالد یکي...سپردم

 من برادر   اصال....کند مي کلکل میعاد با میالد چرا دانم نمي من آخر

 بیایي؟ بر میعاد زبان پس از تواني مي مگر

 مي شرکت شیرین بحث این در قطعا....حرف توانستم مي هم من اگر

 ...!زدم مي زمین را میعاد پوز و کردم

 

 ؟..!داشته اي انگیزه چه تو آفریدن از خدا دونم نمي من: میالد

 

 ؟..نمدونستي مگه...دیگه جذابیتم ب ت: میعاد

 

 ..!افتاد سقف: میالد

 

 ..!گفت و کرد نگاه سقف به نمایشي حالت به میعاد

 

 ...!میگیرمش افتاد....که نیفتاده هنوز....کو؟: میعاد
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 ...!کن مسخره خودتو برو: میالد

 

 بهم بیشتر تو کردن مسخره...چسبه نمي من به وقت اون...نچ: میعاد

 ..!میچسبه

 

 ..!سوختت زغال احمق   دختر   دوست اون و خودتي دلقک: میالد

 

 ...!داشت ا ف جي میعاد...اوپس

 

 ...!گفت و زد اي قهقهه میعاد

 

 ..!داري چیکار بیچاره اون به: میعاد

 

 ..!داره کار من با اون....ندارم کار اون با من: میالد

 

 ..!شد درهم میعاد هاي اخم که کشید اي ثانیه به

 

 چي؟ یعني: میعاد

 

 ...!زد پوزخندي میالد
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 ...!میده نخ،طناب بجاي بهم داره اینکه یعني: میالد

 

 ..!عوضي ي دختره کرده بیجا: میعاد

 

 ندارم دوست...کني کات باهاش که گفتم...کني کشش فحش نگفتم: میالد

 داداشم؟ فهمیدي..بشي (promis) میسپرا ناکسي و کس هر با

 ..!نکني نابجا فکراي وقت یه...خوام نمي رو تو بده من

 

 چشم" زد لب آرام و داد تکان را سرش...درهم هاي اخم با میعاد

 "داداش

 

 

 ....دارد ادامه##

 

. 

 ?? پارت#

 

 ...!پراندم جا از میعاد داد یهو که بودیم نشسته صامت و ساکت
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 چسب...کنم چیکار باهاش میدونم....رو و چشم بي ي دختره: میعاد

 میمونه َکنه عین...کنه جداش الکل با آدم میچسبه وقتي که نیست

 ...!عوضي

 

 زمزمه خود با آرام ها دیوانه عین..نمیشد بازتر این از چشمانم دیگر

 ..!میزد نعره ناگهان و میکرد

 

 ..!مینگریست میعاد به زده شگفت...بود خودم همانند که هم میالد

 

 میکنه؟؟ همچین چرا این...آهو ضامن یا: میالد

 

 دیوانه..میدانم چه خ ب...انداختم باال را هایم شانه...نگریست مرا سوالي

 ..!دیگر بود شده

 

 ...!میــعاد...میعاد: میالد

 

 ولي میزد صدا را میعاد آرام صداي با...بود شده دار خنده هم میالد

 کم کم....نمیشنید را میالد صداي بود دیگري جاي فکرش چون میعاد

 ..!میگرفت اوج داشت میالد صداي

 

 ..!میـــــــــــعاد...میــــعاد: میالد

 

 ؟؟.....!!بار این و فرستاد بیرون را نفسش عصبي...نداد که را جوابش



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 

 ..!میــــــــــــــــــــعاد: میالد

 

 ..!ما برادر این داشت صدایي ت ن   عجب....گرفتم محکم را گوشهایم

 ..!شد پاره گوشم ي پرده کنم فکر

 سوت گوشهایم بزند فریاد آنگونه میخواهد میالد میدانستم که من

یر دیگري دنیاي در که میعادي به برسد چه دیگر...کشید  ..!میکرد س 

 

 

 ...اردد ادامه##

 

. 

 ?? پارت#

 

 ....!کرد جمع مبل روي را خودش اي ترسیده حالت با میعاد

 

 شده؟ ؟چي..داداش جانم: میعاد

 

 ..!گفت پرخاشگرانه..عصبي حالتي با هم میالد

 

 !کردي ترکمون زهر   رمیاري؟د بازي دیوونه چته؟چرا تو: میالد
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 زدم داد یکم فقط! نگفتم چیزي که حاال؟من میزني چرا: میعاد

 

 پارمون و لَت بزني بود مونده کم..! خودت جون   آره: میالد

 ؟!جالبه خیلي صدات کردي فکر..خودت براي دار نگه دادتم....کني

 

 ..!شد شروع باز...من بر واي اي...زدم سرم روي آرام دستم با

 ..!آورد نمي کم دیگري از هم یک هیچ...شدند مي ساکت مگر حال

 به که نگاهي با و کشیدم بلندي پوف....میکردم نگاهشان حرص با

 ..!کنم حاضر شام براي چیزي تا شدم آشپزخانه راهي انداختم ساعت

 ..!گذشت هم روز یک...بود شده?  ساعت

 ..!میگذرد زود عجب زمان...آه

 جیغ حرص با...ها ظرف از حجم آن دیدن با و شدم آشپزخانه وارد

 ..!شدم ها ظرف شستن مشغول درهم هاي اخم با و کشیدم اي خفه

 ..!مسئولیت بي هاي شلخته

 ..!میگویم را میعاد و میالد

 ..!کشند مي گند به را خانه نباشم من روز یک

 ..!رسید مي گوشم به هم هنوز بحثشان صداي

 ...!که نبودند هم کن ول...ایش

 کابینت داخل کردنشان خشک از بعد و شستم را ها ظرف حوصله با

 ..!گذاشتم
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حتَویات وجود با....کردم باز را یخچال  چیز یک فقط داخلش م 

 ..!کنم آماده میتوانستم

 ..!شدم پلو لوبیا پختن مشغول و شدم کار به دست سریع

 

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ?? پارت#

 

 ...!کشیدم کار از دست لحظه یک

 ..!افتادم اسحاق عمو یاد

 ..!بود پلو لوبیا عاشق

 ..!من دستپخت فقط هم آن

 جانم عمو براي هم من و میزد زنگ من به میکرد هوس وقت هر

 ..!کردم مي حاضرش

 ..!بود کرده را عمویم هواي عجیب دلم...آه

 ..!کردم کار به شروع دوباره و کشیدم که عمیقي نفس

. 

. 

. 
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 لیوان و....کشیدم جیغي زده وحشت..کمرم دور دستي شدن حلقه با

 ..!شکست و افتاد زمین بر دستم در موجود

 

 کنترل خودمو نتونستم...قشنگم؟ ترسیدي..!ببخشید...جانم اي: میالد

 چرا؟ میدوني...من عشق رفت ضعف برات دلم...کنم

 

 معناي به را سرم بودم آغوشش در پشت از که همانطور و زدم لبخندي

 ..!دادم تکان ندانستن

فت کمرم دور میالد دست  ..!داد ادامه و شد تر س 

 

 ...!داداش عروسک شدي بزرگ...شدي خانوم اینکه براي: میالد

 

 برگشتم...بهش توجه بي ولي...بود باال ترسم بخاطر هنوز قلبم ضربان

 ...!بوسیدم را برادرم ي ونهگ و

 ...!گفت شیریني اخم با همراه و زد رویم به لبخندي

 

 ..!!پدرسوخته شکوندي چرا رو لیوان: میالد

 ...!!حال ضد...اَه...اَه

 

 ..!رفت هوا به اش خنده که کردم نگاهش طلبکار

 

 ..!که میگم میکني؟راست نگام اینجوري چرا خب؟ چیه: میالد
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 ...!که بروم سمتش به خواستم و دمکر ریز را چشمانم

 

 ...!کنم جمعش بزار اینور بیا...پات تو میره شیشه....وایسا دختر: میالد

 

 ...!نبود یادم اصال...اوه

 ..!کرد آوري یاد میالد که شد خوب

 ..!شدند مي داغان پاهایم وگرنه

 ...!کرد جلب را توجهم میالد صداي دوباره که بردارم قدم خواستم

 

 که هم دمپایي...زیاده شیشه خورده...عزیزم کن صب :میالد

 ..!من به بده دستتو بیا...نداري

 

 آلرژي دمپایي به که هم من و بود زیاد شیشه خورده میگفت راست

 ...!پوشیدم نمي زیاد...داشتم

 

 ...!گزاشتم دستش در را دستم آرام

 ...!نشاندم میز روي و گرفت بغلش در کاه پر همانند مرا میالد

 

 ..!داداش گل باشه....کنم جمع هارو شیشه من تا نیا پایین: میالد

 

 ..!کردم لوس را خودم
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 کمي را خودم دستم کمک به و دادم تکان کودک یک همانند را پاهایم

 ..!کردم متمایل جلو به

 ...!میکرد ترم معصوم و تر مظلوم که شده غنچه لبان با و

 ..!دادم تکان کردم کج را سرم

 ..!نیاورد قتطا برادرم

 ...!بود حرکتم این عاشق

 ...!کارم این براي میرفت دلش

 ...!بود خریدارش دل و جان با او و میکردم ناز

 

 ..!بوسیدم تند تند و کرد بغلم زده شتاب

 

 لوس...شه مرگت پیش داداش...داداش نفس اینجوري نکن: میالد

 ..!شما خودمي عزیز...خودمي

 

 ...!کردم قهحل دورش را دستانم و خندیدم

 

 ...!میکند درک مرا باشد داشته برادر که کسي

 ...!خواهر سینه در است جان برادر

 ...!خواهر سر در است تاج برادر

 ...!است خواهر قلب در موجود شاه تک برادر
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 ...دارد ادامه##

 

. 

 ?? پارت#

 

 منم خب...میگیرین میدین،ق لوه دل اینجا دارین که شما...به به: میعاد

 ..!میکردین خبر

 

 مي نگاه را ما دار حرص لبخند یک با...کردم نگاهش و برگشتم

 ..!کرد

 

 مشکلیه؟؟..خواهرمه..چه؟ تو به...خودت قول به: میالد

 

 ..!کنم بغل آبجیمو میخوام منم...مشکلیه بله: میعاد

 

 ..!کشید آغوش در را دویمان هر و آمد سمتمان به درنگ بي هم بعد

 ...!بود خوشبختي روي از قطعا لبخند این و...نشست لبم روي لبخندي

 

 

. 

. 

. 
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 ...!گزاشتم میز روي را برنج دیس

 ...!رفتم پذیرایي سمت به

 مي تماشا تلوزیون و بودند نشسته مبل روي کدام هر برادرانم

 ...!کردند

 را تلوزیون و برداشتم...بود میز روي کنترل....رفتم سمتشان به

 ..!درآمد همزمان دو هر صداي که کردم خاموش

 

 ؟!میکني همچین چرا....عه: میالد و میعاد

 

 ..!کردم آرامي هیس و گذاشتم ام بیني روي را ام اشاره انگشت

 ....!کردم اشاره آشپزخانه به دستم با

 ...!شد کار به دست میعاد از زودتر میالد

 

 .!داریم پلو لوبیا...جون آخ: میالد

 

 ..!گفت...دادنش حرص دوباره براي میعاد

 

 ...!داره پلو لوبیا پسرمون...جون آخ: میعاد

 

 ..!!مسخره: میالد

 

 ..!دادم تکان سري من و خندیدیم
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 ...!شدیم خوردن مشغول و رفتیم آشپزخانه به هم با

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ?? پارت#

 

 ...!کرد باز سخن به لب پر دهان با میعاد که بودیم خوردن مشغول

 

 دعوتمون شام برا شب فردا پس یارا باباي...ها بچه راستي: میعاد

 ..!کرده

 

 ...!رفت درهم میالد و من ي قیافه

 

  دهن بعد...بده ب جو،قورت کوفتیتو غذاي اون اول...چندش: میالد

 ...!کن باز صاحابتو بي

 

 نمایي دندان لبخند با و داد قورت را دهانش داخل محتویات میعاد

 ...!گفت

 

 ..!افتاد یادم یهو...خب ببخشید عه: میعاد
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 ..!کن کوفت غذاتو....حاال خب خیله: میالد

 

 ..!شدیم خوردن مشغول دوباره

 

 ...!علیمي آقاي خود یا گفت بهت یارا االح: میالد

 

 ..!کنه دعوتمون گفته باباش که گفت بهم یارا نه: میعاد

 

 نه؟؟ یا بریم نظرت به حاال...اوکي: میالد

 

 دعوتمون کردن لطف...میشه بد خیلي نریم من نظر به واال: میعاد

 ..!زشته نریم...کردن

 

 ...!داد تکان موافقت نشانه به را سرش میالد

 

 ..!موافقم باهات منم آره: میالد

 

 ..!بیادا گفته هم رو میال: میعاد

 

 عه؟؟: میالد
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 اونم که گفته دارن هم خواهر گفتم که بابام به میگفت یارا...آره: میعاد

 دختر دوتا خودشم...دختره عاشق یارا باباي میدوني آخه...بیارن

 ..!داره

 

 زنده هم من درپ اگر...کردم فکر لحظه یک فقط...ها لحظه یک

 میشد؟؟ من عاشق...بود

 ..!!شدم مي بابایي هم من قطعا و...هستن بابایي که دخترا

 ..!میداشت دوست مرا هم پدرم

 

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ?? پارت#

 

 ...!کشیدم عمیقي نفس

 خراب را خوبم روز   ام بیهوده و پوچ افکار با دوباره خواستم نمي

 ..!کنم

 خوردن مشغول و برداشته کردن صحبت از دست هم میعاد و میالد

 ..!بودند
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 اینبار و بودند کرده تشکر من از میعاد و میالد...شام شدن تمام از بعد

 ..!بشوید را ها ظرف که بود میعاد نوبت

 ..!شد شستن مشغول غرغر با

 

 مي ظرف دارم دخترا عین...آوردن گیر کلفت انگار...اه: یعادم

 ..!شورم

 

ر هم انقدر...بکن کارتو: میالد  ..!نزن مفت ز 

 

 ..!کردم اي خنده..درآورد را میالد اَداي میعاد

 

 ..!نپیچ من ي پروپاچه به انقدر شمام: میعاد

 

 ..!دادم تکان را سرم

 مي روز هر از تر رنگین و تر شیرین روزگارم برادر دو این دست از

 ..!شد

 دیگر شیریني این که بود زیاد آنقدر روز چند این در هایم تلخي....ولي

 ..!آمد نمي چشمم به

 

 ..!است زجرآور چقدر...آه

 ..!بود شده ممنوعه برایم چیزها خیلي

 ..!بود عاشقي...آنها از یکي و
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 ..!شوم عاشق داشتم دوست همیشه

 ..!ماند مي باقي هم ممنوعه شاید و بود ممنوعه...ولي

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ?? پارت#

 

 کجایي؟؟...تواما با میال: میعاد

 

 ..!کردم نگاهي سردرگمي با میعاد به

 

 .!شد تموم ظرفا بیا....میگم؟ کجایي: میعاد

 

 باشد آمده یادش چیزي انگار ولي برود بیرون آشپزخانه از که برگشت

 ...!و برگشت

 

 گفتن من از...میشیاااا خل آخرش...کن فکر کم من جان   تورو: میعاد

 ..!بود

 

 ....!شدم خم هم کمي و گذاشتم چشمم روي را دستم و خندیدم



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 که گرفت سمتم به را دستانش و کرد استفاده فرصت از میعاد

 ..!ببوسمش

 ...!کردم نگاهش سفیهانه اندر عاقل

 ..!بودم ندیده جایي میعاد پررویي به آدم واقعا

 دندان....شیطاني لبخند یک با....بردم دهنم سمتم به و گرفتم را دستش

 ....!که بگیرم گاز را دستش خواستم و زدم هم به را هایم

 

 دستمم که نگیر گاز توروخدا...کردم غلط....نـــــــــــــــــــــه: میعاد

 ..!میشه کبود صورتم عین

 

 باال را ابروهایم چندبار نما دندان لبخند   یک با و کردم رها را دستش

 ...!کردم پایین

 

 کي هر...میکنه شادي و میندازه باال ابرو جوري یه....ایشششش: میعاد

 ...!کرده هوا آپ لو میکنه فک ندونه

 

 ...!داندمبرگر را سرم و چرخاندم اش کاسه داخل را چشمانم

 

 کردي؟ اینکارو جوري چه عه؟: میعاد

 

 ...!!کردم نگاهش تعجب با و برگشتم

 کار؟؟؟؟ کدام
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 ...!ام نشده متوجه که فهمید انگار

 

ت َعَجغ چشماي همین منظورم: میعاد  منگال عین که سرتم...بود َوَجغ 

 !بودي شده احمقا شبیه دقیقا...چرخوندي

 

 .!..کرد ترم حرصي...بلندش ي خنده

 ..!که کشد نمي شعورش...شعور بي

 نکرده ترک را اش گانه بچه رفتارهاي هم هنوز سن سال??  با

 ...!است

 

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ?? پارت#

 

 کردن ورج و جمع به آسوده خیالي با...شد خارج که آشپزخانه از

 ...!پرداختم آشپزخانه

. 

. 

 ...!کردم رها کاناپه روي را خودم کوفته و خسته
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 ..!بود رفته هدر کامل ام انرژي

 ..!شود کم سوزشش از کمي شاید تا بستم را چشمانم

 ...!خواست مي تختم روي راحت خواب یک دلم

 ...!پرید سرم از خواب در زنگ صداي با که...بود شده گرم چشمانم

 ...!کردم باز هم از زور به را خوابم خمار و خسته انچشم

 که هم زنگ کنم فکر...بودیم َکر انگار...شد بلند زنگ صداي دوباره

 ..!داشت برنمي زنگ روي از را دستش..سوخت

 داد کامال نه که تقریبا....زد داد تقریبا و شد بلند عصبي حالتي با میالد

 !زد

 

 .اومدم....ســـــــــــــــــوخت: میالد

 

 ....*_*شد پاره اش حنجره

 

 صدا عایق اینجا اَبلَه آخه...احمق میکشي هوار چرا: میعاد

 ..!بیچاره شد پاره خودت ي حنجره...داره

 

 !لطفا خفه دیگه یکي تو: میالد

 

 ..!گفت و کشید لبانش روي را دستش میعاد

 

 خوبه؟...دیگه شدم الل من آقا: میعاد
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 ..!کند باز را در خودش تا رفت رد سمت به توجه بي میالد

 

 ..!خیلي..ریخته بهم اعصابش  روز دو این...نچ نچ: میعاد

 

 ..!من همانند...بود برادرش نگران...میکردم درکش

 طوري....شد باز ناگه به سالن در که بزند حرف دوباره خواست میعاد

 ...! میالد به بعد و خورد دیوار به یکبار که

 ..!ودندب خون ي کاسه چشمانش

 ..!ترسیدم حالتش از

 ..!افتاد گلویش سیَبک به نگاهم که میکردم نگاهش همانطور

 داشت؟؟ بغض چه براي باز برادرم...من خداي

 مي برادرم تنومند دستان...دستانش...افتاد هم دستش به نگاهم تازه

 ؟؟...لرزید

 چه؟؟؟ براي

 ..!مینگریست برادرش به زده شوک من مثل هم میعاد

 نگاه میالد سر پشت به بهت با....زن یک خفیف هق هق ايصد با

 !کردم

 ..!زنعمو و عمو همراه به...بود سپینود

 که بود دستانش زور به و میکرد هق هق سپینود....کردم نگاهشان

 ....!آمد درنمي اش گریه بلند صداي

 ..!کرد مي نگاه من به نگران و ریخت مي اشک آرام زنعمو
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 ..!بس و بود پدر برایم که عمویي....عمو اما و

 شده مشت دستان و بود انداخته زیر را سرش آشفته و عصبي

 ..!بود اش اندازه بي عصبانیت از نشان...اش

 بود؟؟ انداخته زیر به سر اسحاقم عمو

 ...!!بود ممکن محال  

 ..!ایستاد و شد بلند نگراني و بهت با میعاد

 

 شده؟ چي خبره؟؟ چه اینجا: میعاد

 

 ها حرف نگاهش....بودم من نگاهش مرکز هنوز...کردم نگاه میالد به

 ..!داشت

 داد مي قورت را دهنش آب تند تند و بود خون رنگ به برادرم چشمان

 ..!ندهد دستش کار بغضش تا

 ؟؟.گذشت چه من به صبح که بود فهمیده او

 ...!نه خدایا...نه

 ..!بود انداخته چنگ گلویم به بغض باز...لرزید لبانم

  

گي) ) ند   ...!نیْست ْشیرین ز 

گي...میک ني تَْلْقین خودَتْ  به که داَرد تَْلخي آنقَدر ند   !(( اَْستْ  شیرین اَتْ  ز 
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 چشمانم و کشیدم عمیقي نفس ناخودآگاه...کرد حرکت سمتم به که میالد

 ..!بستم را

 ...!بود رویم روبه درست میالد...کردم باز که را چشمانم

 ..!!گفت میداد آزارم که زجرش و غضب پر و آرام صداي با

 

 غریبم؟؟ انقدر...نگفتي؟؟ چرا...چرا؟؟: میالد

 

 ....!بود اشتباه کامال برداشتش...نه..نه

 ..!دهم زجرشان خواستم نمي فقط من

 !شدم هم بودن غریبه به محکوم حال و....آمد نمي دلم

 

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ?? پارت#

 

 لعنتي؟؟ نگفتي چرا: میعاد

 

 ..!بگذارم گوشهایم روي را دستانم شدم مجبور من که گفت بلند آنقدر

 !انداخت مادرش آغوش در را خودش و کشید جیغي ترسیده هم سپینود
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 ..!میکرد نگاهمان گیجي و زار حالت با که بود میعاد وسط این

 ..!کرد باز سخن به لب طاقت بي

 

 شده؟؟ چي بگین منم به...میالد: میعاد

 

ل من چشمان به که همانگونه میعاد  چندان نه صداي با بود زده ز 

 ...!گفت آرامي

 

 هان؟ بدوني؟؟ خواي مي: میالد

 

 ..!نزن داد بگو،فقط...بدونم میخوام که معلومه آره... نزن داد: میعاد

 

 نشان را سپینود لرزان صداي و دستان مانه با و برگشت میالد

 گر نظاره مادرش آغوش در حال بي زیاد ي گریه از که سپینودي...داد

 ..!بود

 

 ..!گفته چي خواهرت به گفته؟میدوني چي میدوني...این: میالد

 

 چپ به را سرش همزمان و مینگریست را میالد نگران و سوالي میعاد

 ..!میداد تکان راست و

 

 ..!!این ولي...یکیه باطن و ظاهر حداقل ریما...ریماس از تربد: میالد
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 ...!کرد تشدید را بیچاره دختر ي گریه...سپینود به آمیزش تحقیر نگاه

 ..!بود گیج هم باز میعاد

 

 !شم متوجه بزن حرف ؟؟درست.میالد چي یعني: میعاد

 

 و عصبي و برگشت من سمت به...سردرگم میعاد به توجه بي میالد

 ..!گفت و داد تکان سمتم تهدیدوار را اش اشاره انگشت لرزان

 

 حق..! بیرون بزاري خونه از پات   نداري حق بعد به این از: میالد

 به...رفتي که بفهمم یا بشنوم...بزاري قوم این خونه تو پا دیگه نداري

 ..!میکنم خورد پاهاتو قلم قسم علي

 

 ...!کردم نگاهش مظلوم...بود کننده رسوا بغضم

 

 فهمـــــــــــیدي؟؟؟؟؟؟: میالد

 

 ..!اش جدي و بلند صداي از لرزیدم...لرزیدم خودم به

 ..!دادم تکان را سرم

 میخکوبم باز میالد صداي که بروم زنعمو و عمو سمت به خواستم

 ..!کرد
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 ..!اتاقت تو بــــرو بیا: میالد

 

 ...!!کردم نگاهش ناباور

 بود؟؟؟؟!!...نبود که سنگدل برادرم

 

 !ولي...بروم عمو سمت به باز توجه بي خواستم

 

 ..!اتاقت تو برو بیا شنوي؟؟ نمي مگه: میالد

 

 !!داشت بغض هم او ندارم شک...کردم نگاه عمویم به بغض با

 

 ؟....میکني اینجوري چرا جان میالد: زنعمو

 

 .!داره حق میالد....خانوم: عمو

 

 ..!هست منم دختر میال...کنه جدا من از دخترمو نداره حق...نه: زنعمو

 

 نه؟ یا شده چي میگین منم به: میعاد

 

 

 ...دارد ادامه##



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 

. 
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( گفت بلند صداي با من به رو...) میگم بهت بعدا...میعاد بعدا: میالد

 ..!گمشو...اتاقت تو برو گم نمي مگه

 

 ...!!هم آن که بود نکرده احترامي بي...شکست بغضم

 و کردم قفل را در....شدم وارد که همین...رفتم اتاقم سمت به عجله با

 ...!کردم گریه...انداختم تخت روي را خودم

 ...!کردم گریه

 ...!کردم گله

 ...!زدم هق

 ...!بحثشان صداي...آمد مي صدا هنوز...زارم حال به

 ..!زنعمو و سپینود ي ریهگ صداي

 ...!میالد فریاد صداي

 ...!میکشید فریاد را سپینود نام ناباور که میعادي صداي

 ...!میزد حرف وار ناله که عمویي صداي و

 ...!بود فهمیده هم او
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 دردي هیچ بي که پیش ساعت چند....کردم فکر و زدم پوزخندي

 ...!بود زده را دلم اش شوري حال و...بود افتاده شور دلم....میخندیدم

 

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ?? پارت#

 

 ...!پریدم جا از...میالد بلند صداي با

 

 اصطالح به دختر دم نمي اجازه واجبه،ولي احترامت...عمو: میالد

 عمو...شکونده ولي....بشکونه موخواهر دل عروست اون عین خوبت

 از اون...نمیدوني نه...خونه بود اومده وضعي چه با خواهرم میدوني

 مي خواهري ا دعاي که دخترت از اینم...عروست و دیشب

 ..!نشناختم رو اطرافیانم که متاسفم خودم براي... متاسفم واقعا....کرد

 

 دخترم دارم بولق منم درست بله...میزني چیه حرفا این عموجون: عمو

 نمي تو و هست منم دختر میال ولي...عروسم همینطور...کرده اشتباه

 ...!کني جداش من از توني

 

 بزارین...نیست خوب حالم اصال االن...کنم مي خواهش عمو: میالد

 ...!بعد براي
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 ....!!ولي: عمو

 

 ...!کردم خواهش عمو: میالد

 

 ...!باشه...پسرم باشه: عمو

 

 تخت روي را سرم و بستم را چشمانم هم من...در صداي شدن بلند با

 ...!کوبیدم

 ...!میداد عمواینا رفتن از نشان مطمئنا در صداي این

 

 خوابیدي؟...میال،خواهري؟: میعاد

 

 در ي دستگیره سرهم پشت بار چند و...میزد حرف و میزد در به تقه

 ...!و کرد پایین باال را

 

 ..!دارم کارت بیا میال ؟..کردي قفل چرا دَرو جان میال: میعاد

 

 ..!داد بیرون مانند آه را نفسش که شد پشیمان انگار

 

 !بخواب..داداش عزیز خوب خیله: میعاد
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 ...!گفت..میزند حرف کسي با که انگار هم بعد

 

 صبح فردا بزار...نیست خوب حالش االن....پایین بریم بیا: میعاد

 ...!میزنیم حرف باهاش

 

 ..!بشین_

 

 ..!زدند مي حرف یکدیگر با پس...بود میالد صداي

  

 ..!سوزم مي دارم...میعاد سوزم مي دارم: میالد

 

 ..!کردم بغض ناخودآگاه هم من که بود دار بغض قدري به صدایش

 

 چي امروز کن فک...شد اذیت خیلي روز سه دو این تو: میالد

 قدرآن پوزخندش صداي!) کردن خواستگاري سپند براي رو میال...شده

 میکنم فکر این به وقتي میشم دیوونه!!..هه(  شنیدم هم من که بود بلند

 مي مثبت جواب بهشون زحمتاشون جبران براي تنم ي پاره که

 ...!گفتن میال خود به تنها همینم براي...داد

 

 ..!دهد فرو را بغضش خواست مي انگار....کرد مکث

 

 و بود خواهرم که پینوديس از...نداشتم انتظار سپینود از...ولي: میالد

 ...!داشتم دوسش میال مثل
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 که خواهري...خواهرم براي...میترکه داره دلم....تو عین منم: میعاد

 ..!نگه آخ یه ولي بدم جون براش حاضرم

 

 ..!داشت بغض هم او

 ؟...نمیکني خالص مرا چرا خدایا

 ...!نشنوم را دارشان بغض صداي ولي بمیرم دارم دوست...خدایا آخ

 

 میالد؟؟؟: میعاد

 

 هوم؟؟؟: میالد

 

 االن من شاید...نبود میال اگه که کنم مي فکر اوقات گاهي: میعاد

 سنگ میال...داداش نعمت   یه داشتن خواهر....نبودم اینطوري

 وقتي مخصوصا...کاراش براي میدم جون....همنفسمه میال....صبورمه

 !میکنه لوس خودشو

 

 بلند یشان خنده صداي که کردند فکر من شدن لوس به دو هر انگار

 داد مي گریه بوي که اي خنده....خندیدیم سه هر....خندیدم هم من...شد

 ...!بود تر تلخ و بدتر....هم گریه از شاید و

 

 ضعف برادرانم براي هم من دل که نمیکنم انکار هم را این

 ....!!کردند مي اخم وقتي مخصوصا...میرفت
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 ....دارد ادامه##

 

. 

 ?? پارت#

 

 دل و درد به بیشتر داشتم دوست ولي...بود بریده را امانم خواب

 ...!دهم گوش هایشان

 

 بعد...کنم بغلش خواد مي دلم االن عجیب....توعه با حق...آره: میالد

 ...!برم قربونش من عدب...بخنده اونم...بدم قلقلکش

 

 ...!بگردم سرش دوره منم: میعاد

 

 ..!کردم اکتفا لبخندي نیمچه به من ولي...خندیدند دو هر دوباره

 

 ..!بخوابي خواي نمي...گذشته ده از ساعت: میعاد

 

 نمیاد خوابم من...بخواب برو تو نه: میالد

 

 داداشم آروم شبت...بخوابم رفتم من..پس باشه: میعاد
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 ...!بخوابي خوب..برو: میعاد

 

 دود آرامش   به میالد باز که فهماند من به..پیچید اتاق در که سیگار بوي

 ...!است برده پناه

 مشکلي و چیز هیچ سیگار...بودم مخالف کارش این با همیشه....اوف

 همراه به زیادي هاي بیماري و مشکالت...برعکس و نمیکرد حل را

 ..!داشت

ي...نفهمیدم که کردم وريخودخ و کردم فکر آنقدر  ...!رفتم خواب به ک 

* 

* 

 ..!خانومي شده صبح شو بیدار عزیزم...جان میال...میال؟_

 

 ا...کردم باز هم از زور به را چشمانم

 ..!ب َکنم دل خوابم رخت از زودي این به خواست نمي دلم

 ...!بودم مجبور...خب ولي

 !..بودم خواب گیج هنوز...برخاستم جایم از آرام

 ..!کردم بازش و رفتم در سمت به خوران ت لو ت لو

 

 خانوم آبجي بخیر عالي صبح...به به: میعاد

 

 ..!دادم لبخند یک با را لبخندش جواب
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 ..!شدم آشپزخانه وارد و رفتم پایین به صورتم و دست شستن از بعد

 برگشته روي پیاده از تازه انگار و داشت تن به ورزشي لباس میالد

 ..!بود

 

 .!عزیز سالم: یالدم

 

 ...!دادم تکان سالم معني به را سرم و زدم لبخند

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ?? پارت#

 

 شده حاضر میعاد و میالد...بودیم خورده که مفصلي ي صبحانه از بعد

 ..!ندبرو کارخانه به بودند

 کنم؟؟ چه شب تا دََرندَشت ي خانه این در تنها من..گرفت دلم

 !شد متوجه هم میالد که بود درهم آنقدر ام قیافه

 

 ..!گردیم برمي زود ما....دیگه نباش ناراحت: میالد

 

 .زد بوسه سرم روي و شد خم میالد که دادم تکان را سرم

 ...!که بود نگفته کامل را خداحافظ هنوز میالد
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 هم تنها کارخونه؟ بیاد باهامون هم میال چیه نظرت میالد: یعادم

 !نمیمونه

 

 ...!پریدم پایین باال بار چند و کوبیدم هم به را دستانم ذوق با

 ..!گفت و خندید میالد

 

 بپوش لباساتو زود برو..موافقم باشه...میکنه هم ذوقي چه ببین: میالد

 ..!بریم

 

 ..!دویدم اتاقم سمت به و بوسیدم محکم را صورتش

 سمت به و برداشتم هم را کوچکم ي کوله..لباسهایم پوشیدن از بعد

 ..!دویدم پایین

 ..!بودند منتظرم حیاط در برادرانم دو هر

 ...!کردم پا را ام مشکي هاي کالج

 

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ?? پارت#
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 ..!بودم نشسته عقب من...بودیم کارخانه راه در

 ..!بود رفته فرو فکر در  هم میعاد و میکرد رانندگي میالد

 ..!نگریستم را بیرون و دادم تکیه شیشه به را سرم

 ...!کردند مي باز را هایشان مغازه داشتند تازه دارها مغازه

 ..!بود کور و سوت ها خیابان

 مي را سکوت پرندگان گاهي و ماشین چند صداي فقط شاید و

 ..!شکست

 

 میال؟: میالد

 

 ...!کردم نگاهش سوالي و برداشتم شیشه روي از را سرم

 

 نمیره؟ سر حوصلت که اونجا: میالد

 

 ..!دادم تکان منفي ي نشانه به بار چند رو سرم

 

 ..!خواهري خوبه: میالد

 

 ..!دادم تکیه شیشه به دوباره را سرم

 ..!بودند شده گرم مچشمان

 ..!بود الالیي همانند برایم ماشین خفیف هاي تکان
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 ..!نبود هم خودم دست خب

 ..!گرفت مي خوابم شدم مي ماشیني سوار موقع هر...داشتم عادت

 ..!بودم شده بیدار زود که هم االن و

 ...!آمد مي خوابم بیشتر

 

 ؟..خوابي مي داري که باز: میعاد

 

 ...!گفت خنده میان و خندید که کردم گاهشن شده خمار چشمان با

 

 !شده ملوس هاي گربه عین...قیافشو...خدا واي: میعاد

 

 ..!دادم تکیه شیشه به را سرم دوباره و ندادم اهمیت

 

 

 چلغوزم این حرف به...میکنم بیدارت رسیدیم...خواهرم بخواب: میالد

 ..!نده گوش

 

 !دهش بیدار خواب از االن..خرسه مگه آخه: میعاد

 

 .میاد خوابش..کردیم بیدارش زود...کن ولش میعاد: میالد
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 بر خواب که چرا...شد ردوبدل میانشان حرفهایي چه نفهمیدم دیگر

 ...!بود کرده غلبه چشمانم

 

 

 ...دارد ادامه##

 

. 
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 !رسیدیم عزیزم شو بلند جان میال...ال؟می_

 

 ...!گشودم هم از میلي بي با را چشمانم

 ..!بود ایستاده سرم باالي که کردم نگاه میالد به

 ..!بودیم کارخانه درب جلوي

 

 بریم هم ما..پارکینگ ببرن باید رو ماشین...عزیزم شو پیاده: میالد

 ..!تو

 

 ..!مداد مالش را چشمانم و دادم تکان را سرم

 ..!بودم منگ و گیج هنوز

 ..!شدم پیاده
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 !عزیز بیا: میالد

 

 .افتادم راه به دنبالش به

 ..!آمد سمتمان به عجله با نگهبان شدیم که وارد

 

 ..!باشه بخیر صبحتون...باباجان سالم: نگهبان

 

 !بخیر شماهم ؟صبح...قاسم مش احوال: میالد

 

 !خداروشکر باباجان خوبیم_

 

 ...!انداخت من به کوتاهي نگاه منا قاسم پیرمرد

 هم حق خب...بود نشناخته مرا...کرد نگاه میالد به سوالي

 .بیایم کارخانه به بودم شده حاضر بار اولین براي...داشت

 هم چشمانش...اندام الغر تقریبا و بود کوتاه قدش...کردم نگاهش دقیق

 ..!زدند مي داد را سادگي و مهرباني

 ..!کرد حلقه ظریفم ي نهشا دور را دستش میالد

 

 منو قصر ي ملکه...خانوم میال ایشون قاسم مش: میالد

 !همشیرمونه...میعاد

 

 ..!بود مهرباني از پر نگاهش...کرد براندازم خاصي نگاه با قاسم مش
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 ..!گذاشتي چشممون تخم رو قدم...باباجان اومدي خوش: قاسم مش

 

 ..!کردم نگاهش و زدم لبخند

 

 !چشمات مخصوصا...باباجان مرصادي آقا خدابیامرز شبیه: قاسم مش

 

 شبیه که میگفتند همه...نکردم هم بغض...نشدم ناراحت....زدم لبخندي

 ناراحتي جاي اصال این و بودم پدرم شبیه من..هستم پدرم

 را سرش باشد شده ناراحت که انگار میالد من برعکس   ولي....نداشت

 ..!بود کرده بغض اول همان که هم قاسم مش....بود انداخته پایین

 

 

 ...دارد ادامه##

 

. 
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 کني؟ گریه خواي مي گنده مرد ها زشته..قاسم مش..عه: میالد

 

 و کرد پاک بود چکیده چشمانش از که را اشکي قطره دو قاسم مش

 ..!گفت
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 شمارو ببخشید...افتادم مرصاد آقا یاد لحظه یه...باباجان نه: قاسم مش

 ..کردم ناراحت هم

 

 ..!بود کدوم ناراحت..قاسم مش حرفیه چه این: میالد

 

 ..!آقا خوام مي معذرت حال هر به: قاسم مش

 

 خطاب که میعاد بلند صداي که بگوید چیزي قاسم مش به خواست میالد

 .!.نگذاشت بود میالد به

 

 !دارم کارت..بیا زود..میالد: میعاد

 

 قاسم مش از...بعد و کرد اکتفا دستش و سر دادن تکان به هم میالد

 ..!برود پستش سر به تا خواست

 ...!ایستادیم رویش روبه درست و رفتیم میعاد سمت به

 

 شده؟ چي: میالد

 

 ..!داره کارت مالي مدیر: میعاد

 

  کجاست؟ االن: میالد
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 ..!اتاقه تو ناال: میعاد

 

 پایین؟ اومدي تو چرا ببینم وایسا...میرم االن باشه: میالد

 

 !شد اي لحظه یه...تو جان دونم نمي: میعاد

 

 ..!باال بریم بیاین...خب خیله: میالد

 

 

 ...دارد ادامه##

 

. 
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 ..!بود ایستاده ما به پشت که افتاد مردي به چشمم...شدیم اتاق وارد

 ...!برگشت سمتمان به در صداي با

 ..!سیما خوش و بود جوان

 آدم دل به ناخودآگاه که بود مردانه انقدر ولي..نبود زیبا اش چهره

 ..!مینشت

 ..!بود چشمانش...صورتش اعضاي ترین جذاب
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 حصار که بلندش هاي مژه و...شکالتي رنگ به خمار چشمان

 ..!بود چشمانش

 ..!داشت اي العاده فوق چشمان

 ...!کرد مي نگاه من به هم او

 

 !میکنم خواهش بفرمایید بهمني آقاي: میالد

 

 ...!گرفت من از نگاه میالد حرف با

 

 !شدم مزاحمتون که ببخشید باید...جناب شد عرض سالم: بهمني

 

 ..!رماییدبف لطفا...میکنم خواهش: میالد

 

 ..!ماند ثابت من روي نگاهش دوباره بهمني

 ..!دهم سالم تا بود منتظر انگار

 .نشاندم لب روي مالیمي لبخند و دادم تکان سالم معني به آرام را سرم

 !کرد مي خواستني را اش چهره...لبخندش

 ..!نشست و داد تکان را سرش متقابال هم او

 

 .شد عاشقت کنم فکر: میعاد
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 ..!کرد مي وز وز شمگو کنار

 ..!کردم نگاهش شده ریز چشمان با

 

 ..!نگاهش با میداد قورتت خب؟داشت چیه: میعاد

 

 ..!رفتم مبل سمت به و کردم نثارش اي غره چشم

 .بهمني آقاي و میالد هاي حرف به سپردم گوش و نشستم

 

 ...دارد ادامه##

 

. 
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 ..!میزدند حرف کارگران حقوق مورد در

 ..!بود عالي هم صدایش

 ..!کلفت و دار خش

 و لحن..باشد رسیده بلوغ به خروس همانند که نبود زیاد اش کلفتي البته

 ..!داشت خاصي صداي

 نگاه اردرودیو به و نشستن تا بود بهترین برادرانم و او کردن برانداز

 ..!کردن

 ..!گذراندم نظر از هم را میالد
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 ..!بود جذاب حد از بیش...بود جذاب

 ...!مشکي ابرو و چشم

 جذابیت ي اندازه به نه ولي...بود جذاب هم او...کردم نگاه هم میعاد به

 ...!میالد گیر چشم

 ...!بود مشکي ابرو و چشم هم او

 ..!بودیم مشکي ابرو و چشم خانوادگي ما کال

 ..!است مادرمان و پدر و میعاد و میالد و من خانواده از نظورم

 ..!بودم دیده را عکسشان

 ...!بود زیبایي زن مادرم

 ..!نداشت کم جذابیت از چیزي هم پدرم

 

 

 ...دارد ادامه##
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 ..!گذراندم نظر از هم ار خودم

 ..!هستم زیبا هم من گفت شود مي

 ..!انداختم گذرایي نگاه اتاق به

 ..!بود بزرگي اتاق
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 ..!هستم او شبیه من گفتند مي همه که افتاد عکسي به چشمم...من خداي

 وصل اش گوشه که سیاهي روبان همراه به پدرم ي شده قاب عکس

 ..!داشت ارقر دیوار روي میالد سر باالي در..بود

 ..!کردم نگاه دقت با عکس به

 ..!بودند جوان زیادي رفتن براي

 ...!ندارم یاد به را چیز هیچ

 ..!بود سالم پنج من آمد فوتشان خبر که موقع آن

 ..!داشتم پدرم به شدیدي وابستگي که کوچک دختر یک

 ..!بودم پدر ي عزیزکرده و دردانه

 ..!دارم یاد به هردویشان از گنگ خیلي اي صحنه

 ...!مامالي هم مادرم به..گفتم مي بابالي پدرم به...آید مي یادم

 ..!نشست لبانم روي محوي لبخند یادآوریشان با

 ..!هم من و بود من عاشق پدرم

 تا خواستم مي را پدرم...شدم گیر گوشه من...آمد که فوتشان خبر

 ..!فدببا را موهایم که خواستم مي را مادرم...کند نوازش را موهایم

 ..!نشد متوجه کسي هیچ اول دوروز ولي...آمد بند زبانم

 حرف توانایي شوک اثر بر فهمید....آمد اتاقم به میالد که سوم روز

 ..!ندارم دیگر را زدن

 مي سر گریه همپایش هم من و بوسید مي مرا و کرد مي گریه او

 ..!دادم

 ..!میعاد تا داشتم شدیدي وابستگي میالد به هم برادرانم میان از

 ..!بود جانم میالد...بود نفسم میعاد اگر
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 ..!معناست بي برایم زندگي کدام هیچ بدون

 

 

 ....دارد ادامه##

 

. 

 ?? پارت#

 

 ..!آمدم خود به زد مي صدا را نامم که میالد صداي با

 ..!کردند مي نگاه من به سه هر

 

 .عزیزم اینجا بیا: میالد

 

 .رفتم میالد سمت به آرامتر و شدم بلند جایم از آرام

 .کردم مي حس خودم روي را نگاهي سنگیني...ایستادم کنارش

 .کردم غافلگیر را بهمني آقاي نگاه و کردم بلند را سرم

 .کرد مي نگاه من به خجالتي هیچ بي

 .نداشت نمبرادرا از هم شرمي هیچ

 نرفت که رو از ولي....برود رو از شاید تا زدم زل او به متقابال

 ..!نگریست صورتم به تر مشتاق بلکه..هیچ

 .کشیدم خجالت من او جاي به
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 پایین را سرم زده شرم...اند زده آتش را هایم گونه کردم احساس

 .انداختم

 .دبو گرفته را اش خنده جلوي زور به...افتاد میعاد به چشمم

 به رو و انداخت ام شانه دور را دستش...نداشت میعاد از کم هم میالد

 ..!گفت بهمني

 

 خواهر..میبیني که رو خوشگل خانوم این..بهمني جناب: میالد

 .میالست دوشیزه...بنده

 

 شک بي...بود گستاخ...نگرفت من از چشم...هم میالد حرف با حتي

 .بود هم پررو

 

 کارخونه مالي مدیر...بهمني نامدار جناب مه ایشون...جان میال: میالد

 ..!هستن

 

 ..!زدم لبخندي

 ..!شنیدم حال به تا که نامي ترین ا ب هت پر...نامدار...پسندیدم را نامش

 .آمد مي نقصش بي ي قیافه و تیپ به زیبایش نام هم واقعا

 

 .خانوم دیدنتون از شدم خوشحال: بهمني

 

 .کردم بسته و باز را چشمانم بار یک و زدم لبخندي
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 برم؟ میتونم ندارین؟ کاري من با: بهمني

 

 .نیست خاصي کار...بفرمایید لطفا..بهمني آقاي بله: میال

 

 بیرون صدا پر و عمیق را نفسم...شد خارج در از بهمني که همین

 .دادم

 .رفت هوا به اول همان اش خنده که هم میعاد

 ..!دش خیره من به...آرامي ي خنده تک با ولي میالد

 شرم به ام دخترانه حواس تمام که طوري...بود خاص نگاهش حالت

 ..!برخاستند

 

 نمیشه باورم شده؟ بزرگ میالد دل عزیز: میالد

 

 ..!بودم کرده شرم

 ..!گذاشتم نمي کارخانه این به پا امروز و شکست مي پایم قلم کاش اي

 

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ?? پارت#
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 ..!بودند شده متوجه هم برادرانم که بود طوري بهمني نامدار نگاه

 

 ..!خانوم خوشگل این شده لبو چرا..ببینم بغلم بیا زود: میالد

 

 .بردم پناه برادرم آغوش به تند

 .بود ودشانخ آغوش برادر دو هر نگاه از شدن پنهان براي جا بهترین

 

 .نمیدونستم من شما بودي خجالتي: میعاد

 

 .نکنا اذیت خواهرمو..لطفا میعاد: میالد

 

 ..!خندید دوباره میعاد

 

 تو با داشت....میال به بود زده زل چطور دیدي میالد...خدا واي: میعاد

 ...!بود میال به نگاهش ولي میزد حرف

 

 ...!میخندید و میزد حرف او

 .فشردم مي میالد آغوش در بیشتر رو خودم مشر از که بودم من
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 ..!بودند رگ بي زمیني   سیب برادرانم

 ..!که نبود وجودشان در غیرت جو یک

 ..!میکنم فکر خودم با

 .باشند شده غیرتي برادر دو هر که کنم مي تجسم و میکنم فکر

ش نفس آي"  گفتن با میالد بهمني نامدار نگاه یک با مثال  چشماتو..ک 

 کتک به و بیاورد هجوم سمتش به همزمان"  کثافت کن درویش

 ..!بگیردش

 درمیارم کاسه از چشماتو"  بگوید و برخیزد هم میالد،میعاد دنبال به و

 " میکني گاهن من خواهر به...ناموس بي

 .برود میالد کمک به هم او بعد

 

 .میگیرد ام خنده

 .میزنم قهقهه دل ته از و شوم نمي مانع

 

 میخندي؟ چرا بگردم؟ دورت چیه: میالد

 

 .دهم مي تکان را سرم خندیدنم با همزمان



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 

 میخندي؟ چرا هیچي براي: میعاد

 

 .نوشتم مي برایشان باید

 .رفتم میزش تسم به و آمدم بیرون میالد آغوش از

 .بود حاضر میز روي خودکار و کاغذ

 .نوشتم بزرگ رویش و براداشتم

 " رگین بي زمیني سیب دوتون هر چون خندم مي" 

 

 .گرفتم دو هر روي جلوي را کاغذ و رفتم سمتشان به خنده با

 هم بود باز دهانش هم که هم میعاد و بود شده گرد چشمانش میالد

 ..!بود شده گرد چشمانش

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ?? پارت#

 

 !کنم چیکارت..دیگه اي توله: میالد

 

 !!میال داري رویي عجب: میعاد
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 !!انداختم باال را هایم شانه خنده با و خندیدم

. 

. 

. 

 برایم...بودند رویم پیش هک جدیدي هاي دستگاه...شدم وارد شوق با

 .بود انگیز شگفت

 .کردم مي نگاهشان ذوق با

 .بود کننده َکر صدایشان

 .بودند زیبا واقعا داشت وجود محیط آن در که رنگارنگي هاي نخ

 (نخ تولید همون یعني...هستش نساجي کارخونشون،کارخونه دوستان)

 .کردم مي نگاهشان زده شگفت

 .ندبود کار مشغول سخت کارگران

 !!کردم حس خودم روي را چیزي سنگیني آن یک

 .نگاه یک سنگیني

 نگاهي دنبال و بیاورم باال را سرم شدم مجبور که بود سنگین آنقدر

 .کردم مي حس کامل را اش سنگیني که بگردم

 ....!!و کردم بلند را سرم

 .بهمني نامدار!...نامدار

 میکرد؟؟ نگاهم آنگونه چرا خدایا

 .!میزد زل آدم به ا بایي هیچ بي...بود عجیب...بود خاصي جور نگاهش

 .میکردي شرم خودت که جوري
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 .بود شده خیره من به جیب به دست باال آن از

 .انداختم پایین را سرم و دادم بیرون را نفسم خجالت با

 اینجا...قرارداد بستن مشغول و بودند کنفرانس اتاق در میعاد و میالد

 ..!بهمني نامدار شرمانه بي نگاه از..ببرم پناه آنان به حداقل که نبودند

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ?? پارت#

 

 دست شاید تا ماندم حالت همان در دقیقه چند...بود پایین سرم

 .ممیکرد حس خودم روي را نگاهش هم باز ولي..بردارد

 باال کنجکاو را سرم...رویم جلوي اي مردانه کفش شدن ظاهر با

 .آوردم

 ...شد گرد چشمانم

 !!بهمني نامدار هم باز

 !رساند اینجا به باال آن از را خود که بود چگونه سرعتش

 

 !زیبایي خیلي: بهمني

 

 .شد نمي گردتر این از چشمانم مطمئنم دیگر

 .میکردم نگاهش تعجب با



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 .بود تر بلند من از سروگردن یک

 و زیباتر نزدیک از...بگویم توانم مي تردیدي هیچ بي هم چشمانش

 .کني نگاهش ها ساعت داري دوست که جوري..است تر کننده خیره

 .بودند درشت زیادي چشمانش

 .بود مردانه هم بلندش پیشاني

 .بود افتاده رویش که دوخطي با مخصوصا

 .بود گستاخ عجیب...جذاب مرد این ولي

 

 !هستن خاص خیلي چشمات: بهمني

 

 !!!من خداي

 .نمیبندد جمع هم را حرفایش حداقل

 .آسان و راحت کامال

 و اخالق....داشت که جذابي ي چهره برعکس...نیامد خوشم ولي

 .نبود خواستني و جذاب اصال رفتارش

 .رفت نمي هرز نگاهش

 داخل از را وجودت خواهد کردي،مي مي احساس که بود جوري

 .بکشد بیرون تچشمان

 

 ??(حرفا چه)

 

 ...دارد ادامه##
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 .بودم شده عصباني

 جیبش در هم را قزوین پا سنگ مرد این...داشت حدي هم گستاخي

 .است گذاشته

 .کردم نگاهش اخم همان با و کردم اخم

 مي خورد دهانش در را هایش دندان...میزد حرف دیگر کلمه یک

 .کردم

 

 میال؟؟: میالد

 

 ..!!اي دهنده نجات همیشه که بگردم دورت آخ

 ..!رفتم سمتض به و برگشتم

 ..!داد مي نشان را چیز همه اخمم

 ..!کرد اخم...اخمم دیدن با میالد

 

 

 ؟؟..همه تو اخمات شده؟چرا چي: میالد

 

 .کردم اشاره بهمني به وسنامحس سرم با
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 پایین؟؟ بیارم فکشو برم: میالد

 

 دار خنده و آمیز شیطنت خیلي بلکه...نبود عصباني تنها نه حرفش این

 .بود

 .!!هیچ که هم اخمش

 

 .رگ با زمیني سیب میشم اونموقع بزنمش؟؟ برم: میالد

 

 .مزه بي و مسخره عجب

 !خاصیت بي...ایش

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ?? پارت#

 

 .کردم نگاه بهمني به و برگرداندم را سرم

 .زد مي لبخند

 

 .جان نامدار اینجا بیا: میالد
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 وا؟؟

 .هستند غیرت بي برادرانم که کردم مي پیدا یقین داشتم دیگر

 ??(یکنيم پیدا یقین داري تازه که خوبه)

 

 ولي.هستن زیبا که...گفتم هم خواهرتون به من...کاسب آقاي: بهمني

 .شدن ناراحت ایشون

 

 ..!زودرنج   یکم من خواهر جان نامدار: میالد

 

 نیست؟؟ عجیب

 ؟!!دانم نمي من و است مهمي شخص بهمني نامدار نکند

 

 ...دارد ادامه##
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 یک سمت به..بودند کردن ب ش و خوش حال در که دو آن به توجه بي

 .رفتم دستگاه

 .بود جالبي دستگاه

 .داشت خاصي پیچیدگي   یکجور
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 .کند کشف را دستگاهش و دَم آن با را کارخانه این..داشت دوست آدم

 .بود رفته یادم کامال پیش ي دقیقه چند اتفاق

 .کردم مي نگاه ها دستگاه به هیجان با

 .کردند مي کار قوایشان تمام با کارگرها

 .بود مشغول خودش کار به کس هر

 .کردند مي کار مسلط کامال...اعتراضي هیچ بي

 .بودند زیاد جوان و پیر...کردم نگاه هم کارگران به

 .بود میانشان هم زن

 .کردند مي کار دل و جان با

 .بود وجودشان از نیمي کردن کار هک انگار

 ....!زدم لبخندي

 ...!دل ته از لبخندي

 .بود زمین روي آدم ترین رحم دل شک بي برادرم

 .کرد مي کمک کارگرانش به داشتي چشم هیچ بي

 ..!!!داشتي چشم هیچ بي

 

 ...دارد ادامه##
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 !!میال_

 

 .بود میالد صداي

 .بود ایستاده کنارم درست

 

 باال؟ بریم میاي_

 

 .برداشتم قدم او با همقدم و دادم تکان را سرم

 بود؟؟ کجا بهمني پس

 .گشتم دنبالش چشم با

 .دیدم کارگرها از نیمي با صحبت مشغول را او و

 ...!ها آن به میگفت چه

 

 ??(که نداره ربطي شما به انج میال! وا)

 

 .کردم رفتنم راه جمع را حواسم و برگرداندم را سرم

 .بود مربوط خودشان به مگفتند چه که این خب

 چه؟ من به

فَت ش من مگر  !!بودم؟ م 

 !!واال
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 (جان میال شعورت به آفرین)

 

 .بود شده ساخته عالي خودش همانند هم کارخانه این هاي پله

ین همین در  جنتلمنانه خیلي...جیب به دست که افتاد میالدي به مچشم ح 

 .رفت مي باال را خا پله

 .رفت باال خود خودبه ابرویم تاي یک

 بود؟؟ شده...یا...بود؟؟ نشده بیدار که اش نداشته غرور

 .کردم نگاهش تر دقیق و کردم تنگ را چشمم

 .بود کرده هم اخمي چه

 .گرفت ام خنده

 .نشود بلند ام خنده صداي تا فشردم هم به رو هام لب

 .!!!بود دار خنده کامال میالد ژست

 

 ...دارد ادامه##
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 .بیفتد جلو میالد تا برداشتم آرامتر کمي را هایم قدم 

 .داشت برمي دمق من از جلوتر او و بودم میالد پشت حال

 .خندیدم
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 .نشود بلند ام خنده صداي تا گرفتم دهانم جلوي را دستم

 

 !باش راحت...بخند_

 

 .کشیدم بلندي هین

 !بودهااا تیزي آدم عجب

 شد؟؟ متوجه چگونه

 دارد؟؟ چشم هم سرش پشت میالد نکند

. 

 .کردم نگاهش باز دهان با و ایستادم

 .برگشت من سمت به و ایستاد هم او

 .خندید مي من متعجب ي قیافه به که بود وا حال

 

 .بیار فشار فندقیت مغز اون به کم...وروجک اینجا بیا_

 

 .کوبیدم اش شانه روي مشت با و رفتم سمتش به

 .کرد مي خودشان قاطي مرا چرا...بود برادرش و خودش فندقي مغر

 

 فکر...طرفم اومدي دوئیدي تو که جور اون میکني؟ نازم چرا! عه_

 !کني ام فني ضربه خواي مي کردم
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 .رفت هوا به هم اش خنده قاه قاه...حرفش دنبال به

 ثانیه چند اخموي و جنتلمن آدم همان...رو خنده و تخس پسر این انگار

 ..!نبود پیش

 .کردم نگاهش حرص با

 .میداد حرص مرا همیشه

 .بود خشنود من دادن حرص از هم همیشه

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ?? پارت#

 

 !میخوره حرص داره چرا من آجي_

 

 .کوبیدم زمین به را راستم پاي و گرفتم خود به زاري ي قیافه

 .بودم شده بچه

 .کردم بغض میالد و خودم ي خنده میان در یکهو

 !چرا دانم نمي

 !!دانم نمي هم را دلیلش

 .کردم خب،بغض...ولي

 .بودم بیزار خودم از
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 .نبودم بلد کردن بغض و کردن گریه جز کاري هیچ

 .بودم ضعیف

 هایش گریه و سنگ هایش بغض را زندگیش کل که بودم ضعیفي زن

 .بود کرده سیالب

 .شد محو میالد ي خنده...لرزید که هایم لب

 .کرد نگاهم پشیمان و نگران

 .!!برادر يمیکن نگاهم اینگونه چرا

 اي؟ شرمزده چرا

 نگاهم نادم اینگونه حال که اي کرده من خنداندن جز هم کاري تو مگر

 !میکني

 کردم؟ ناراحتت شدي؟من خواهري؟ناراحت شد چي_

 

 .دادم تکان راست و چپ به تند تند را سرم

 !بودي نکرده کاري که تو برادرم

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ?? پارت#

 

 ..!دادم قورت دهانم آب همراه را بغضم

 .نرفت پایین..ولي
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 .نشود شرمنده این از بیشتر میالد تا جنگیدم بغضم با

 .شد شرمم خودم از...شد شرمم

 .نداشت خودم براي شرمندگي جز چیزي هیچ وجودم

 .بودم زمین ي کره آدم ترین خاصیت بي

 

 .میک شیم میکني؟داري گریه چرا..!خوبه میال؟ببخشید_

 

 ...!کاش اي و دادم تکان را سرم

 ...!کاش اي

. 

. 

 .کشید خود همراه مرا و گرفت را بغلم زیر میالد

 .چکید اشکم قطره اولین

 .کردم تجربه زندگیم در حال به تا که چیزي ترین اهمیت بي

 .دانستم نمي را دلیلش هم دمخو حتي که است اي گریه همین

 .کرد باز را در هول با...رسیدیم که مدیریت اتاق در به

 .بود نشسته میعاد...شدیم داخل

 .آمد مي صورتش به عینک

 کرده تر خواستني را اش چهره..داشت چشم به که اي مطالعه عینک

 .بود
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 ....!ک آوردي سر میالد؟مگه خبرته چه_

 

 .کرد رها تمام نیمه را حرفش..ما وضعیت دیدن با و کرد بلند را سرش

 .رفتم رشیدش قدوباالي تصدق به دلم در...شد بلند که صندلي روي از

 

 شده؟ چي_

 

 ...!بودم کرده نگرانشان دوباره

 ..!من بر واي

 .باشم برایشان خوبي خواهر نتوانستم هیچگاه که من بر واي

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ?? پارت#

 

 .نشوم افسرده خانه در ماندن تنها با که بودم آمده من مثال

 .زدم گند برادرانم روز به هم و خودم روز به هم ولي

 

 .شد اینجوري نامدار و من رفتار بخاطر کنم فکر...میعاد نمیدونم: میالد
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 .کردین چیکار امدارن و تو مگه چي؟: میعاد

 

 ...!هیچي خودم جون به: میالد

 

 انداخته خط رویش بغض که را صدایش شنیدم وقتي گرفت آتش جگرم

 .بود

 ..!کرد تعریف را اتفاقات تمام که میالد

 این براي گریم خدا به"  بگویم و بکوبم دیوار به را سرم داشتم دوست

 " شد جوري یه دلم یهو فقط..نیست

 ....!بود محاالت از هم این...خب ولي

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ?? پارت#

 

 ...!بود کرده اخم میعاد

 

 .بریم: میعاد

 

 .بود ه ویدا کامال صدایش در عصبانیت و خشم
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 کجا؟؟: میالد

 

 .بمون اینجا وت...بیرون میبرم رو میال: میعاد

 

 ..!باشه: میالد

 

 ..!گفت اهسته و کرد من به رو میعاد

 

 .بریم...زودباش: میعاد

 

 که ببینم را نگاهي لحظه هر که بود این از بهتر....کردم اطاعت

 .بود نادم و شرمنده

. 

. 

 .میکردم تماشا را میعاد و بودم نشسته ماشین در حال

 .بخرد بستني برایم تا بود شده پیاده

 براي دیگري و من براي یکي...داشت قیفي بستني دو دستش رد

 .خودش

 دستم به را بستني" بگیرش بیا" ي جمله گفتن با نشست که ماشین در

 .داد

 من بخاطر که بود گرفته میالدم براي دلم ولي نداشتم بغض دیگر االن

 .بود شده شرمنده
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 .خوردم لذت با را ام بستني

 .بود العاده فوق طعمش

 

 میال؟: دمیعا

 

 ..!برگشتم سمتش به

 

 کردي گریه و شدي ناراحت گفت میالد که اونایي براي واقعا: میعاد

 عزیزم؟

 

 .دادم تکان راست و چپ به را سرم

 

 خانومي؟ چي براي پس: میعاد

 

 .دادم تکان را سرم هم باز

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ?? پارت#

 



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 .دانستم نمي واقعا...دانستم نمي

 ..!گفت و کشید عمیقي آه میعاد

 

 .بریم که بخور..گلکم باشه: میعاد

 

 کارخانه آن در را پایم که دادند نمي اجازه دیگر برادر دو هر شک بي

 .بگذارم

 که ات عرضه بي سر بر خاک...میال سرت بر خاک...شدم حرصي

 .میکني زندگي و داري وجود فقط...نیستي هم مقاح

 ..بود سخت زندگي واقعا

 .داشتم من که وضعیتي با هم آن

 .شدم ام بستني خوردن مشغول دوباره و دادم تکان را سرم

**** 

 .میایم زود...بیارم رو میالد برم منم...تو برو: میعاد

 

 ....!!شدم داخل و دادم تکان را سرم

 

 (راوي زبان از)

 

 .راند کارخانه سمت به و شد ماشین سوار عمیقي نفس با یعادم

 .رفت مي خواهرش براي دلش

 .پرستید مي وجود تمام با را خواهرش
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 فکر از...همراهش تلفن ناگهاني زنگ با که بود خواهرش فکر در

 ..!شد خارج

 

 بله؟؟: میعاد

 

 سالم...میعاد؟_

 

 .گرفت فرا را وجودش خشم

 .گرفت را چشمانش جلوي خون که نکشید اي ثانیه به

 .بودند تشنه خونش به هردو...میعاد و میالد که سپندي...بود سپند

 بود؟ گرفته تماس رویي چه با

 

 .عوضي مرتیکه زهرمار و سالم..شرف بي درد و سالم: میعاد

 

 .بدتري میالد از که تو..کن گوش میکنم خواهش..میعاد: سپند

 

 نکنه..داشتي چشم من خواهر به تو کثافت...بدترم که بدترم: میعاد

 هااااان؟؟...کردي خوبي کار بگم بزنم کف برات داري انتظار

 

 حس گلویش در رو خون طعم خودش که کشید فریاد طوري را هان

 ..!نبود مهم برایش ولي..کرد
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 ...دارد ادامه##

 

. 

 ?? پارت#

 

 دوست رو میال من که بفهمین خواین نمي چرا...میعــــــــاد: سپند

 ...!دارم

 

 ازش میالد و من از پنهاني و خفا در که بود این راهش: میعاد

 کنین؟ خواستگاري

 

 دل بدونه فقط خواسته مي خودش مامان...خدا به نه..میعاد نه: سپند

 میفهمي؟ نه؟ یا منه با میال

 

 .میفهمي تو فقط نه: یعادم

 

 ...!بب رو میال من بدین اجازه...میکنم خواهش...میعاد واي: سپند

 

 ..!دهد ادامه حرفش به سپند نگذاشت میعاد

 

 .فقط نزن حرف...نزن حرفشم: میعاد
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 ..!گرفت سر از را حرفش و گفت بلندي ي"خدا واي" سپند

 

 دوتون هر...شیننمی متوجه چرا...میعاد گم نمي چیزي که من: سپند

 عزیزمه که خودش جان به...میالد هم...تو هم..شقین کله و دنده یک

 فقط...میکنم خوشبختش میپرستمش که خودش جان به...دارم دوسش

 بي مگه من شناختي؟ چجوري منو تو میعاد..بزنم حرف باهاش بزارین

 ..!میگي چي فهمم مي...دارم خواهر خودم من...ناموسم

 

 ..!شکارما ازش بد که نزن خواهرتو اون حرف: میعاد

 

 ...!گرفت نفسش اي لحظه براي.... گرفت نفسش سپند

 

 ..دارد ادامه##

 

. 

 ?? پارت#

 

 ..!نداشت انتظاري چنین خواهرش از هم خودش

ل ج   ...!زد صدا آرام را میعاد نام خ 

 

 کجا از خب نه هان؟..کشیدیم؟ چي میدوني...سپند چیه: میعاد

 هي که داداشت زن از سپند...کرد مي گریه خون من میالي..بدوني

 خواهرت از...متنفرم نشده خوب هنوز که میپاشه زخمي رو نمک
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 انسان یک..ندیدمش اون مثل به حال به تا که آدمیه یک چون بیشتر

 میگم؟ چي میفهمي االن..دورو

 

 روي به را تلفنش بلندي اَه با و..کرد قطع را ارتباط درنگي هیچ بي

 ..!کرد پرت صندلي

 ...!بود شده عصباني

 .بزند کتکش سیر دل یک تا میبود اینجا سپند خواست مي دلش چقدر

 دهانش جلوي را اش شده مشت دست و گذاشت پنجره روي را آرنجش

 .بود فتهگر را فرمان هم دیگرش دست با...گرفت

 ...!بود پر دلش

 ..!بود گرفته دلش

 ..!بود شده تنگ دلش

 ..!بود شده تنگ مادرش براي دلش

 ..!نبود سنگ...داشت دل هم او

 ..!داشت سال??  فقط زمان آن

 ..!داشت خاطر به کامال را پدرش و مادر

 ..!بود داري خانه و مهربان زن مادرش

 ..!خانواده و خانه عاشق...واقعي عاشق یک...بود عاشق هم پدرش

 ..!آرام و معقول مرد یک

 

 ...دارد ادامه##
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 ..!گرفت تماس برادرش با و کرده پارک اي گوشه را ماشین

 

 !میعاد جانم: میالد

 

 ..!بود محزون برادرش صداي هم هنوز

 

 .هستم کارخونه در دم من...داداش پایین بیا: میعاد

 

 ..!میام االن: میالد

 

 .منتظرم: میعاد

 

 ..!کرد پرت اي گوشه به دوباره را تلفنش

 ..!پرپشتش موهاي میان شد چنگ دستانش

 ..!دوخت چشم کارخانه در به و کرد فوت کالفه را نفسش

 .!.نشست میعاد لبان روي لبخندي..شد خارج که میالد

 ..!داشت را پدر حکم برایش بزرگترش برادر
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 براي عجیب میعاد ولي..نبود بیش سال یک ا شان سني تفاوت که این با

 ..!بود قائل احترام برادرش

 ..!نگریست را برادرش دقت با

 ..!بود جذابیت ب ته برادرش

 ..!بود کرده دوچندان را جذابیتش اَش خداداي ي ورزیده اندام

 

 ...دارد ادامه##

 

. 
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 را میال سراغ درنگ اي لحظه بدون..شد سوار که همین میالد

 ..!گرفت

 

 کجاست؟ میال: میالد

 

 ..!است بسته خواهرش جان به برادرش جان که دانست مي میعاد

 ..!آمد حرف به داشت لب روي که لبخندي با

 

 ..!خونه بردمش: میعاد

 

 میعاد؟؟ بود شده ناراحت من از بود؟ چطور حالش: میالد
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 ..!کرد نگاهش آرامش با میعاد

 

 .نبود ناراحت تو از هم اصال...داداشم بود خوب حالش: میعاد

 

 مطمئني؟: میالد

 

 .مطمئنم مطمئن  : میعاد

 

 !خوبه...آه: میالد

 

 ..!اندلرز هم را میعاد دل آهش

 

 خونه؟ بریم: میعاد

 

 ..!آیتان خونه بریم...نه: میالد

 

 ..!شد گرد چشمانش میعاد

 ..!برود او خانه به میخواست چه براي میعاد بزند حدس میتوانست

 ..!بود شده تهران ي ش هره اَش َعیاشي که آیتاني خانه به

 ..!بود راه به همیشه آیتان نوش و عیش
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 ..!میداد ترجیح چیزي هر به را گذراني خوش

 

 ؟؟..خوبه حالت! میالد: میعاد

 

 ..!برو فقط..نه: میالد

 

 ...دارد ادامه##

 

. 
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 چجور آیتان میدوني که خودت...میالد میگیرم نشنیده رو حرفت: میعاد

 که یادت...زدي کتک موضوع این سر منو رمیکبا خوبه...آدمیه

 نرفته؟؟

 

 میتونم خودم هم نمیري..نیست خوب حالم...میعاد گرفته دلم: میالد

 ...!برم

 

 ..!!بخا..میکنم خواهش میالد: میعاد

 

 ..!گفت داد با و پرید میعاد حرف میان میالد
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 ..!برم میتونم خودم...نمیري: میالد

 

 ..!گفت هول با میعاد...گذاشت که دستگیره روي را دستش میالد

 

 ..!میریم بشین...چشم..داداش چشم: میعاد

 

 ..!شد نمي باز جمع آن به پایشان کاش اي و

.. 

.. 

.. 

 (میال زبان از)

 

 ..!بودم خانه کردن تمیز حال در

 ..!بود گرفته بر در را خانه کل خاک و گرد

 اتفاقات که بود ینا در سعیَم تمام...بودم خانه در که ساعتي چند این در

 ..!بسپارم فراموشي به را قبل ساعت چند

 ..!کنم سورپرایز را برادرانم خواستم مي

 ..!شکالتي کیک...بودم پخته را میالد عالقه مورد کیک

 ..!بود عاشقش میالد که ترک قهوه همراه به

 

 ...دارد ادامه##
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 ..!بود ژله عاشق هم میعاد

 ..!داشتم زیادي وقت

 ..!بود ظهر بعداز یک تازه ساعت

 ..!دارم کار خیلي شب تا

 ...!شدم مشغول و زدم هم به را دستانم زده ذوق

 ...!شد بلند که اذان صداي

 ...!گرفت فرا را وجودم تمام آرامش

 ...!ندممیخوا همیشه را نمازم

 ...!باشد شده غذا نمازم که را روزي ندارم بیاد

 ...!داشتم درست را خدا با کردن نیاز و راز

 ...!میخواستم معبودم از را هایم خواسته و میگفتم را ذکرها تمام دل در

 ...!کردم مي سجده خالقم براي وقتي..میگرفتم آرامش

.. 

.. 

 از را ام همیشگي ستهخوا دوباره آخر در...کردم تمام که را نمازم

 ..!خواستم معبودم

 " کن بخیرمان عاقبت..خدایا" 
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 ..!است مهربانان ترین مهربان...خالقم و

.. 

.. 

 ..!بود کرده غلبه من بر خواب دوباره

 ...!میشدم کسل شب تا...نمیگذاشتم هم روي چشم اگر

 ...!خوابیدم

 ...!بود شب?  ساعت شدم بیدار وقتي و خوابیدم

 ...!نبود کردني باور

 ...!بودم خوابیده ساعت?  آوري اعجاب طرز به من

 ...!بودم تعجب در هم خودم

 ..!افتاد شور باز دلم...شدم خانه در ام تنهایي متوجه وقتي ولي

 ..!بود رفته فرو مطلق تاریکي و سکوت در خانه

 ..!افتاد جانم به ترس

 ..!میترسیدم تاریکي از معموال

 ..!.بود دستم در هنوز تسبیح

 را ها المپ تمام و شدم بلند ف رز و تند و..فشردم دستم در را تسبیح

 ..!کردم روشن

 ..!نهادم قلبم روي را دستم و کشیدم عمیقي نفس

 ..!قلبم صداي..گرومپ..گرومپ

 ..!قطعا بود هزار روي

. 
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 ...!داشتم ترس هم هنوز

 ...!نبود کسي هر کار نشستن درندشت خانه این در تنها

 " کردن دیر شاید...بمونم منتظر یکم"  گفتم خود با و نشستم کمي

 

 (بود همین فقط کاش اي و)

 

نوال همین به هم ساعت یک  ..!گذشت م 

 ..!بود شب?  ساعت حال

 ..!میجوشید سرکه و سیر مانند دلم

 پس؟؟ بودند مانده کجا

 کنم؟؟ چه خانه این در تنها من   گویند نمي

 را سراغشان و بزنم زنگ نمیتوانم حتي خاصیت بي من   گویند نمي

 ؟؟..بگیرم

 اند؟؟ نیامده االن تا چرا

 ..!میشدم دیوانه داشتم

 ..!آمد نمي بر دستم از که هم کاري

 میالد...کنم اش تکه تکه خواستم نمي ولي...بود کرده کیک هوس دلم

 ...!کرد مي را اینکار خودش

 ..!بود چرخش در پنجره و ساعت میان چشمانم مدام
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 ..!بود شده طاق دیگر طاقتم

 ..!بودم ترسیده حد از بیش

 زود همیشه خالف بر که بود کرده لج من با انگار که هم ساعت

 ..!میگذشت

 ...!زدم صدا دل در را خدا نام

 ..!گرفت آرام کمي دلم

 

 ...دارد ادامه##
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 ..!پریدم جا از...در شدن باز صداي با

 ..!کردم بازش و رفتم در سمت به تند

 ..!نبود کردني رباو...بود رویم پیش که آنچه

 ..!کشید مي خود دنبال به و بود گرفته را میالد بازوي زیر میعاد

 ..!میخندید هم سر   پشت و میگفت میعاد گوش در چیزي هم میالد

 ..!میشناختم خوبي به را حالت این

 ..!نمیگنجید باورم در این و بود مست میالد

 همین طربخا بار یک حتي و بود چیزهایي چنین مخالف که میالدي

 ...!خود حال و...بود زده را میعاد موضوع

 ..!بودند کرده لرزیدن به شروع دستانم
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 ..!بود کرده چه خود با من بالغ و عاقل میالد  

 ..!کردم بغض باز

 ..!برنمیداشت سرم از دست لعنتي بغض این هم لحظه این در

 ..!بود زده خشکم ورودي در جلوي

 ..!بود یارهوش کامال میعاد...میالد برخالف

 ..!چکید اشکم قطره ایستادنشان با همزمان...شدند که نزدیکم

 

 میکنــــي؟..م..گـــــــــــرررریه چرا: میالد

 

 ..!شد بلند هم من گریه اش خنده با و خندید

 ..!نبود خودش دست این و میکشید را کلمات

 

 ..!باش زود..کن باز رو سرد آب حموم تو برو...نکن گریه: میعاد

 

 ..!بود صبيع

 ..!کردم مي درکش

 ..!رفتم حمام سمت به

 ..!شدم داخل

 ..!میدیدند تار چشمانم

 ..!بچکد اشکم تا زدم پلک

 ..!کردم باز را سرد آب گریه با
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 ..!ترساند مي مرا دمیال ي قهقهه

 ؟؟..بودند رفته کجا

 بود؟؟ افتاده روزي چنین به میالد که بودند رفته کجا

 ..!بود بریده را امانم گریه

 ..!آمد مي باال زور به نفسم

 

 ..!مخمه رو صدات..کن گریه سرم باال کم..بیرون برو بیا: میعاد

 

 ..!گرفتم دهانم جلوي محکم را دستانم

 

 نمیشه؟؟ حالیت...بیـــــــــرون برو بیا میگم: میعاد

 

 ..!گرفت شدت بغضم

 ..!بروم نمیخواستم

 ..!نخوردم تکان جایم از و ایستادم همانجا
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 ..!کنم چیکارت...دیگه گرفته دندگیت یک رگ: میعاد

 

 ..!نبینم را آمیزش سرزنش نگاه تا انداختم پایین را سرم

 ..!کردم نگاهشان چشمي زیر

 ..!بود داشته نگه میالد رس روي را دوش میعاد

 ..!بود شده خیس دو هر هاي لباس

 ..!میزد نفس نفس سرد آب زیر میالدم

 ..!بود کرده یخ برادرم بیچاره

 ..!است من دست از...میکشي چه هر که..میالدم جانم به دردت
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 ..!بود پریده سرش از مستي

 ..!نه زیاد ولي

 

 ..!بهم بده هم حوله یه...ببند رو آب شیر این بیا: میعاد
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 ..!دادم انجام گفت مي که کاري هر

 ..!برداشتم جدیدي ي حوله و رفتم خودم اتاق   به

 

 ..!کرد یخ میالد...موندي کجا: میعاد

 

 ..!مبرس زودتر تا دوئیدم

 ..!همانا هم خوردنم زمین و همانا من دوئیدن ولي

 ..!خوردم زمین بدجوري..آي

 ..!شد تشدید دوباره ام گریه

 ..!سوزید مي و بود براداشته خراش زانویم

 

 ..!میکشي منو باالخره تو..میال واي..خودت؟؟ با کردي چیکار: میعاد

 

 ..!نشست مقابلم و آمد سمتم به

 

 چسب براش شو بلند..برداشته خراش یکم...نیست چیزي: میعاد

 ..!بزنیم

 

 ..!شدم بلند میعاد کمک به

 ..!گرفت دستم از را حوله
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 ..!خوابیده هم میالد..میام االن اتاق تو برو: میعاد

 

 ..!برگشتم اتاقم به دوباره و دادم تکان را سرم

 ..!دادم باال کمي را شلوارم و نشستم تختم روي

 .!.بود شدید زانویم سوزش
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 ؟؟..گفت..دید گریان مرا و شد اتاق وارد که میعاد

 

 !!که میکني گریه داري هنوز: میعاد

 

 !!اخموست باز چه براي دانستم نمي من و داشت اخم میعاد

 ..!نشست تخت پایین..رویم روبه تدرس و آمد

ردم که آخ..ریخت بتادین کمي زخم روي  ..!شدم زنده و م 

 ..!گذاشت پایم روي را سرش..زد که را چسب

 

 بودي؟؟ پخته کیک: میعاد
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 ..!کرد نگاهم و کرد بلند را سرش

 ..!دادم تکان را سرم...لرزاند مي را بدنم کل که هقي هق با

 

 بودي؟؟ کرده تدرس ژله من براي: میعاد

 

 ..!دادم تکان را سرم همانگونه هم باز

 ..!کرد نوازشم و گذاشت ام گونه روي را دستش

 

 دستپختت اون قربون..گذاشتم تنها امروز رو شما که بمیرم من: میعاد

 ..!تکه همیشه که برم

 

 ..!دوختم چشمانش به را نگاهم و گفتم دل در نکندي خدا..کردم اخم

 

 من؟؟ دل   عزیز   ديترسی تنها: میعاد

 

 ..!دادم تکان را سرم لرزان ي چانه با

 ..!کشید آغوشش در مرا اینبار او و

 

 خوب حالش میالد..نبود من تقصیر اینبار کن باور ولي..ببخشید: میعاد

 ..!کنم همکاري باهاش شدم مجبور..نبود
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 بود؟؟ شده بد من بخاطر برادرم حال

 ..!!!خدایا

 ستبرش ي سینه روي را سرم و انداختم میعاد گردن دور را دستم

 ..!گذاشتم

 ..!بود کرده را هایش قصه هواي دلم

 ..!خواهم مي قصه که فهماندم او به اشاره با..کردم بلند را سرم

 ..!بوسید عمیق را موهایم روي و یدخند میعاد

 

 ؟!من ي ملکه آخه اي بچه مگه: میعاد

 

 ..!دادم تکان لجبازانه را سرم

 

 ..!گم نمي کني گریه..نکن گریه: میعاد

 

 ..!کردم پاک را هایم اشک تند

 ..!کردم خفه سینه در هم را هقم هق
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 ..!کرد بلند آغوش در مرا و شد بلند میعاد

 ..!زانوهایم زیر دیگرش دست و دبو کتفم زیر دستش یک

 ...!کرد بلندم"  علي یا"  گفتن با

 ..!گفت و گذاشتم تخت روي

 

 ..!شدیا سنگین میال: میعاد

 

 ..!خندید

 ..!برد را دلم اش خنده
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 ..!کرد نوازش را سرم موهاي و نشست تخت روي

 

 ..!برفي سفید یا..سیندرال..خفته؟ زیباي..بگم؟ رو قصه کدوم: میعاد

 

 ..!کردم فکر..زدم که لبخندي با

 ..!میداد هم جان برایش فرزندش..میشد پدر میعاد
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 ..!بود بلد را ها قصه تمامي پدر یک همانند

 ..!دادم نشان را سه شماره دستم با

 

 ؟؟..برفي سفید: میعاد

 

 ..!دادم تکان را سرم

 نظیرش بي صداي تصدق به دلم در..کرد که گفتن قصه به شروع

 ..!رفتم

 ..!نمیبرد خوابم ولي..گذاشتم هم روي را چشمانم

 ..!بخوابد تواند نمي شب مسلما  ..باشد خوابیده ساعت هفت که کسي خب
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 استراحت کمي هم برادرم تا زدم خواب به را خودم..شد تمام که قصه

 ..!کند

 ..!شد خارج اتاق از و بوسید را سرم

 ..!کردم باز را چشمانم کالفه

 ..!بروم میالد سراغ به خواست مي دلم

 ..!بودم هم گرسنه
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 یک به نتوانستم حتي ولي..کردم حاضر خوراکي و پختم ذاغ همه آن

 ..!بزنم دست اش تکه

 ..!رفتم در سمت به و شدم بلند

 اتاق سمت به پاورچین،پاورچین و شدم خارج اتاق از صدا بي و آرام

 ..!رفتم میالد

 ..!کردم باز صدا بي امکان حد تا را اتاقش در

 ..!برادرم براي رفت دلم..واي

 ..!رفتم تختش سمت به طاقت بي

 ..!میشد جذاب زیادي هم خواب در

 ..!شدم خیره نقصش بي صورت به و نشستم تخت روي کنارش

 شد؟؟ مي..شد؟؟ نمي بیدار خواب از که بوسیدمش مي

 !!باد بادا چه هر...و چسباندم پیشانیش به لب

 میداد؟ سیگار بوي برادرم...و انداخت چنگ گلویم به بغض دوباره

 داد؟ مي الکل بوي برادرم

 ..!من بر واي...من بر واي

 ..!بخورد سرم فرق بر بودنم خواهر

 ..!من بر واي..دوباره...و بودم من برادرم حال این مسبب
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 ..!گذاشتم شا پیشاني بر بوسه دوباره

 ..!بود خیس هم هنوز موهایش

 ..!برادر فدایت به جان

 ..!بود جان نیمه..بود محروم برادر داشتن از که کسي واقعا

 

 ??(ندارما داداش خودم حاال)

 

 ..!کردم مي زده خواب را برادرم و کردم مي گریه ماندم مي بیشتر

 ..!زدم بیرون اتاق از تند و شدم بلند

.. 

.. 

.. 

 ..!بود شده صبح

 ..!میگذشت زود عجیب روزها

 ..!بودیم مهمان امروز

 ..!ها علیمي خانه مهمان

 ..!بود کرده را جانم دایي هواي عجیب دلم امروز ولي

 ..!مجردم ي ساله??  دایي

 ..!بود اش برازنده نامش عجیب که عزیزم سهند دایي
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 خورد واالیش روح به قسم..عشقش دادن دست از با که عزیزي دایي

 ..!نکند ازدواج هک

 ..!بود کرده عهد به وفاي عجیب مرد این و

 ..!خواست را هوایش جانم دایي یادآوري با دلم

 ..!جانم دایي وجود آرامش   هواي

 ..!ام مادري ي خانواده بازمانده تنها

 ..!شک بي پرستیدم مي را جانم دایي

 ..!اشتمند اعتماد اطرافیانم دلسوزي و مهرباني به دیگر روزها این ولي

 ..!شد مي باز باید چشمم

 ..!میش زیباي ي جامه در..هستند گرگي..ها انسان..اند گفته راست و

 

 (لباسه معني به جامه اینجا...نیستاااا جامعه منظورم جامه)
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 .!بروم جانم دایي دیدن به توانستم نمي امروز حال هر به

 دایي دیدن به میالد ي اجازه با فردا شاید ولي...بودیم مهمان امشب

 ..!بروم جان
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 حال در که دیدم را میعاد شدم وارد که همین و رفتم آشپزخانه به

 ..!است چاي نوشیدن

 ..!بود خواب حتما که هم میالد

 

 .بخیر صبح..سالم عه: میعاد

 

 ..!زدم رویش به لبخندي

 ..!رفتم یخچال سمت به

 ..!هویج مرباي..بود کرده مربا هوس دلم امروز

 میز سمت به و برداشتم را مربا ظرف و کردم باز را یخچال در  

 ..!برگشتم

 ..!گذاشتم میز روي را ظرف و نشستم

 ..!کردم خوردن به شروع لذت با

 ..!نظیري بي طعم عجب..اوم

 ..!گذاشتم جایش در و کردم جمع را ظرف..شدم هک سیر

 ..!کرد مي فکر چیزي به انگار که هم میعاد

 ..!انداختم باال را هایم شانه

 ..!است مشغول فکرش باز حتما

 

 ..!مهمونیم امشب..نره یادت..میال: میعاد

 

 ..!دادم تکان را سرم و کردم نگاهش



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ..!بود یادم
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 آشپزخانه چارچوب در را میالد که کنم جمع را میز خواستم و برگشتم

 ..!دیدم

 ..!میزد گیج

 ..!داد مي تکان را سرش تند تند و بود سرش روي دستش

 ..!زدم لبخند کارش به

 

 .!.ها بچه بخیر صبح: میالد

 

 ..!گفت میالد دیدن با و کرد بلند را سرش میعاد

 

 ..!بخیر هم تو صبح..داداش سالم: میعاد

 

 ..!پرسید تر گیج میالد
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 میعاد؟: میالد

 

 داداش؟؟ جانم: میعاد

 

 چرا من اصال...میشه منفجر داره سرم..شدم؟ اینجوري من چرا: میالد

 میدم؟؟ زهرمار بو

 

 ..!نیاید یادش چیز هیچ که بود طبیعي این..خب

 ..!که کردند نمي حرامش..بود خوب اگر الکل

 

 نمیاد؟ یادت..هوف: میعاد

 

 ..!داد تکان راست و چپ به را سرش..گیج هم میالد

 

 امشب..میگم بهت بعدا حاال..بگیر دوش یه برو..داداش هیچي: میعاد

 ..!مهمونیم

 

 ؟!!کي مهمون  ..مهمون؟: میالد

 

 ..!علیمي جناب مهمون: میعاد
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 ..!یادمه آره..آره..آها: میالد

 

 ..!خواند مي دعا انگار که گرفت حالتي به را دستش میعاد

 

 ..!یادته قلمو یه این خداروشکر خب: میعاد

 

 ..!گفت و چرخید من سمت به میالد

 

 ..!میکنه درد خیلي سرم..بده بهم قرص یه آبجي: میالد

 

 ..!رفتم یخچال سمت به تند و دادم تکان را سرم

 ..!یخچال در موجود داروي همه این با..انگار داشتیم داروخانه دمانخو
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 ..!دادم دستش به آب لیوان یک با را دارو

 ..!رفت باال ي طبقه به حرفي هیچ بدون و خورد
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 بهتره نره میالد..گردم برمي زود شرکت میرم من..جان میال: میعاد

 ..!براش

 

 ..!دادم تکان را سرم

.. 

.. 

.. 

 ..!بودم حاضر

 ..!بود عالي که  ام قیافه و تیپ

 ..!آمد مي صورتم به بودم کرده که مالیمي آرایش

 

 ؟؟..میال حاضري: میالد

 

 ..!برگشتم سمتش به

 

 ..!شدي خوشگل قدرچ میال...خدایا واي: میالد

 

 به هم سر   پشت بار چند را چشمانم و دادم تکان را سرم لوسي حالت با

 ..!زدم هم

 

 ..!چشمات فداي: میالد
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 ..!کردن شروع چندش دوتا این باز: میعاد

 

 ..!نباش حسود گفتم بار هزار: میالد

 

 ..!نچسبون من به خودتو داشتني   دوست صفت  : میعاد

 

 ..!گرفت دهانش جلوي و ردک مشت را دستش میالد

 

 لوسه؟؟ کجام من...عه: میالد

 

 ..!کامال مشخصه ریختت از: میعاد

 

 ..!شنیدم نمي را صدایشان دیگر

 ..!گرفتم بین ذره زیر را دو هر دقت با و خیره

 ..!بودند شده کننده خیره و جذاب همیشه از بیشتر

 ..!ببینم دامادي لباس در را دو هر داشتم دوست چقدر

 ..!رفتند نمي بار زیر کدام هیچ ولي..بگیرم آغوش در را ندانشانفرز

 به میالد براي ماماني اجبار به که را روزي آورم مي یاد به

 ..!رفتیم خواستگاري

 ...!شک بي بود نحسي روز هم روز آن
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 ..!نیاوردند طاقت هم میعاد و میالد که بود سنگین قدري به توهینش

 ..!بود ناراضي روز آن میالد

 ..!نبود راضي دلش

 ..!بود حکمتي...شاید و افتاد اتفاق..خب ولي

 ..!بودم خوشحال..ولي من

 ..!بود من آرزوي بزرگترین این و شد مي داماد برادرم

 ..!روز آن شد سیاه دلم..دخترک نآ حرف با ولي

 ..!بود این شرط عنوان به میالد به رو اش جمله

 

 باید یا...ندارم رو جماعت الل با زدن سروکله حوصله من" 

 من..فامیالتون از یکي پیش یا..بهزیستي بزارین رو خواهرتون

 " بدم مثبت جواب بهتون میتونم اینجوري

 

 ..!کشید پر ذوقم و شوق تمام

 ..!گلویم میان شد نگچ بغض

 ..!بیشتر قلبم..ولي..سوخت مي چشمانم
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 ..!را فریادش و دیدم را میالد فقط

 ..!را هایش فحش و دیدم را میعاد

 ..!را عصبانیش و دیدم را ماماني

 ..!شکستم بار هزارمین یک براي روز آن من..من و

 ..!بیشتر قلبم..ولي..شد له غرورم

 ..!سپردم معبودم تدس را جوابش و نکردم نفرین ولي

 ..!گرفت مي را اش بنده ي شکسته دل   جواب شک بي معبودم و
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 ..!سپردم فراموشي به هم را روز آن و زدم لبخندي

 ..!وسیدمب را دو هر ي گونه و رفتم جلو

 ..!گذاشتند ام گونه روي بوسه متقابال هم دو آن

 

 ..!شد دیر..دیگه بریم: میالد

 

 ..!مقصد راهي و بودیم نشسته ماشین در اکنون و

 ..!بود زیبا اشان خانه حیاط
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 بي شد مي مخوف هم شب تنومند درختان آن با ولي..دلباز و بزرگ

 ..!شک

 و بزرگ زیادي..نداشتم تدوس را بدترکیبشان سیاه   و زشت سگ   ولي

 ..!هستم و بودم متنفر سگ از عمرم تمام در من کال..بود چندش

 پارک خانه بزرگ حیاط در هم سر   پشت هم باال مدل ماشین چند

 ..!بودند
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 ..!بودند ایستاده ها پله باالي مسني زن و مرد

 ..!هم همسرش و بود پوش شیک خیلي زن این و..بودیم رسیده آنان به

 ..!رسیدند من به و کردند سالمتي چاق برادرانم با

 

 ..!دختري چه..من خداي: علیمي آقاي

 

 به پدرش از را چشمانش یارا و...بود اي داشتني دوست و جالب مرد

 ..!حتما بود برده ارث
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 بریم بیاین مادر شم فدات الهي..ببین چشماشو یاشار واي: علیمي خانم

 ..!منتظرن ها بچه..بفرمایید..اومدین خوش خیلي..تو

 

 ..!بود یاشار..یارا پدر نام   پس

 ..!یاشار و یارا..آمد مي هم به نامشان

 بود؟؟ چه مادرش نام

 ..!و شدیم داخل

 ..!کنم تصور توانستم نمي هم خواب در حتي را دیدم مي آنچه

 

 میال؟؟_

 

 ؟؟..سارا و دنیا

 ؟؟..دیدمشان و دیدند مرا وضع آن با پیش شب دو که خواهري دو

 ؟؟..بودند یارا خواهران

 ..!زدم لبخندي

 ..!بود متعجب همه ي قیافه

 

 میشناشین؟؟ دیگرو هم شما: میالد

 

 ؟؟..میفهمید میالد اگر...و شد محو لبخندم

 رد؟؟ک مي کار چه
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 ..!کردم نگاه کناریشان پسر دو به

 ؟... و یارا

 بود؟؟ چه دیگر برادر نام  

 ..!دارا..آمد یادم...آها

 ..!نامشان بود هم جالب..بودن عجیب از غیر..دارا و یارا
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 !همدیگرو میشناسیم بله..اومدین خوش..سالم: دنیا

 

 ..!کرد اخم فقط و نگفت هیچ و کرد نگاه مرا سوال پر میالد و

 روي نگاهش و کردم نگاه دارا به..شد تمام که پرسي احوال و سالم

 ..!کردم گیر غافل را خودم

 ..!بود جذاب

 .!.داشتند شرقي کامال ي قیافه دو هر که خواهر دو عکس بر

 ..!بودند پوست روشن و بور برادر دو

 ..!بود درک قابل کامال

 ..!بودند رفته مادر به دختر دو
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 ..!پدر به قطعا هم پسر دو

 

 بودین؟؟ دیده همدیگرو کجا حاال..خوب چه: علیمي خانم

 

 بزنم؟؟ حرف توانم نمي من دانست مي علیمي خانم و

 زد؟؟ نمي زبان زخم چرا میدانست اگر

 الل؟؟ تگف نمي چرا

 بود؟؟ مهربان

 ..!باشد مهربان و دلسوز شاید و..دارد شاید

 !!کرد مي تعریف برایش تاب و آب با را شب آن دنیا..کردم نگاهشان

 ..!کردم نگاه بیشتري دقت با علیمي خانم به

 ..!بودند مهربان و مظلوم چشمانش

 ..!بود مشخص کامال هم فاصله این از
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 !کردم نگاه دست صاحب به و برگشتم...نشست ام شانه روي دستي

 ..!مالیمش لبخند همان با..بود سارا
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 ..!زدم لبخند هم من

 

 یک که کردم نمي فکر اصال..جان میال اومدي خوش خیلي: سارا

 ..!ببینمت خونمون تو روزي

 

 ..!دادم تکان را سرم

 ..!کردم نمي تصور را چیزي چنین هم من

 ..!بود دیده مرا وضع آن با شب آن که باشم کسي خانه در روز یک که

 

 بزرگم داداش ولي..میشناسي مطمئنم رو یارا...دنیا پیش بریم بیا: سارا

 ..!نمیشناسي رو دارا

 

 ..!میگفت درست...بله

 ..!رفتیم پسرا و دنیا سمت به و شدم قدمش هم

 

 ..!اومد گلمم آبجي..به به: میعاد

 

 ..!زدم لبخند

 داشت؟؟ اخم لبخندش آن با هم هنوز میالد چرا و

 ..!بود من میخ   چشمانش که ب رد دارایي سمت به و گرفت را دستم سارا

 ..!هااا نبود هیز

 ..!کرد مي آزرده را آدم نگاهش ولي
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 ..!دارا من پسر   پیر داداش  ..کنم مي معرفي جان میال: سارا

 

 ..!گفت اي کشیده و بلند عه ساختگي اخمي با دارا و خندید جمع
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 ازدواج زهنو سالته??  میگم؟ دروغ مگه..؟..میکني اخم چرا: سارا

 ..!نکردي

 

 شنیدم؟ درست..اوه

 ؟؟ سال?? 

 جذابش (face) ف یس   به..بگیریم فاکتور را اش ورزیده و درشت اندام

 ..!باشد داشته??  که خورد نمي

 

 تو ولي..میدن دختر بهم باشه سالمم..?? پسرم من حداقل: دارا

 ..!باشه بزرگ ي دَبّه یه فکر به باید بابا کنم فکر چي؟؟دیگه

 

 ..!دجنسب
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 ..!صفاتش از یکي

 ..!رفت هوا به جمع ي خنده دوباره

 

 !!هااااا سالمه??  تازه من..عه؟؟داداش: سارا

 

 ..!طبعي شوخ ي خانواه عجب

 ..!!ما عین دقیقا
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 میگم؟؟ دروغ مگه..خودت قول چیه؟؟به: ادار

 

 ..!گفت علیمي آقاي و خندیدم

 

 ..!!کن اذیت منو دختر کم..پسر بسه: علیمي آقاي

 

 ..!نشست مي دل به عجیب ژستش آن با دارا

 ..!گذاشت هم روي هم را چشمانش و گذاشت چشمش روي را دستانش
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 ..!باباجان چشم روي به: دارا

 

 ..!بود خواستني واقعا

 ..!عاقلتر و همه از بزرگتر

 

 اصطالح به مرد این از که را روزي..کند مي خبر آینده مگر ولي)

 شوم؟؟ مي متنفر محترم و عاقل

 دهد جرعت خودش به روزي که کردم نمي اعتماد دارا به کاش اي و

 ..!بکشد گند به را ام زندگي و

 ..!!(کاش اي

 

 ..!بودند جذاب برادر دو هر واقعا

 ....!!ولي

 ..!رسیدند نمي میالد پاي گرد به یک هیچ

 ..!باشد مشکي ابرو و چشم باید پسر

 

 له له یارا جنگلي   هاي چشم دیدن براي روزي میدانستم چه من و)

 (کرد مي خبر سرنوشت کاش اي و..زد خواهم
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 ..!بودیم نشسته پذیرایي در همه

 ..!طرف یک هم پسرها و طرف یک دخترا

 ..!بود رویم مهماني اول از سنگیني نگاه  

 ..!دارا شک بي هم صاحبش

 ..!ب رد مي دل اسپرتش هاي لباس آن با هم یارا

 

 جون؟؟ میال: سارا

 

 ..!بود نشسته کنارم سارا

 ..!کردم نگاهش

 

 یارا؟؟ یا خوشگله دارا نظرت به: سارا

 

 ؟؟..وا

 ؟؟..پرسید که بود سوالي چه این

 ؟؟..داشتم دادن نظر براي زبان من مگر اصال

 ..!کردم نگاهش تعجب با
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 نظرم خودم چون..پرسم مي همه از سوالو این من میدوني؟ آخه: سارا

 نظرسنجي فقط خوام مي..داراست از تر خوشگل یارا که اینه

 ..!ندارم قبول من ولي..خوشگلتره دارا میگن لیاخی...کنم

 

 ..!کردم نگاه عمیق را برادر دو و برگرداندم سر

 ..!گفت مي راست سارا

 ..!بود دارا از تر جذاب و تر خوشگل یارا

 ..!داشت خاصي کنندگي خیره جور یک

 ..!نبودند تاثیر بي اش زیبایي در هم هایش گونه چال

 ..!شد مي ایجاد عمیق ي حفره دو اش گونه طرف دو خندید مي وقتي
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 ..!کند نگاهش داشت دوست آدم

 ..!بود زیبایي و جذاب آدم واقعا یارا

 !..داشت را خودش خاص   جذابیت هم..دارا نگذریم حق از

 ..!بودند مجذوب هم چشمانش
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 ..!شد خواهد ترین انگیز نفرت چشمانش روزي دانستم مي چه من و)

 ::::/(  میدانستم کاش اي و

 

 چیه؟؟ نظرت: سارا

 

 ..!کردم اشاره یارا به سرم با نامحسوس و برگشتم سارا طرف به

 ..!زد صدا را دنیا زده شگفت

 

 دنیا؟دنیا؟: سارا

 

 جانم؟؟: دنیا

 

 !!یکیه من با نظرش هم میال گفتم؟ دیدي: سارا

 

 ..!کرد نگاه من به منگ و گیج دنیا

 

 ها؟؟؟: دنیا

 

 ..!کردم مي فکر ویر و هیر آن در

 ..!هاااا بود نعمتي هم خواهر
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 میگم من..خوشگله دارا میگي تو..دنیا کنیم نظرسنجي گفتي تو: سارا

 ..!خوشگلتره یارا..پرسیدم میال از االن..یارا

 

 روي را دستانش و کرد ایشي..باشد فهمیده را جریان انگار که دنیا

 ..!زد گره هم در اش سینه

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!خوشگلن دوشون هر اصال..سارا اَه: دنیا

 

 !..زد لبخند بدجنسانه سارا

 

 آوردي؟ کم: سارا

 

 ..!گفت تند لحني با و حرص پر دنیا

 

 ..!کنم مي حالي بهت بعدا..نخیر: دنیا

 

 ..!گفت مغرورانه و سینه به دست سارا و خندیدم
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 ..!منتظرم: سارا

 

 ..!برگرداند رو دنیا

 ..!زد چشمکي خنده با هم سارا

 ..!خندیدم دوباره

 ..!بودند خوبي خانواده چقدر

 ..!آمدند مي سرحال نظر به..انداختم نگاهي هم میعاد و میالد به

 ..!بود بهترین امشب...گذشت که وحشتناکي شب   سه از بعد

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!کشیدم عمیقي نفس

 ..!کرد مي نگاه من به لبخند با که افتاد علیمي خانم به نگاهم

 ..!بود نشسته سارا و من روي روبه درست

 ..!بود دلنشین بسیار لبخندش

 ..!ایستاد و شد بلند لبخند همان با
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 ..!آشپزخونه بریم ما بیاین..دخترا شین بلند: علیمي خانم

 

 ..!گفت گوشم در آرام سارا

 

 ..!بسابیم و بشوریم براش باید االن..اومد در کارمون...اوه..اوه: سارا

 

 ..!خندیدم

 

 ورپریده؟؟ میگي من دختر گوش در   چي: علیمي خانم

 

 ..!که نگفتم چیزي من..جان مامان باریکتره مو از من گردن: سارا

 

 ..!مخملیه گوشامون که هم ما..بابا آره: دنیا

 

 ..!گفت آرام و کرد نگاهش سارا

 

 ..!بابا بینیم بیشین: سارا

 

 !..خدایا واي

 ..!گرفت درد دلم خندیدم که بس از
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. 
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 !میگه چي ببین مامان..عه: دنیا

 

 تو سارا..دیگه شدین بزرگ..زشته..دخترا کنین بس: علیمي خانم

 ..!بکش خجالت بزرگتري

 

 ..!درآورد سارا براي را زبانش یادن

 ..!زد صدا را مادرش حرص با هم سارا

 ..!کردم مي غش خنده از داشتم که هم من

 

 ولش دوتارو این بریم دوتا ما بیا جان میال..شین بلند: علیمي خانم

 ..!کن

 

 ..!رفتیم آشپزخانه به علیمي خانم همراه و شدم بلند

 ..!بویي عجب...اومم

 ..!آمد مي سبزي قرمه بوي

 ..!بودم خوشمزه غذاي این عاشق من که آخ
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 ..!بشین اینجا بیا..دخترم بیا: علیمي خانم

 

 ..!کرد اشاره کنارش صندلي   به و

 ..!نشستم صندلي روي و رفتم کنارش به و دادم تکان را سرم

 

 جان؟ میال میخوري کیک: علیمي خانم

 

 ..!ادمد تکان مثبت ي نشانه به را سرم..عمیقي لبخند با

 ..!گفت و رفت یخچال سمت به لبخند با هم علیمي خانم

 

 ..!داري دوست خیلي کیک مشخصه کامال لبخندت این با: علیمي خانم

 

 ..!اوهوم

 ..!داشتم دوست خیلي

 دست همانگونه مان خانه یخچال در بودم پخته دیروز که کیکي هنوز و

 ..!بود مانده نخورده

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#
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 ..!بود اي العاده فوق کیک  

 ..!بودند آمده آشپزخانه به هم دنیا و سارا

 ..!بودند نشسته من روي روبه هم دو هر

 خوردن به میلي االن و بودند خورده کیک قبال خودشان ي گفته به

 ..!نداشتند کیک ي دوباره

 

 (راوي زبان از)

 

 ..!بود دوخته آشپزخانه در به چشم

 ..!میداد بروَزش نباید ولي..بود عصبي

 به اینگونه را ذهنش بتواند دختر یک..دقیقه یک در شود مي مگر

 ..!بگیرد بازي

..! پسر شده چت..نبودي سست انقدر که تو دارا"  کرد مي فکر خود با

" 

 

 ..!شد مي دور ذهنش از رکدخت سیاه چشمان مگر ولي

 ..!افتاد نامدار حرفهاي یاد

 ..!رفیقش و دوست بهترین

 ..!بود مهمانشان امشب که اویي از..گفت مي که نامداري

 ؟؟؟..نگاه یک در عشق

 ..!!نداشت امکان..نه
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 ؟؟..بود َسریده دلش

 ؟؟..دقیقه یک عرض در هم آن

 ..!نداشت امکان هم درصد یک..نه

 ...!!ولي

 ؟؟..بود نشده اینگونه کسي دیدن با زندگي سال??  این در چرا

 ؟؟..شد نمي دور چشمانش جلوي   از دخترک چشمان   چرا

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ؟؟..زد مي تند قلبش او به کردن فکر با چرا

 ؟؟..چرا

 ؟؟..چرا

 ..!بودند بسته صف سرش در که چرایي هزاران و

 ..!کند خیر به را عاقبتش آخر خدا..و بود شده عاشق

 

 برادرش عشق که اویي عاشق..شد نمي عاشق..دارا کاش اي و)

 ..!(بود
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 ..!!است کن خراب خانه..عشق که اند گفته راست و

 

 ...!!اَردْ ?د دَْردْ )

کيْ   َ گيْ زٍ  تَمام   یَشَودْ ?م يٍ ند  ت َ  ََ  ..!!ا 

... 

لي ََ  ..!!!و 

َ  ?ج ْهیچْ  گي ايٍ ند   َ ت ٍز ََ ْضْورْ ..ا  دْ ..ح  ََ دار  ََ  ...??(ن 

 

 ..!!کند سیاه را همه روزي تا..شد مي عاشق نباید دارا و

 ..!!عشقش بخاطر   فقط هم آن

 ..!!کند نمي خبر..و آید مي عشق گویند مي اما

 ..!!کرد مي خبر کاش اي و

 ..!!نشوند فرمتن هم از..برادر دو تا

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!!نداشت خبر آینده از هیچکس
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 ..!بد هم و بود خوب هم که دوري چندان نه ي آینده از

 

 (میال زبان از)

 

 ..!بود آماده و حاضر شام میز

 کرده پر را خانه تمام..بودند پخته که رنگارنگي و مختلف يغذاها بوي

 ..!بود

 ..!بود شده باز اشتهایم

 شبیخون غذاها به و کنم خوردن به شروع زودتر چه هر داشتم دوست

 ..!بزنم

 ..!کردیم شروع علیمي آقاي تعارفات با

 ..!گذاشتم دهانم در که را قاشق اولین

 ..!بود معرکه طعمش..واي

 ..!میداد را( مامانم مادر)جان خانوم خدابیامرز يغذاها طعم

 ..!بردم دهان به را بعدي قاشق بیشتري لذت با و بستم را چشمانم

 ..!کردم بلند را سرم..دستم کنار   اي نوشابه لیوان   گرفتن قرار با

 

 ..!کنین میل هم نوشابه..میکنم خواهش بفرمایید_

 

 ..!بود دارا

 !..میزد حرف قلم لفظ   هم چقدر

 لرزند؟؟ مي چشمانش کردم حس چرا..ولي
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 ..!!نداشت تعادل شاید..خب

 

 داره؟؟ تعادل هم چشم جون،مگه احمق آخه_ 

 

 ..!بودند شده بزرگ ممکن حد آخرین تا تعجب شدت از چشمانم

 بازم دهان جلوي هم قاشقم..بودم زده زل رو روبه به ها دیوانه عین

 ...!بود مانده دستم در همانگونه

 ؟؟بود که

 ..!ام شده خیاالتي باز کنم فکر

 ..!هااا بودم کرده گیري عجب

 ..!است کرده هنگ مغزم کنم فکر

 ..!شنیدم مي صدا

 ..!الخالق َجلَّل

 ..!نشنیده چیزهاي حق به

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!انداختم باال را هایم انهش
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 ..!کنم چکار خب

 ..!دیگر بود صدا یک

 ..!کردم خوردن به شروع دوباره

... 

... 

 ..!گذرد مي زود زمان واقعا

 ..!بودیم آمده?  ساعت

 ..!بود??  ساعت حال

 ..!شدیم مي نزدیک مهر ماه   به کم کم..خدایا واي

 ..!شود نمي باورم

 ..!شد مي آغاز محرم ماه دیگر ماه یک

 ..!داشتیم نظري سال هر همانند و

 ..!!واي

 ..!بود نزدیک هم میعاد تولد

 ..!شود مي ساله??  میعاد که شود نمي باورم..شود نمي باورم هم باز

 ..!فرساست طاقت واقعا زمان این در زندگي

 ..!بود رفته سر شدت به ام حوصله

 !..کردیم مي گوش هم ها خانوم ما و زدند مي حرف آقایان

 ..!بود جهان و ایران اخبار راجب   در بحثشان

ي..خدایا..واي  ..!دانم شوم؟نمي مي راحت اخبار دست از ک 

 ..!بودیم نشسته نفره سه مبل روي دنیا و سارا و من
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 ..!چپم سمت هم دنیا و بود راستم سمت سارا

 ..!بودم نشسته وسطشان که هم من

 تا خواستم علیمي خانم از..شام شدن خورده از بعد قبل ي دقیقه چند

 ..!بشویم را ها ظرف بگذارد

 االن پس..آید مي کارگر فردا که گفتند و نگذاشتند دخترا و او ولي

 ..!زد نباید سفید و سیاه به دست

 ..!کردم مي گوش موردشان بي بحث به خورد اعصابي با که هم االن

 

 میبینه رو یکي تا همیشه...ها بابامه اخالق توروخدا؟ میبیني: سارا

 یکي آخه خب..نچ..جهان رویدادهاي دادن توضیح به میکنه شروع

 تو کم..کنه گوش حرفها این به داره حوصله کي من پدر   که بگه نیست

 بي بي انگار مام باباي حاال..نشد شد،چي چي که میکنن پخش تلوزیون

 ..!سیه

 

 ..!!باتوئه حق..واال آره: دنیا

 

 ..!منه با حق همیشه الاص...منه با حق که معلومه: سارا

 

 جا دیگه..کن خودتو مراعات   بابا شدي؟؟ پرو دادم رو بهت باز: دنیا

 ..!داشتن نگه هندونه برا نداري

 

 ..!هست حواسم من..نزن جوش شما: سارا
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 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!بگیر تحویل خودتو کم نََنت جون   تورو: دنیا

 

 ..!میکنما پَل ت و َشل میزنم..نخورا قسم منو ي نَنه جون  : سارا

 

 ..!هستا منم ي ننه تو ي ننه...خبه خبه: دنیا

 

 ..!بود گرفته ام خنده هم

 ..!بودم شده عصبي هم

 ..!بکوبم هم به و بگیرم را جفتشان سر   خواست مي دلم

 ..!بودند خوبي خواهران واقعا ولي

 منفجر خنده از تا..دهد گوش بحثشان َجرو به خواست مي دلش آدم

 ..!شود

 زیاد ي خنده شدت از را فاني دار   شک بي..ماندم مي اینجا روز یک

 ..!میگفتم وداع

 

 ??(نفهمیدم خودمم گفتم چي اصال)
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شان  ..!برداشتند َکلَکل از دست شد خسته که فَک 

 ..!!هوف

 ..!!رفت سرم

 ..!زد نمي حرف دیگر هم علیمي آقاي

 گوش دارا و میالد بحث به که بود او اینبار و بود داده لَم مبل روي

 ..!میداد

 ..!کردند مي صحبت یکدیگر با هم میعاد و یارا

 ..!میدادیم گوش بقیه سروته   بي هاي بحث به که بودیم دخترا و من فقط

 ..!داشتم همراه به جیبم در همیشه را همراهم تلفن

 ..!بدهم ا س سهند دایي به توانستم مي پس..نداشتم کاري

 ...!نوشتم اینگونه را جمله اولین و کردم وارد را شماره

 

 " جونم؟؟ ایيد خوبي!..جونم سهند سالم" 

 

ندَش  ..!ماندم پاسخ منتظر   و کردم س 

 ..!آمد جواب که بود گذشته اي دقیقه پنج کنم فکر
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 ..!سهند قشنگ   سالم" 

 " چطورن؟ میعاد و میالد چطوري؟ تو..جون دایي خوبم که من

 

 

 ..دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!دادم را جوابش شوق با

 

 ..! "خوبیم همه ما" 

 

 ..!کردم تایپ دوباره معطلي بي

 

 " شده تنگ برات دلم دایي" 

 

 " دنبالت؟ بیام میخواي..جون دایي من بشم دلت قربون" 

 

 ..! "نیستیم خونه جون سهند نه...دایي حیفي که نشي" 
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 " پس؟؟ کجایین..عه؟؟" 

 

 " مهمونیم ش رکا از یکي ي خونه" 

 

 ..! "عزیزم بگذره خوش" 

 

 ..!مرسي" 

 " ؟؟..دنبالم بیاي فردا میشه..دایي

 

 ..! "دنبالت میام باش حاضر صبح??  ساعت فردا!!..نشه چرا" 

 

 .."جون سهند ممنون واي" 

 

 " من گل   میکنم خواهش" 

 

 حواسم شد باعث سارا صداي که بودم سهند دایي با بازي ا س سرگرم

 ..!باشد آنان به

 

 بگیر منو...هااا میزنه حرف پسرش دوست با داره دنیا..اوه: سارا

 ..!!جووون سهند..خوشَمله چه اسمش واي..دنیا
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 ..!کردم نگاهش طلبکارانه و خوردم را ام خنده

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 متوجه را بقیه اش خنده صداي تا..بود دهانش جلوي دستش که هم دنیا

 ..!نکند

 

 خوردم؟؟ باباتو ارث..میکني؟ نگاهم اونجوري چرا ها؟؟: سارا

 

 ...!دادم تکان نه معني به خنده با را سرم

 

 رگی ملت پول   کردم احساس..گرفت درد گلوم لحظه یه..شد حاال: سارا

 ..!گلوم تو کرده

 

 ..!هااا بود خنده منبع دختر این..خدایا واي

 ..!بخندم حرفهایش و رفتارها به َقش َقش میخواست دلم

 

 ..!!!واي

 ..!!!سهند دایي
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 ..!!!کردم نگاه موبایلم به

 ..!!!احمق میالي

 ..!!!بودم کرده نگران را جانم دایي

 ..!!!بود فرستاده برایم هم سر پشت نوشته چند

 

 " هستي؟؟..میال" 

 " پس؟؟ کجایي"

 ..! "میشما نگران دارم میال" 

 " میال؟؟؟؟" 

 

 ..!دادم را جوابش و کردم تایپ تند

 

 ..! "لحظه یه شد سارا پرت   حواسم ببخشید..اینجام جونم سهند" 

 

 " خریه؟؟ کدوم سارا حاال..نداره اشکال" 

 

 ..!!!اوه اوه

 ..!!!نوشتي که بود حرفي چه این دایي

 مي نگاه چشمي چهار و بودند پهن موبایلم روي دقیقا دنیا و سارا

 ..!!کردند

 دهانش جلوي را دستش بلندي ي س رفه با..خواند را نوشته که دنیا

 ..!!دوید آشپزخانه سمت به تند و گذاشت
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 ..!!بود اش خنده بخاطر کارش این مطمئنم من و

 ..!!گرفتم گاز را لبم

 ..!!کردم نگاه جمع به و کردم بلند را سرم

 ..!!نبود ما به حواسش کس هیچ شکر را خدا

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!!کردم نگاه سارا به

 ..!!بود زده زل موبایل ي صفحه به هنوز

 ..!!شد بیشتر هم من ي خنده...رفت درهم که هایش اخم

 ..!!نخندم تا گرفتم را خودم جلوي زور به ولي

 اش کله از چون..بود شده سهند دایي ي نوشته متوجه کامال سارا انگار

 ..!!شد مي بلند دود

 ..!!کرد بلندم و گرفت هم مرا دست و قاپید دستم از را گوشي

 ..!!گفت هم جمع به رو

 

 .حیاط میریم..ببخشید مارو: سارا
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 ..!دوید حیاط سمت به و نکرد معطل هم بعد

 ..!بود آمده دنبالمان به هم دنیا

 ..!بودیم ایستاده حیاط در حال

 ..!گرفت مي بود گوشي روي که را سهند دایي شماره تند تند هم سارا

 ..!بشنویم را صدایشان هم ما تا گذاشت بلندگو روي

 ..!خدا واي

 ..!شود مي چه حال

 در سهند دایي نظیر   بي و جدي صداي..متداول بوق چند از بعد

 ..!پیچید گوشمان

 

 بله؟؟_

 

 ..!بیشعور خودتي خر..بال و بله..زهرمار و بله: سارا

 

 ..!واي

 ..!دادم فشار هم روي محکم را چشمانم

 است؟؟ بزرگتر او از سال چند دایي میدانست سارا

 ..!پذیرفتم نمي را این هرگز..نه..جانم دایي به احترامي بي

 

 آن در که صدایي با..شود مي عصباني دایي که انتظارم کس  برع

 ..!گفت میزد موج شیطنت
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 تویي؟؟ سارا..عه؟: دایي

 

 ..!بود شلوغ و طبع شوخ خیلي..سنش خالف بر جانم دایي

 

 

 پس؟ کردي فکر چي..خودمم که آره: سارا

 

 ..!!نشین مزاحم لطفا خانم کنم نمي فکر شما درباره من: دایي

 

 بکشم دراز زمین روي داشتم دوست..کرد قطع را ارتباط که سهند دایي

 ..!بزنم گاز زیاد ي خنده از را زمین و

 هم صورتش پوست   و آمد نمي باال نفسش..بود خندیده بس از که هم دنیا

 ..!زد مي سرخي به

 ..!دنیا به بعد و کرد نگاه من به اول..عصبانیت و حرص با سارا

 ..!گفت جیغ با که..شد تر عصباني دنیا ي خنده دیدن با انگار

 

 ..!!نــــــــــــــخند: سارا

 

 ..!!گفت داد با من به رو بعد

 

 ..!!عوضـــــــــــــــي..میکنم حالیش: سارا
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 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!بود جانم دایي منظورش

 ..!شدند کر هایم گوش

 ..!دختر این دارد هم صدایي عجب

 ..!گرفت را دستم دنیا..دوید که خانه طرف به

 ..!بود کرده قَش بیچاره

 ..!بزند حرف توانست نمي حتي که بود خندیده آنقدر

 ..!بود گرفته ام خنده هم من دنیا ي خنده از

 

 .!.دلم..د  ..د  ..آي..دا..خد واي.و..و: دنیا

 

 ..!زد مي حرف بریده ب ریده

 ..!بود گرفته درد که هم دلش

 ..!بود برده سارا هم را موبایلم

 

 ..!کشیدم خودم دنبال به و گرفتم را دنیا بازوي زیر

 ..!که نداشت هم تعادل دختر
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 ..!خندید مي اینگونه که..بود نوشیده مشروب کال ن یک انگار

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!بود شده تمام اش خنده

 ..!گویم مي را دنیا

 

 ..!میال بودم نخندیده امروز ي اندازه به عمرم تمام تو..خدا واي: دنیا

 

 ..!بود معلوم کامال

 ..!شدم مي متوجه هم گفت نمي

 ..!داد هدر به امشب را اش شده بندي جیره هاي خنده تمام

 

 ..!شدیم داخل هم با

 ..!بود اخمو ساراي..خورد چشمم به که چیزي اولین

 ..!بود دستش در هم من گوشي  

 ..!داد مي تکان را پایش عصبي و
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 ..!سارا خشم  : دنیا

 

 ..!خندید دوباره

 ..!خنده خوش

 ..!بود دنیا مناسب که صفتي

 ..!شود نمي پیر اي هخانواد چنین وجود با آدم واقعا

 ..!کردم حرکت دنبالش به هم من..کرد حرکت که دنیا

 ..!سارا کنار هم من..نشست مادرش کنار دنیا

 

 بود؟؟ داییت: سارا

 

 ..!بود فهمیده بودم گذاشته برایش اسمي روي از

 ..!بود"  آسا غول سهند   دایي.." مخاطبینم لیست در سهند نام  

 ..!دادم تکان مثبت ي نشانه به آرامي به را سرم

 ..!گرفت من از را نگاهش حرص با

 

 ..!کنم مي نصفش وسط از مامانم جون   به: سارا

 

 ..!خوردم را ام خنده باز

 مي را آدم هیبتش..داشت را چهره و هیکل ترین ترسناک سهند دایي

 آن با مخصوصا..بود ترسناک و مردانه حد از بیش اش چهره..ترساند

 ...!وهایشابر حالت و ها سیبیل
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 ..!بود هم جذاب کل در ولي

 ..!کرد نصفش بتوان دانم مي بعید پس

 

 ...دارد ادامه##

. 

 ??? پارت#

 

 ..!دادم تکان را سرم سارا دلخوشي براي حال هر به

 .!دوختم دمیال به و گرفتم سارا از را نگاهم

 ..!گفت مي سخن یارا و دارا با میالد

 من به نگاهي دودل میالد که گفت مي چه میالد به یارا دانم نمي

 ..!داد تکان را سرش بعد و انداخت

 ..!ام شده خیاالتي من یا..زد برق چشمانش دارا

 ..!دادم تکان را سرم

 مي برق چشمانش کنم فکر بود شده باعث که بود المپ نور شاید

 ..!زند

 من...خانه به رفتن قصد به میالد شدن بلند با که بود بامداد??  ساعت

 ..!ایستادیم هم میعاد و

 ..!کردیم خداحافظي

 باهات دارم دوست" گفت و کرد ذخیره اش گوشي در را ام شماره سارا

 " باشم تماس در

 



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ..!کردیم مي بازي ا س باید فقط..خب ولي

 ..!بود کرده بغلم هم دنیا

 ما..نیاین دیگه نرین اي دفعه یه" ي جمله گفتن با که هم علیمي نمخا

 ..!کرد بدرقه را ما" کردیم پیداتون تازه

 ..!بودند خونگرمي ي خانواده واقعا

 ..!گذاشتم هم روي را چشمانم..نشستیم که ماشین در

 ..!آمد مي خوابم همیشه مثل

 

 ...دارد ادامه##
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 ??? پارت#

 

 ..!بودم بسته را چشمانم

 

 میال؟ خوابیدي: میالد

 

 ..!کردم باز را چشمانم

 ..!بودم نخوابیده..نه

 ..!گفت..دید که را بازم چشمان
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 ..!شمال بریم باهاشون هفته این آخر گفتن دارا و یارا..جان میال: میالد

 

 .!.خوب چه

 ..!شد مي باز هم دلمان

 ..!آبي دریاي براي بود زده َلک دلم

ن براي  ..!اي قهوه و خیس هاي ش 

 

 چي؟؟موافقي؟؟ تو...موافقیم که میعاد و من: میالد

 

 ..!دادم تکان را سرم

 نباشم؟؟ موافق چرا

 ..!بود عالي خیلي که این

 

 ..!میدم قطعي جواب بهشون فردا..پس خوبه: میالد

 

 ??(بده قطعي جواب خواد مي که کردن خواستگاري شاز انگار)

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#
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 میاد صبح فردا گفت..بود زده زنگ سهند دایي..میال؟؟ راستي: میالد

 ..!دنبالت

 

 ..!نشست لبم روي عمیقي لبخند

 ..!بودم ا لویت در برایش من همیشه که جانم دایي فداي

 ..!بستم را چشمانم و دادم تکیه شیشه به را سرم

 ..!نگرفت صورت گویي و گفت هیچ خانه تا دیگر

.. 

.. 

 تختم روي را خودم و رفتم اتاقم سمت به خستگي با رسیدیم که خانه به

 ...!کردم پرت

 ..!!هیچ دیگر و خواست مي خواب دلم

 ..!رفتم فرو عمیقي خواب به و کردم تنظیم هم را عتسا

.. 

.. 

 ..!کردم باز هم از را چشمانم..ساعت خوردن زنگ با

 ..!مالیدم را چشمانم و کردم قطع را ساعت زنگ

 ..!افتاد خودم به آیینه در چشمانم که بروم سرویس به شدم بلند

 ..!ماند باز دهانم

 ..!وضعیت نای با بودم گذاشته جیبم در را تارزان

 ..!جنگلي موهاي این با بودم کرده فرار جنگل از انگار
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 مانتو همان با و بودم نکرده عوضشان دیشب چون که هم لباسهایم

 ..!بودند شده چروک چروک  ..بودم خوابیده شلوار

 اي گوشه به مچاله هم بعد..باشي کرده لهش پایت زیر انگار که جوري

 ..!باشي کرده پرتش

 

 ...ددار ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!کشیدم بلندي پوف

 ..!بودم شده شلخته عجیب روزها این

 ..!زدم رویم سرو به آبي و رفتم سرویس به

 ..!نبودم حاضر هنوز من و آمد مي جان دایي دیگر ساعت یک تا

 ..!شدم حاضر سریع و تند

 ..!نبود خانه کس هیچ

 ..!بود یخچال روي نوشته دست یک فقط

 ..!بود میعاد خط   دست

 رفتیم ما..خواهري بخیر صبح" بود این شده نوشته محتواي

 صبحونه نره یادت راستي..نره یادت..دنبالت میاد سهند دایي..کارخونه

 " خداحافظ..گونت از بوس..بخوري
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 ..!چسباندم یخچال روي ار کاغذ دوباره لبخند با

 ..!بودند فکرم به همیشه

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!بود میز روي آماده و حاضر ام صبحانه

 ..!بود کافي برایم چاي استکان یک همراه به لقمه چند

 ..! برخاستم جایم از تند..شد هزد که در زنگ

 ..!بود جانم سهند دایي حتما

 و تیپ آن با را سهند دایي تصویرش روي از و رفتم آیفون سمت به

 ..!کردم رؤیت جذابش همیشه ي قیافه

 ..!شود باز در تا زدم را دکمه

 سرم روي سرسري را شالم و چپاندم کیفم در رو وسایلم تند هم خودم

 ..!انداختم

 ..!شنیدم را سهند دایي صداي همراهش به و شد باز ديورو در

 

 !سالم..سهند عزیز  ..میال: دایي

 

 ..!رفتم سمتش به دو با و شدم بلند
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 ..!کرد باز هم از را دستانش لبخند با..دید مرا که همین

 ..!کردم پرت آغوشش در را خودم..برداشتم نه و گذاشتم نه هم من

 حلقه گردنش دور تر محکم را دستم..شد بلند که اش خنده صداي

 ..!کردم

 

 ..!شدم خفه دختر: دایي

 

 ..!نکردم اعطنایي حرفش به

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!بود شده ذره یه برات دلم..شه فدات سهند: دایي

 

 ..!انمج دایي نکند خدا

 ..!من فداي به تو چرا..تو فداي من

 

 ..!بگردیم تهرانو خوایم مي امروز..بردار وسایلتو برو: دایي
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 ..!بوسیدم سریع و تند را اش گونه و آمدم بیرون آغوشش از زده ذوق

 ..!شد خنک دلم..آخي

 ..!رفتم کیفم سمت به

 مي ور شیبیلش با دوباره دیدم و برگشتم..برداشتم را کیفم که همین

 ..!رود

 ..!خندیدم

 ..!جان دایي اَت َچخماقي هاي سیبیل فداي

 ..!بود عادتش

 ..!کند تیز را هایش سیبیل انتهاي اینکه

 ..!اش مردانه ي قیافه براي رفت دلم

 ..!خواست اش گونه از گاز یک دلم

 ..!روند مي ضعف و قَش برایش دخترها مطمئنم من

 ..!تیپش براي

 ..!اش قیافه براي

 ..!ها سیبیل آن با..وحشتناکش اخم   براي

 ..!دادم تکان را سرم

 ..!بود نرفته که کجاها به افکارم

 

 ...دارد ادامه##

 

. 
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 ??? پارت#

 

 حاضري؟: دایي

 

 ..!دادم تکان را سرم

 ..!بله

 !..بودم آماده و حاضر

 

 بپوش کفشاتو هم تو کنم مي روشن رو ماشین تا من..بریم بیا: دایي

 ..!بیا

 

 ..!رفت بیرون دایي

 ..!پوشیدم و برداشتم را اسپرتم هاي کفش تند هم من

 ..!رفتم بیرون

 ..!بود خانه در جلوي جان دایي بلند شاسي ماشین  

 ..!شدم سوار و بستم را در تند

 وصلش سیستم به و درآوردم را شمفل..افتاد راه به دایي که همین

 ..!کردم

 ..!بودم همایون حامد هاي آهنگ عاشق

 ..!عاشقانه و شاد

 

 مادمازل؟؟ کنین مي چیکار بپرسم میشه: دایي
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 ..!کردم اشاره فلش به

 

 ..!دایي فهمیدم..آها: دایي

 

 ...!بستم را چشمانم..شد (play) پ لي آهنگ که همین

 ..!پیچید ماشین رد همایون حامد بخش   لذت صداي

  

 گوش..نکردین گوش همایون حامد جدید آهنگ به اگه میکنم پیشنهاد)

 ??(عالیه واقعا..بدین

 

 ..!بود جالبي ي خواننده واقعا

 ..!بود العاده فوق که هم صدایش

 ..!بود زیبا بسیار هم جدیش آهنگ

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!رفت شدم عاشق
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 ..!همایون حامد جدید آهنگ نام  

 

 ..!حامد این داره قشنگي صداي عجب: دایي

 

 ..!عجب چه

 ..!کرد تعریف ام عالقه مورد ي خواننده از بار اولین براي دایي

 ..!گذارد مي ایراد یک کدامشان هر براي همیشه آخر

 ..!رستیمبف صلوات

 ..!کرده تغییر دایي

 

 تغییر همین بخاطر..کرده اندازي پوست داییش..بفرستین صلوات)

 ??(کرده

 

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!رفتیم دایي ي خانه سمت به همه از اول

 پیتزا برایم نظیرش بي پخت   دست آن با..بود داده ولق من به دایي

 ..!کند درست



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ..!بود تر خرشمزه هم قهار آشپز   یک دستپخت از حتي..دایي دستپخت

 ..!ها کند مي ها چه آدم با تنهایي گویند مي

 ..!نداشتم قبول من ولي

 ..!بودم خوشحال حال هر به

 ..!خوردم مي را جانم دایي دستپخت ها ماه از بعد

.. 

.. 

 ..!کردم مي تماشایش هم من و بود آشپزي حال در دایي

 ..!بودم گرفته نظر زیر   را جان دایي لبخند یک با

 ..!بود بعید کردن آشپزي اینگونه...دانشگاه استاد   یک از

 ..!داد مي انجام را کارش تمیز و مسلط کامال

 قطعا..شناختي نمي را او اگر که کرد مي خورد طوري را ها قارچ

 ..!است آشپز یک..کردي مي فکر

 ..!بود جالب برایم واقعا

 ..!باشد مانده تنها سن این تا..ساله??  مرد یک اینکه

 ..!کرد فراموشش بتوان که نیست چیزي عشق..خب ولي

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 

 ..!بود برانگیز تحسین سهند دایي عشق واقعا

 ..!خواست مي عاشقي دلم هم من

 ..!واقعي عشق یک..دروغین عشق یک نه

 

 زیرو ام زندگي دانستم مي اگر..کردم نمي عشق آرزوي کاش اي و)

 (شود مي رو

 

 ..!گذاشت ف ر درون که را آماده خمیر

 ..!نشست کنارم آرامش با

 ..!دادم هتکی بازویش به را سرم

 ..!کرد مي نوازش را موهایم

 

 ..!شه مي آماده..باشي منتظر ساعت یه: دایي

 

 ..!نبودم گرسنه

 ..!کنم صبر توانستم مي پس

 

 آها..بود؟ چي اسمش..بودا شکار دستم از بد دختره اون دیشب: دایي

 ؟؟..میگم درست سارا

 

 ..!بلند صداي با..خندیدم
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    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ..!جان دایي بود تشنه خونت به سارا دیشب

 ..!چیست دیگر شکار

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!هست طلبکارم بعد..آدم به میزنه زنگ: دایي

 

 ..!هاا نبود عصباني کم هم دایي

 .!.گذاشت نمي اَش زنده ندارم شک بود دستش دم   سارا

 ..!میخندیدم دایي هاي غ ر به بلند صداي با

 

 ..!خندي مي دلبرم عین که بشم هات خنده فداي: دایي

 

 ..!آمد بند ام خنده

 ..!نشست لبم روي مالیم لبخند یک جایش به

لبَر  ..!د 

 ..!سهند دایي خواهر و..من مادر نام

 ..!بود زیبا خودش همانند مادرم نام  



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ..!زد مي صدا"  من دلبر  "  را مادرم همیشه پدرم که دارم یاد به

 از تقلید به اوقات گاهي..داشتم زدن حرف توانایي روزها آن که هم من

 ..!زدم مي صدا"  من دلبر  "  را پدرم،مادرم

 یک سوخته پدر" میگفت من به عصبانیت با و شد مي عصبي هم پدرم

 دلبر..ستمنی بابات دیگه زني مي صدا اینطور منو دلبر   بشنوم دیگه بار  

 " منه دلبر   فقط

 

 " بابا ندارم دوست دیگه"  زدم مي داد و دادم مي َسر گریه هم من

 

 ..!کردم مي اَدا نیمه و نصفه را کلمات بعضي که کودکانه لحن   به البته

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!نشیند مي لبم روي لبخندي روزها آن یادآوري از

 ..!بود تنگ برایشان دلم چقدر

 ..!!آه

 ..!روزگار اي

 

 شدي؟ ناراحت..دایي؟؟ شد چي: دایي
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    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 

 ..!دادم تکان نه معناي به را سرم

 ..!نگفت چیزي دیگر دایي

 ..!شد موهایم نوازش مشغول دوباره و

 سمت به و برخاست جایش از آرام دایي که بود شده ساعت یک

 ..!رفت آشپزخانه

 ..!جان جانمي آخ

 ..!است حاضر پیتزایم

 ..!رفتم آشپزخانه سمت به و شدم بلند

 ..!کشیدم بو بار چند

 ..!اومم

 ..!بویي عجب

 مي هنر یک کدام هر از که انگشتانت تک   تک فداي به جانم..جان دایي

 ..!بارد

 

 ..!شده آماده فودمون فست..دایي بشین بیا: دایي

 

 ..!نشستم تند

 

 ..!زد برق پیتزا دیدن با چشمانم

 ..!داشتم دوست را نظیرش بي طعم  

 ..!!خوشمزه و لذیذ
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    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ..!همین فقط

 ..!نبود گشنه خودش ي گفته به هم جان دایي

 ..!بود خورده که مفصلي ي صبحانه بخاطر

 ..!کرد مي تماشا مرا لبخند با و بود نشسته من روي روبه

 ..!بود دیده صورتم در جالبي چیز چه نمدا نمي

 ..!شدم کنجکاو

 ..!دادم تکان سوالي را سرم

 

 ..!کنم نگات دارم دوست فقط..!دایي نیست چیزي: دایي

 

 ??بود موجهي بسیار دلیل

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!کردم نگاهش و کردم تنگ را چشمانم

 

 کنم مي فکر این به دارم فقط..دایي نیست چیزي خودم جون   به: دایي

 ..!نرفته دلبر به هیچیت..بابات کپیه دقیقا..مرصادي شبیه   کامال که
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    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 

 ..!خب

 ..!است درست کامال

 ..!بودم پدرم شبیه حد از  بیش من

 

 ..!رفته دلبر به یدنتخند مدل و چشمات حالت   ولي: دایي

 

 ..!گفت مي را این که بود نفري اولین

 ..!بود نکرده اشاره موضوع این به کسي حال به تا

 شده مادرم به چشمانم شباهت متوجه ها عکس روي از هم خودم

 ..!بودم

 ..!بود خوب این

 ..!داشتم دوست را مادرم درشت چشمان  

 ..!بودم شبیهش که خوب چه و

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!زد زل صورتم به دوباره فقط و نگفت چیزي دیگر دایي
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    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ..!خوردم را پیتزایم راحتي خیال   با و کردم آزاد را مشغولم فکر   هم من

.. 

.. 

 ..!بخرد بستني برایم ات..برویم بیرون بود داده پیشنهاد دایي

 ..!بودم کرده قبول

 ..!گرم هواي این در بستني از بهتر چیز چه

 ..!افتادیم راه به ماشین با و شدیم حاضر دوباره

 ..!کرد توقف فروشي بستني یک مقابل جان دایي

 ..!گفت بود گرفته سمتم به را اش گوشي که حالي در

 

 جون؟؟ دایي داري دوست طعمي چه: دایي

 

 ..!نوشتم درونش را دلخواهم بستني نام   و گرفتم دستش از را گوشي

 ..!خندید بلند صداي با خواند را بستني نام   که جان دایي

 

 ..!میخواد دلش عروسکي بستني من داشتني   دوست کوچولوي: دایي

 

 ..!خندید دوباره بعد

 ..!داشت خنده این کجاي دانم نمي من

 ..!دارم دوست که طعمي هر گفت خودش خب

 ؟؟..!کند مي ام مسخره دارد چرا حال
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    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!کردم نگاهش اخم با

 

 ..!دایي خرم مي میرم االن..نکن نگام اونجوري: دایي

 

 ..!شد حاال..آها

 ..!ودمخ جان   دایي به آفرین

 ..!برگشت دستش در بستني دو با بعد دقیقه چند و رفت دایي

 

 ..!خانوم میال مخصوص   عروسکي بستني یه اینم..عزیزم بفرما: دایي

 

 ..!گرفتم دستش از را بستني لبخند با

 ..!بود خوب و جالب که عکسش..انداختم نگاهي کاغذش به اول

 ..!نبود..داشتم انتظار بستني از که چیزي..کردم بازش که همین
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    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 یه روشون..جورن دو ها بستني چرا که..سواله برام این واقعا)

 (خدا به میفته هم بستني از آدم..نیست هیچي توشون بعد..جوره

 

 

 ..!بود بهتر که هیچي از خب

 ..!بود مهم بود که همان

 

 ??(گفتم شعر)

 

 ..!داشت خوبي طعم  

 .!.بود کاله همانند که رویش کاکائوي با مخصوصا

 ..!بخوري بستني گرما در داد مي مزه

 ..!شد مي خنک آدم

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!خوشمزس واقعا..داره طعمي عجب: دایي
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    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ..!کردم نگاه جان دایي به

 ..!خورد مي را بستني َولَع با

 ..!کرد مي ام مسخره که نبود او انگار

 ..!زند مي شبیخون بیچاره بستني   به دارد..خود حال

 ..!شدم ام بستني خوردن مشغول بیخیال و برگرداندم را سرم

 ..!شد کشیده دستم از یکهو که خوردم مي را ام بستني داشتم

 ..!بود مانده هوا در همانجور دستم

 ..!بود مانده باز تعجب از هم دهانم

 ..!کردم نگاه جان دایي به و برگشتم

 ..!!من خداي

 ..!بود دستش در اش بستني چوب و بود کرده تمام را خودش بستني

 ..!من ي خوشمزه و عزیز بستني   دیگرش دست در و

 ..!خورد مي مرا بستني داشت

 ..!کردم نگاهش ناراحت و عصباني

 ..!شکمو

 ؟؟!داشت ارچک من بستني به..بود خورده را خودش مال خب

 ..!بودم نخورده هم را بستني نصف حتي من

 ..!خواست مي بستني هنوز دلم

 ..!شد آویزان پایینم لب

 ..!کردم نگاهش مظلوم
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    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 و کشید خوردن بستني از دست..دید مرا آویزان ي قیافه که دایي

 ..!گفت

 

 ماه   چند میدوني..چسبید خیلي..بود خوشمزه خیلي خدا به دایي: دایي

 ..!وردمنخ بستني

 

 ؟؟..چه من به خب

 ..!کردم نگاهش مظلوم همانجور و نکرد تغییري ام قیافه

 سمتم به دوباره را بستني ناراحتي با و کرد نگاه چشمانم به دایي

 ..!گرفت

 

 ؟..شم فدات نکن اونجوري چشماتو..جون دایي بیا: دایي

 

 ..!!ع ق

 ..!خورد هم به حالم

 ..!رمبخو را اش دهني بستني دارد انتظار

 ..!نبود مهم او براي

 ..!بود مهم خیلي وسواسي من   براي

 ..!کردم نگاهش چندش با

 

 ...دارد ادامه##
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    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

. 

 ??? پارت#

 

 ؟؟..دایي چیه: دایي

 

 ..!خودش به بعد و کردم اشاره بستني به

 ..!کرد نگاه خودش به بعد و بستني هب گیجي با

 

 ها؟؟؟؟: دایي

 

 ..!میدیدم را تعجب المپ   سرش روي

 ..!بود شده گیج جان دایي بیچاره

 ..!دادم توضیح برایش وار اشاره دستانم با

 ..!کرد نگاهم چپ چپ..گویم مي چه فهمید که وقتي

 

 ..!که نیستم غریبه..داییتَما: دایي

 

 ..!داشت ربطي چه خب

 ..!غریبه غیر چه..ریبهغ چه

 ؟؟..!دارد دیگر باهم فرقي چه آشنا با غریبه یک دهني  

 ..!ها میزند سروتهي بي هاي حرف عجب هم دایي
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 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!ردمک مي نگاهش چپ چپ که بودم من حال

 ..!گفت مضحکي لبخند با و خاراند نمایشي را گردنش پشت   دایي

 

 دیگه یکي میرم االن..؟..آخه میزني نگاهت با آدمو چرا خب..عه: دایي

 ..!میخرم برات

 

 ..!بود خوبي پیشنهاد

 ..!خواستم مي بستني من

 ..!داشتم دوست را خوردن بستني

 ..!رفت فروشي نيبست سمت به و شد پیاده دوباره بیچاره دایي  

 ..!خوردم مي را بستني بیشتري شوق با اینبار

 ..!گفت و بوسید را پیشانیم..جان دایي که طوري

 

 ..!زندگیم وجود   جونت نوش  : دایي
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    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ..!بودم جان دایي زندگي   وجود   من

 ..!نداشت وجودي هم او..نبودم من اگر که بود گفته خودم به بارها

 ..!ستمه من اش زندگي دلیل   گفت مي

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!باشد داشته وجود جانم دایي تا..بودم من که بود خوب چه و

 ..!داشتم دوست عموهایم از بیشتر را جانم دایي

 ..!داشت زیادي ارزش   برایم

 ..!کردم مي حسینت هم را عشقش

 ..!جانم دایي..بود واقعي عاشق یک

 ..!کرد کاري هر عشقش بخاطر

 ..!!!ولي

 ..!جنگید آن با بتوان که نیست چیزي خون سرطان   خب

 ..!بود خوبي دختر  ( دایي عشق  ) َمهسان

 ..!ماه مانند  ..َمهسان..بود اسمش معني هم

 ..!آرام و مظلوم

 ..!تداش را جان دایي فقط دنیا دار   در
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    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ..!بود شده بزرگ پروشگاه در که اي خودساخته دختر  

 ..!بود سالم??  من..شدند هم عاشق وقتي

 ..!پرستید مي را مهسانش..جان دایي

 ..!بود گذشته بینشان عشق   از سال دو

 ..!شد گذاشته قرارها

 ..!!ولي

 ..!نبود قبل مهسان   دیگر..مهسان

 ..!بود شده تر مظلوم و تر آرام

 ..!گیر وشهگ و منزوي

 ..!بود شده افسرده که انگار

 ..!نداشت را وضعیت این در عشقش دیدن طاقت   جان دایي

 ..!برد دکتر به زور به را مهسان

 ..!نیست چیزي گفت مي..رفت نمي مهسان

 ..!بود مهمي چیز   خیلي..ولي

 سرطاني هاي سلول.." گفت پزشک وقتي..زدند دار انگار را جانم دایي

 نوع   از سرطان براي درمان و..کردن رشد اندازه از بیش

 .."سخته..پشرفتَش

 

 "دارن وقت سال یک فقط.."گفت پزشک وقتي..بود تر سخت ولي

 

 ...!!خدا واي

 ..!نداشت جان دیگر..جانم دایي
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 ..!رفت هم مهسان و بود مهسان جانش..رفت جانش

 ..!بدتر جان دایي حال و شد مي بد روز به روز مهسان حال  

 ..!ساخت مي و سوخت مي عشقش ايپ به پا

 ..!کرد گریه عشقش پاي به

 ..!بود مانده عشقش پاي به هم حال به تا و

 ..!مهسانش پاي به

 

ْشقْ  وَ ) َگرْ ..ع   َ  ..!!ْبْودْ  ْدْرْوغْ  اَ

 

ل ْیخ               مْ  ا?ز   َ قْ ??ْعـــــــ هَ ٍَ  ..!!(ش دْ  ن ْمي ـــاش 

 

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!کردم نگاهي دایي به

 ..!بود فکر در انگار

 ..!است مشغول فکرش که بود مشخص کامال

 ..!نبود اینجا انگار ولي..بود زده زل من به



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 هپیاد ماشین از و گذاشتم کاغذش درون را چوبش..شد تمام که ام بستني

 ..!شدم

 ها آشغال و رفتم داشت وجود نزدیکي در که اي زباله سطل سمت به

 ..!انداختم درونش را

 ..!شدم ماشین سوار دوباره و برگشتم

 

 بریم؟؟: دایي

 

 ..!دادم تکان آرامي به را سرم

 ..!افتاد راه به دوباره دایي

 

 بریم؟؟ کجا االن خب؟؟: دایي

 

 ..!کردم فکر

 ..!بگوید را نظر مورد مکان   خودش جان دایي بود بهتر..خب

 ..!گفت..تأمل کمي با دایي

 

 ؟؟..بدلیجات خرید   بریم: دایي

 

 ..!کوبیدم هم به را دستانم

 ..!جان دایي شیرینت زبان   فداي

 ..!بودم بدلیجات عاشق من



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ..!نداشتم طال به چنداني ي عالقه..داشتم دوست بدلیجات که آنقدري

 

 موافقي؟ پس: دایي

 

 ..!دادم تکان تند تند را سرم

 ..!گفت..کشید مي را لپم که حالي در دایي

 

 ..!شیطون ا ي: دایي

 

 ..!راند پاساژ سمت   به جان دایي و خندیدم

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!کرد پارک پارکینگ در را ماشین دایي

 ..!جان دایي بعد و شدم پیاده من اول

 ..!آمدم َوجد به بدلیجات همه آن دیدن از من و شدیم پاساژ وارد

 نگاهي ویترینش به و رفتم سمتش به فوري..مغازه اولین دیدن با

 ..!انداختم



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ..!آمد سمتم به خنده با دایي

 

 ..!خریم مي بخواي چي هر دایي؟ داري عجله چرا: دایي

 

 ..!ویترین به دوختم چشم دوباره..دایي حرف به توجه بي

 ..!بود شده کار نگین تماما   که افتاد پابندي به چشمم

 ..!بود داشتني دوست خیلي..نشست دلم به

 ..!دادم نشانش و گرفتم را دایي دست

 

 ؟..!دلم جان   میخواي رو کدوم: دایي

 

 ..!کردم اشاره نظر مورد پابند   به

 ..!گفت و زد لبخند دیدنش با دایي

 

 ..!جان دایي بریم بیا: دایي

 

 ..!شدیم مغازه داخل  

 

 ...دارد ادامه##

 

. 



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ??? پارت#

 

 ..!زد حرف دار مغازه با جان دایي

 ..!گرفت مسمت به را اش جعبه جان دایي..خریدیم که را پابند

 ..!گرفتم شوق با

 ..!گذاشتم کیفم در را جعبه

 

 عزیزم؟؟ خواي نمي چیزي دیگه: دایي

 

 ..!کردم نگاه اطراف به

 ..!نیامد چشمم به جالبي چیز   دیگر

 ..!دادم تکان منفي ي نشانه به را سرم و برگشتم دایي سمت به

 ..!داد تکان را سرش دایي

 

 ..!بریم..خب خیله: دایي

 

 به و گذاشت کمرم روي را دستش..فروشنده از تشکر از بعد دایي

 ..!کرد هدایتم بیرون

 

 

 ...دارد ادامه##



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!رفتیم دوم ي مغازه به

 را گوش دور تا دور و بود بلند که افتاد اي گوشواره به چشمانم اینبار

 ..!پوشاند مي تماما  

 ..!خرید را گوشواره برایم جان دایي و شدیم داخل دوباره

 ..!بود رفته در دستمان از هم ساعت که کردیم خرید آنقدر

 ..!بود?  ساعت

 ..!برویم شهربازي به شام از بعد داد پیشنهاد اینبار دایي

 ..!بود خوبي پیشنهاد

 ..!شود?  ساعت تا زدیم قدم تهران هاي خیابان در هم کمي

... 

... 

 ..!بود تمیز و شیک بسیار..بودیم داخلش که رستوراني

 ..!داد سفارش چلو پ رس دو و زد صدا را گارسون جان دایي

 خوردن به شروع معطلي بي که بودم گشنه آنقدر..آوردند که را غذا

 ..!کردم

 ..!بود  (number one) وان نامب ر شک بي رستوران این آشپز  

 ..!نداشت حرف غذایش

 ..!بود نرم و لذیذ هم کبابش



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ..!بود گرسنه انگار هم دایي

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!رفتیم ماشینش سمت   به دایي با..رستوران پول کردن   حساب از بعد

 ..!راند شهربازي سمت   به دایي اینبار و دیمش سوار

**... 

 ..!داشتم هیجان

بازي در که متفاوتي هاي وسیله  مي وجد به را آدم..داشت وجود شهر 

 ..!آورد

 ..!شوم کدامشان هیچ سوار نداشتم دوست..خب ولي

 ..!ترسیدم مي شاید

 ..!بود شده متوجه دایي

 

 خوري؟؟ مي پشمک جان میال: دایي

 

 ..!نه

 ..!نه مکپش



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ..!گفت که دادم تکان را سرم

 

 دایي؟؟ عشق   خوري مي چي: دایي

 

 مي باد را ها ذرت داشت که کردم اشاره مردي به ام اشاره انگشت   با

 "ذرتي عجب..به به..ذرت بیاین.."زد مي داد حال همان در و زد

 

 ..!گفت و بوسید را انگشتم دایي

 

 ..!میخرم برات الّساعه..چشم: دایي

 

 ..!جانم دایي بیچاره آخ

 ..بودم کرده خالي را جیبش امروز

 ..!من هستم رویي و چشم بي آدم عجب

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!بگیرد ذرت برایم تا رفت جان دایي



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ..!بود کرده دیر کمي

 ..!بروم جان دایي سراغ   به تا مشد بلند

 ..!شدم نمي بلند و شکست مي پایم کاش اي

 ..!رفتم مي راه و بود جان دایي به نگاهم

 که بود زیاد آنقدر برخورد شدت..کردم برخورد کسي به هین همین در

 ..!شدیم پخش زمین روي دو هر

 ..!کرده آرایش و عملي دختر   یک

 مي سنگیني احساس   صورتم در شبجای من که بود کرده آرایش جوري

 ..!کردم

 ..!کردم مي خواهي معذرت باید و بودم من مقصر..خب ولي

 ..!دانم نمي..زبان؟ کدام با ولي

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!بود جیغویي جیغ دختر  

 ..!کرد مي نگاه مرا عصباني و بود ایستاده پسر یک هم شکنار

 

 ...!کن خواهي معذرت زود: پسر

 



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ..!کردم نگاهش

 ..!دانستم مي هم خودم که را این خب

 ..!توانستم نمي ولي

 ..!داد مي فحش و کشید مي جیغ دختر

 شرم بي اندازه این تا تواند مي چگونه دختر یک..کردم نمي باور

 ..!باشد

 ..!کنم مي نگاهش همانگونه دید که پسر

 مي هم روي که هایي دندان با و گرفت را مانتویم ي یقه عصباني

 ..!گفت فشرد

 

 ..!کن خواهي عذر خواهرم از مگه؟میگم کري: پسر

 

 ..!بود خواهرش پس

 ..!کردم نگاهش همانگونه هم باز

 

 ..!کثافت ي دختره میکني عصبانیم داري دیگه: پسر

 

 ..!نکردم کاري

 ..!کردم بغض طفق

 

 ...دارد ادامه##

 



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!بود شده عصباني شدت به پسر

 ..!ام کرده احترامي بي کرد مي احساس چون شاید

 ؟؟..پس ماندي کجا جان دایي

 ..!فهمیدم را قصدش من و کرد بلند را دستش پسر

 ..!بزند سیلي خواست مي

 ..!بستم محکم را چشمانم

 ..!کرد مي رسوایم داشت کم کم بغضم

 ..!بیاید فرود صورتم روي دستش تا بودم منتظر

 ..!نشد خبري و گذشت دقیقه چند

 ..!کردم باز را چشمانم آرام

 ..!بود گرفته را پسر دست کسي

 ..!بود جانم دایي

 ..!تفدای به جان،جان دایي آخ

 ..!کشید خود سمت به مرا دایي

 ..!بود عصبانیتش اوج ي دهنده نشان..اَش پیاپي و تند هاي نفس

 

 ..!دخت کنم ادبش بزار..چیه: پسر

 



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ..!دهد ادامه نتوانست را حرفش

 ..!لرزید من تن که کشید فریادي جانم دایي که چرا

 

 ..!شو خفــــــــــــه: دایي

 

 ..!ختمآوی جان دایي گردن   به محکم

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 میکنم ادب رو تو من..نامرد؟ کني ادب منو دل عزیز خواي مي: دایي

 ..!کني توهین من عشق   به کردي جرئت که

 

 ..!کشید مي فریاد جانم دایي

 ..!شود دعوا تا بود مانده کم

 ..!شد تمام چیز همه و شدند پیشقدم مردم

 ..!شکست آرام بغضم

 ..!هستم عزیزانم کني   خورد اعصاب باعث همیشه که بمیرم من الهي

 ..!هست و بوده نحس بختم



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ..!بودم جان دایي آغوش در هنوز

 مي دهانم به آبراهي مانند و نشست مي ام گونه روي گرمم هاي اشک

 ..!انجامید

 ..!بیایم بیرون دایي آغوش از خواست نمي لمد

 ..!کرد مي نوازش را سرم آرام که بود فهمیده هم او

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 آغوشش در مرا و انداخت زانوهایم زیر   دست شرمي هیچ بي دایي

 ..!گرفت

 ..!بود گرفته دوباره دلم

 ..!نشدم ناراحت ناتواني این براي هم بار یک سال??  این در

 ..!سوخت مي دلم ته عجیب حال..ولي

 ..!بازگردد اَم توانایي خواست مي دلم عجیب

 ..!شد سوار و رفت ماشین سمت   به دایي

 ..!نشاند پایش روي هم مرا

 !..نکردم باز گردنش دور از را دستانم

 ..!بیایم بیرون آغوشش از که نداشت ا صراري هیچ هم دایي

 



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 خون دلمو چرا میریزي؟ اشک چرا..شه فدات دایي..میال: دایي

 ..!میکني

 

 ..!فشردم اش سینه در بیشتر را سرم

 ..!بود کرده خیس را پیراهنش هایم اشک

 ..!بود شده زهر برایم قبل شب چند همانند هم امشب

 ..!هایم تنهایي اتاق  ..بودم اتاقم در النا خواست مي دلم چقدر

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!بود هایم تنهایي تمام   شاهد که اتاقي

له..شکر را حکمتت..خدایا..آه  ..!کنم نمي گ 

 ..!همتایم بي خالق   سپارم مي خودت دست   به را چیز همه

 

 دایي؟؟ خونه بریم: دایي

 

 ..!دادم تکان را سرم

 ..!داشتم احتیاج خودم با خلوت به فقط االن



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ..!زد بوسه ام پیشاني روي و خواباند عقب صندلي روي مرا جان دایي

 

 ..!کن اذیت چشماتو کم..دلم جان   بخواب: دایي

 

 ..!کرد روشن را ماشین و نشست راننده صندلي روي دایي

 ..!بستم را چشمانم و کردم پاک را هایم اشک هم من

 ..!آمد نمي خوابم ولي

دام  ..!بود چشمانم مقابل   شب چند این هاي صحنه م 

 ..!شنیدم که هایي توهین

 ..!شدم که هایي تحقیر

 ..!دیگر حدیث   و حرف هزار هزاران و

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!بود گرفته روزگار تلخي   از دلم

 ..!کند نمي آدم با که ها چه سرنوشت و روزگار

 خوبند ابتدا که سپینود همانند دورویي هاي آدم..بود گرفته ها آدم از دلم

 ..!بد آخر در و



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ..!خواست مي خواب یک دلم چقدر

 ..!راحت خواب   یک

 ..!نباشد شدني بیدار آن در دیگر که خوابي

 ..!سروپا بي من   دست   از..شوند راحت همه تا

 ..!کشیدم آه

 ..!سوزاند را خودم دل   که آهي

 سرم از دست ذهنم مذخرفاته بلکه تا گذاشتم هم روي را چشمانم

 ..!بردارند

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!بود گریزان من از انگار خواب

 

 دایي؟؟ نمیاد خوابت: دایي

 

 ..!نشستم و شدم بلند

 ..!نه

 ..!آمد نمي خوابم



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 

 متوجه چیزي میعاد و میالد خوام نمي..من خونه بیا امشب دایي: دایي

 زنگ موافقي اگه..کردي ریهگ معلومه چشمات از کال که هم االن..شن

 ..!بزنم

 

 ..!بود جان دایي با حق

 ..!نبود خوب واقعا هم حالم

 ..!برداشت را موبایلش دایي که دادم تکان را سرم

 

 

 جان؟ دایي خوبي!..جان میالد سالم: دایي

 

 ..!شنیدم نمي را میالد صداي

 ..!زد حرف میالد با کمي دایي

 

 ..!نباشین منتظرش..خودم خونه میبرم رو میال امشب میالد: دایي

 

 ..!بزند را حرفهایش هم میالد تا کرد مکث کمي دایي

 ..!کرد اخم جان دایي که گفت چه میالد دانم نمي

 

 ..!خواهرت حال   هم..خوبه من حال   هم..دایي نه: دایي

 



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ..!آها

 ..!کرد اخم جان دایي که بود پرسیده را ما حال میالد پس

 ..!کرد خداحافظي میالد با دایي

 

 ..!میالد این سیریشیه عجب: دایي

 

 ..!خندید اخمش همان با..من ي خنده دیدن با هم جان دایي که خندیدم

 

 نه میگه اونور از اون..خوبه دخترمون حال   گم مي من هي..واال: دایي

 ..!بده حالش مطمئنم من

 

 ..!بود حال بي اینکه با ام خنده

 ..!خندیدم هم باز ولي

 

 ...ددار ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 همیشه اینو...داره دوست خیلي!..دایي میره در برات میالد جون  : دایي

 ..!باشه یادت

 



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ..!میدانستم..آري

 ..!بود دیگر چیز   یک برایم هم میالد

 ..!بودمش ندیده کال امروز

 ..!بود شده تنگ برایش مدل

 ..!بودیم رسیده

 ..!کرد پارک آپارتمانش پارکینگ   در را ماشین دایي

... 

... 

 ..!کرد باز را در دایي

 

 ..!دایي تو برو: دایي

 

 ..!شدم وارد

 ..!کردم پرت مبل روي را خودم

 ..!کرد مي درد افتضاح سرم

 ..!دادم فشار را هایم شقیقه و گذاشتم سرم روي را دستم

 

 شده؟؟ چیزي: دایي

 

 ..!کردم نگاه دایي به

 ..!کرد مي نگاهم نگران



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ..!دادم تکان را سرم حال بي

 ..!گفت و گذاشت سرم روي را دستش دایي

 

 میکنه؟ درد سرت: دایي

 

 ..!دادم تکان را سرم دوباره

 ..!رفت آشپزخانه به عجله با و شد بلند دایي

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!بود شده بهتر سرم بعدش ساعت نیم..خوردم که را قرص

 ..!داشت مختصري درد   هنوز ولي

 ..!بود افتاده هم روي هم چشمانم..سرم درد خاطر به

 ..!آمد مي خوابم

 

 میاد؟ خوابت: دایي

 

 ..!دادم تکان را سرم
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 ..!باال برمت مي خودم بخواب..پام رو بزار سرتو بیا: دایي

 

 ..!دادم گوش حرفش به

 ..!گذاشتم پایش روي را سرم

 ..!کرد مي نوازش را موهایم جان دایي

 ..!خواند الالیي برایم آرام و کرد باز لب

 ..!آورد هایم لب روي لبخند گیرایش صداي

 ..!مسپرد خواب دست به را خودم و بستم را چشمانم
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 ..!دیدم صبحانه کردن آماده مشغول را دایي..شدم بیدار که صبح

 ..!بود خوبي میزبان دایي

 ..!شک بي بودم خوبي مهمان هم من

 

 ??(گیره مي تحویل خودشم چه)
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 ..!رفت دانشگاه به خود و کرد خانه راهي مرا جان دایي

 ..!داشت کالس

 ..!کرد مي گله دانشجویانش از راه در ولي

 ..!کنند مي اذیتش گفت مي

 ..!منش آریا یاشار نام   به فردي مخصوصا

 ..!است وراج و شیطان گفت مي

 ...!ندارد هم آسایش دستش از که طبع شوخ انسان   یک
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 ..!بودم بیزار خانه سکوت   از

 ..!نداشتم دوست را درندشتمان ي خانه در تنهایي

 ..!بمانم تنها بودم مجبور میعاد و میالد آمدن تا خب ولي

.... 

... 

 ..!بوسیدم محکم را اش گونه و رفتم بالشاستق به..شد داخل که میالد

 ..!فشرد خود به مرا و کرد حلقه محکم دورم را دستانش میالد

 



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 میالي نیست هیچي تو بدون خونه داداش؟ عشق بودي کجا دیشب: دایي

 ..!من

 

 ..!زدم بوسه اش گونه بر دوباره و زدم لبخند

 ..!گرفتم که را میعاد سراغ

 ..!تهرف بیرون دخترش دوست با گفت

 همانند که بود دسته آن از جدیدش دختر دوست..میالد ي گفته به

 ..!نداشتند شدن َکنده خیال و چسبیدند مي آدم به سیریش

 ..!میعادم براي سوخت دلم و خندیدم

 ..!دختر آن دست از کشد مي چه برادرم بیچاره

 ..!نیست تدبیر را کرده خود و..شدم بیخیالش

 ..!کرد نمي توجه خابشانت در که بود مقصر میعاد

 ..!بودم ها رابطه اینگونه مخالف من چه گر

 

 ...دارد ادامه##
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 ..!آوردم چاي میالد براي

 ..!بارید مي سرورویش از خستگي و بود خسته

 ..!زدند مي فریاد ار خستگي زیبایش چشمان  
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 ..!دارم نگه بیدارش نخواست دلم

 ..!داشت نیاز خواب به برادرم

 ..!کردم راهنمایي اتاقش به را برادرم

 ..!خوابید

 ..!مظلومش و زیبا ي قیافه براي رفت من دل   و خوابید

 ..!بوسیدم را اش پیشاني

 ..!ماندم میعاد منتظر

 ..!بود تنگ هم او براي دلم
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 ..!بودم کرده سرگرم تلویزیوني هاي برنامه با را خودم

 ..!میعاد منتظر من و بود خواب میالد

 ..!آمد مي خوابم

 ..!بپرد سرم از خواب تا بستم را چشمانم دقیقه چند

 جا از..در شدن باز صداي با که این تا..ماندم حالت همان در دقیه چند

 ..!پریدم

 ..!بود میعاد
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 ..!شدم بلند

 ..!کردم باز را ورودي در

 ..!آمد مي سمتم به حال بي که بودم میعادي گر   نظاره لبخند با

 ..!کرد بغلم معطلي بي..رسید من به که همین

 

 ..!رفت در خستگیم..آخیش: میعاد

 

 .!.زدم لبخند

 ..!بود ام گونه روي بوسه یک جوابش و

 

 ...دارد ادامه##
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 ..!بود خسته هم میعاد

 ..!آورد درد به را دلم سرخش و خواب بي چشمان  

 مي را دختران اريبیگ که بیکاري من برادر  ..بگوید نیست کسي آخر

 کشي؟

 ..!دختر دوست به نیاز چه را برادرم

 ..!شد کباب برایش دلم
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 ..!بوسیدم را موهایش

 ..!ام همیشگي مزاحم   افکارات و ماندم من و خوابید هم او

 ..!کشیدم دراز تختم روي

 ..!آمد مي خوابم که نبود پیش دقیقه چند همین انگار

 ..!شد مي بسته چشمانم مگر حال

 ..!نشستم و شدم بلند

 ..!کشیدم آغوش در را زانوهایم و دادم تکیه تخت تاج به

 آسمان   به کنارم ي پنجره از و دادم مي تکان گهواره همانند را خودم

 ..!بودم شده خیره شب ي تیره

 ..!شدند مي دیده کمي هاي ستاره

 ..!بودند عالي هم تا چند همان ولي

 ..!زیبا و درخشان

 ..!کرد مي دلبري آسمان وسط   که بانتا ماه   با مخصوصا

 بقیه از تر درخشان و تر پرنور که افتاد زني چشمک ستاره به چشمم

 ..!بود

 ..!زدم لبخند

 ..!بود زیبا واقعا شب در هم آن..آسمان به کردن نگاه

 ..!گذاشتم ام شده تا زانویه روي را سرم

 ..!ریختند دورم به موهایم

 .!.بود کننده ا غوا..ژستم واقعا

 

 ...دارد ادامه##
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 ..!شد مي دیده زیبا آسمان   که...بودم اي پنجره مقابل که مخصوصا

ک  ..!چ 

 ..!هـــــــــــــــــــي

 ..!برگشتم ترسان و گذاشتم قلبم روي را دستم

 ..!کشیدم اي آسوده نفس  ..میالد دیدن   با

 ..!کردم نگاهش اخم با

 ؟؟..بود نخوابیده او مگر

 ..!خندید اخمم دیدن با میالد

 ..!نشست کنارم و آمد

 ..!داد گوشم پشت را موهایم از اي تکه

 ...!گفت و بوسید را ام گونه

 

 ..!بودي شده آسمونیا پري عین..رفت برات دلم لحظه یه میال: میالد

 

 سماني؟؟آ پري

 ..!الخالق جلل

 ..!بودیم شنیده دریایي پري
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 ..!نه آسماني پري ولي

 ..!نشنیده چیزهاي حق به

 ..!داد نشانم را دستش در دوربین   میالد

 

 ..!من پري   انداختم عکستو: میالد

 

 ..!زدم لبخندي..اخم مثقال نیم همان با

 ..!من عشق  ..دیگر بود میالد

 

 ..!پیشت بیام گفتم..نبرد وابمخ بعد..پریدم خواب از: میالد

 

 ..!خندیدم

 ..!برادرم چشمم روي ات طالیي قدمهاي
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 ..!بود گذشته شب آن از روز چند

 ..!بود محشر ازهاند از بیش..بود گرفته من از میالد که عکسي
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 دیوار به را عکسم قاب   فراوان خودخواهي   با و نداد خودم به را عکسم

 ..!آویخت اتاقش

 ..!بگذریم موضوع آن از حال

 ..!بودم فردا فکر به

 ..!شدیم مي راهي علیمي خانواده با فردا

 ..!شمال سمت   به

 ..!رفتن قرار   بي..بود قرار بي دلم

 را کران بي دریاي تا بگذرد هم زامرو زودتر هرچه داشتم دوست

 ..!ببینم

 ..!بودم بسته میالد ي گفته به را سفرمان بار  

 ..!بردارم کاست و کم بي را چیز همه که بود کرده یادآوري بارها

 ..!بود درست هم حرفش
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 ..!بود خانه میالد

 ..!بود رفته کارخانه به کارگرها به دادن مرخصي براي میعاد ولي

 

 آبجي؟؟: میالد
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 ..!کردم نگاهش و گذاشتم میز روي را کتاب

 

 منم..بیفتیم راه شب صبح بجاي گفت..!بود زده زنگ علیمي آقاي: میالد

 ..!میریم بیاد هم میعاد..باشي حاضر دیگه تا گفتم..کردم قبول

 

 ؟؟..عه

 ..!بود شده عوض نظریه پس

 ..!دادم تکیه مبل به خاطر آسوده

 ..!بود آماده چیز همه

 ..!کنم اذیت را خودم تا نبود نیازي پس

 

 ؟؟..دیگه چیز یه..آها: میالد

 

 ؟؟..کردم نگاهش سوالي

 

 دوست تو..بري اونا ماشین   با گفته سارا خواهرش..گفت یارا: میالد

 بري؟؟ باهاشون يدار

 

 ..!نه

 ..!نیامد خوبي پیشنهاد نظرم به

 ..!دادم تکان نه معناي به را سرم
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 ..!بگه خواهرش به میگم یارا به..عزیزم باشه: میالد

 

 ..!زدم لبخندي

 ..!رفتم برادرم تصدق به دل در

 ..!باشعورم و فهمیده برادر تصدق به
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 ..!بود شب??  ساعت..آمد که میعاد

 ..!بیفتیم راه تا بود زده زنگ میالد به هم علیمي آقاي

 خانه روز چند که دهد اطالع تا بود زده زنگ بابایي به هم میعاد

 ..!نیستیم

 ..!مبود داده لَم..مبل روي که بودم من فقط

 ..!بود رفته سر ام حوصله

 افتادیم؟ نمي راه چرا خب

 

 ..!کن عجله..پاشو جان میال: میالد



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 

 ..!ماند باز دهانم

 ..!خواستم مي خدا از دیگري چیز کاش اي

 ..!برخاستم جایم از..سرم دادن تکان با و خندیدم

..... 

..... 

 را شینما..راهنما زدن با میالد..کردیم رؤیت را ماشینشان که همین

 ..!کرد پارک علیمي آقایان ماشین دو کنار

 ..!باشیم داشته پرسي احوال و سالم ادب رسم به تا شدیم پیاده

 سمتم به دانستم نمي را نامش هم هنوز که علیمي خانم همه از اول

 ..!آمد

 ..!بوسید را صورتم و کرد بغلم

 

 ؟..نازم دختر چطوري..میالجان سالم: علیمي خانم

 

 ..!بوسیدم را اش گونه هم من و دادم لبخند با را جوابش
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 ..!جونـــــــــم میال..واي: دنیا

 

 ..!کردم نگاه دنیا به

 ..!شد له کمرم..آخ..آخ

 فقراتم ستون کردم احساس که کرد پرت آغوشم در را خودش جوري

 ..!شد نصف وسط از

 ..!میکنم درک را ام بیچاره برادران   حاال

 ..!کردند مي اعتراض که داشتند حق ها بیچاره

 ..!دادم مي آنان به را حق..بودم دنیا سنگیني به اگر هم من

 

 ..!خوشگله اومدین کردین خوشحالمون واي: دنیا

 

 ..!کشیدم را لپش و خندیدم

 

 ..!مامان واي آخ..شد َکنده لپم..آي آي: دنیا

 

 ..!بود سارا نوبت اینبار و خندیدم

 

 ..!میالجان سالم..بچه کنار برو بیا: سارا

 

 ..!دادم دست فقط او با
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 ..!زد چشمکي سارا

 

 ..!خبر چه جونت دایي از: سارا

 

 مصلحتي و گرفتم را جلویش زور به..شود باز خواست مي که را دهانم

 ..!زدم لبخندي

 ..!بود پررویي دختر   واقعا
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 ..!رفتم آقایان سمت به

 

 ..!عزیزم چطوري..نازم دختر   سالم..به به: علیمي آقاي

 

 ..!بودن خوب نيمع به کردم خم کمي را سرم و زدم لبخندي

 

 خوبین؟؟: یارا
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 ..!زدم لبخندي

 

 ..!پرسیدن همه چون..پرسم نمي رو حالتون دیگه من: دارا

 

 ..!خندیدند آرام همه

 

 ..!میشه دیر..بیفتیم راه..دیگه خب: علیمي آقاي

 

 ..! باشیم اونجا زود صبح که بریم..موافقم بله: میالد

 

 ..!کردیم حرکت ها ماشین سمت به همه

 ..!بود همه از جلوتر علیمي آقاي

 ..!کرد مي حرکت که بود یارا ماشین..آن از بعد

 ..!کرد مي حرکت همه از آخر که بود ما ماشین و

 ..!باشیم شده پخش هاي آهنگ سرگرم   تا کرد روشن را سیستم میالد

 ..!داشت دوست را همایون حامد صداي و بود عقیده هم من با هم میالد

 در که بود احساس حاکم نام   به همایون حامد هاي آهنگ از یکي حال و

 ..!بود انداخته طنین گوشمان
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 گوش همایون حامد گوشنواز صداي به لذت با و بستم را چشمانم

 ..!سپردم

 ..!کردم باز سرعت به را چشمانم ضبط صداي نشد قطع با

 ..!بود کرده خاموش را ضبط که بود میعاد

 

 کردي؟ خاموش چرا..عه؟: میالد

 

 میدین؟ گوش چیه آهنگا این بابا: میعاد

 

 ..!که خوبه خیلي: میالد

 

 ..!غمگینه فازم..نیست شاد من فاز   االن درضمن..اصال نه: میعاد

 

 چه؟؟ من به خب: میالد

 

 ربطي اصال که تو به..کردي اشاره اي نقطه خوب به: عادمی

 یه به دارم دوست..غمگینه فازم االن من چون بگم خوام مي ولي..نداره

 ..!بدم گوش غمگین آهنگ
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 ؟؟..وا

 ..!میدیدم کامل را دویشان هر ي قیافه و حالت..بودم نشسته وسط چون

 چشمانش از آگاهناخود آدم که کرد مي نگاه میعاد به حالتي با میالد

 ..!خواند مي را هایش حرف

 در را خنگ آدم یک دارد انگار که کرد مي نگاه میعاد به جور یک

 ..!گذراند مي نظر

 

 خوشگل حاال تا انگار..میدي کشتنمون به االن..ب پّا جلوتو: میعاد

 ..!ندیده

 

 کردي؟ باز کوکاکوال خودت برا باز تو: میالد

 

 ..!کنم باز هم وت براي میخواي..آره: میعاد

 

 ..!دو این دست از شدم ب ر روده..خدایا

 تاسف ي نشانه به سرش دادن تکان به فقط و نگفت هیچ دیگر میالد

 ..!کرد اکتفا

 ..!کرد سیستم وارد را فلشي هم میعاد

 ..!بستم را چشمانم ناخودآگاه..پیچید گوشم در که خواننده صداي

 ..!داشت سوز و غم العاده فوق صدایش

 ..!کني سرایي گریه همراهش داشتي دوست که ريطو
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 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!شدم خواننده این صداي عاشق  

 ..!بود بخش آرامش عجیب

 

 ..!خونه مي چي ببین..به به: میعاد

 

 ..!گیرد مي ایراد خواننده و آهنگ از میالد هک انتظارم خالف بر

 ..!گفت آرام خیلي

 

 ..!خواننده صداي مخصوصا..خوبه خیلي: میالد

 

 غمگین آهنگ میگن همه چرا نمیدونم من آقا..اومد خوشت دیدي: میعاد

 گوش غمگین آهنگاي به همه این من واال..که خوبه خیلي..نیست خوب

 ..!شدم سرزنده و شاد هم خیلي..هیچ که نشدم افسرده..کردم

 

 میدي شو و شست مغزمو شب تا صبح از که همینه خاطر به: میالد

 ..!دیگه

 



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 خواستم کردم بد..که دونن نمي قدر...کن خوبي و بیا حاال: میعاد

 بخندي؟ یکم کنم خوشحالت

 

 ببینم؟؟ رو کي باید بشم خوشحال نخوام من: میالد

 

 ..!رو خوشگلي این به من  ..منو: میعاد

 

 ..!وقت یه نچایي: میالد

 

 ..!نیست گرم زیاد هوا نه: میعاد

 

 ..!میعاد این دست   از امان

 ..!داشت آستینش در جواب همیشه

 ..!کند بخیر دو این با را سفر این آخر خدا

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? رتپا#

 

 بدیم؟؟ گوش آهنگ به میزاري حاال..زرنگي فهمیدیم خب خیله: میالد
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 ..!باش راحت شما..کنم صادر اجازه بخوام که باشم کي من: میعاد

 

 ..!میعاد تو هستي آدمي عجب: میالد

 

مه؟؟ من مگه: میعاد  چ 

 

کي گفتي هم یزوین پا سنگ به: میالد  ..!ز 

 

 ..!هند خجالتم..داري لطف شما: میعاد

 

 ..!خندید میالد

 

 ..!کن بس: میالد

 

 که صحته حاال..شده قدیمي بس شامپوي..صحته نیست بس اوال: میعاد

 ..!کن صحت بگي کن بس جاي به باید پس...خوبه

 

 ..!گرفتم را دلم

 ..!گرفت درد دلم خندیدم بس از..خدا آي

 ..!زبانت این با کند لعنتت خدا میعاد
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 ؟؟..کرد مي چه نداشت را زبان این اگر

 

 ...دارد ادامه##
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 ??? پارت#

 

 ..!متریت شیش زبون این با رفتي کي به تو نمیدونم من: میالد

 

 چشه؟؟ زبونم: میعاد

 

 ..!گوشه..نیست چشم: میالد

 

 ؟؟..بله: میعاد

 

ر کم..بال و بله: میالد  ..!بکنم رانندگیمو بزار بزن ز 

 

 گوشاتو بشنوي صدامو خواي نمي..که ندارم کاري تو به من: میعاد

 ..!بگیر

 

 ..!زدند مي حرف دو آن
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 ..!بودم شده ماشین پخش خنده از که بودم من و

 

 ...!کن بس..ها میره نفست االن..خنده مي فقط که اینم: میعاد

 

 ..!صحت نه بس: میالد

 

 ها؟؟ :میعاد

 

 این از..کن عمل بهش خودتم پس...بگیم نباید بس میگي خودت: میالد

 ..!بگي صحت..بس بجاي بگیر یاد بعد به

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 !..آمد مي اشک چشمانم از..زیادم ي خنده بخاطر

 

 ..!میگیریش جدي چرا تو..گفتم چیزي یه من حاال: میعاد

 

 ..!نزن مفت زر بعد به این از پس: میالد
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 ..!داداش چشم: میعاد

 

 ..!کنیم گوش آهنگمون به بزار بمیر خفه هم حاال..بال بي: میالد

 

 ..!داداش چشم: میعاد

 

 ..!بال بي: میالد

 

 ..!داداش چشم: میعاد

 

 ..!کرد نگاهش تعجب با میالد

 

 میعاد؟؟: میالد

 

 ..!داداش چشم: میعاد

 

 ..!خدایا واي

 ..!آمد نمي باال دیگر نفسم

 

 تو؟؟ میگي چي: میالد
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 ..!!داداش چشم: میعاد

 

 ..!بزنمت: میالد

 

 ..!داداش چشم: میعاد

 

 گردن..که زد میعاد به اي گردني پس   چنان و کرد بلند را دستش میالد

 ..!گرفت درد من

 

 ..!گفت لنديب آي میعاد

 

 ؟؟..!میزني چرا..الهي بشکنه دستت..آي: میعاد

 

 ..!خاصیت بي احمق  ..بشي آدم اینکه براي: میالد

 

 ..!داد جلو بغض حالت با را هایش لب میعاد

 ..!برگشت من سمت   به مظلوم

 ..!گفت..بود مشخص کامال بودنش ساختگي که لرزاني صداي با

 

 ..!دش کبود گردنم..ببین؟؟ آبجي: میعاد
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 ..!شد کباب مظلومیتش براي دلم

 ..!بود ساختگي هم مظلومیتش گرچه

 بودن؟؟ مظلوم و میعاد

 ..!گفتم را سال ج ک ترین دار خنده

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!کردم نگاه گردنش به خنده با

 ..!بود شده سرخ گردنش..الهي

 ..!خندیدم تر بلند..کنم گریه که این جاي به من

 ..!کرد نگاهم تعجب با میعاد

 ..!افتاد خنده به همراهم هم میالد

 

 !داداشم آفرین..کن ت ف َهستَشو..خوردي؟؟: میالد

 

 ..!کرد نگاهش خشم با میعاد
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 ..!ایش..میکنه لوس خودشو: میالد

 

 ..!نشست سرجایش سینه به دست و آورد در را الدمی اداي میعاد

 ..!کرد مي نگاه بیرون به اخم با

 ..!داد مالیمي لبخند   به را خودش جاي ام خنده

 ..!کردم حلقه گردنش دور   پشت از را دستانم و شدم خم

 ..!زدم اش گونه روي اي بوسه

 

 ..!باهات( قهرم) قهلم: میعاد

 

 ..!خورد هم به حالم...اَیــــــــ..اَي: میالد

 

 ..!میترکي داري حسودي از بگو..نخورده بهم حالت: میعاد

 

 !هه..حسودي؟؟ و من: میالد

 

 ..!میشناسمت خوب..نکن هه هه الکي: میعاد

 

 ..!میشناختیم را میالد

 ..!میعاد هم و من هم

 ..!کند مي حسودي..میدانستم خوب هم االن و
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 ..!بود حسود برادرم خب

 ..!رادرب ات حسودي قربان  

 

 ...دارد ادامه##

. 

 ??? پارت#

 

 ..!کردم نگاه میالد اخم از پر صورت به

 ..!کردم باز میعاد گردن دور از رو دستانم

 ..!شد حلقه میالد گردن دور دستانم اینبار و

 ..!بوسیدم دارآب و محکم را اش گونه

 ..!نشد باز اخمش

لقي با ولي  ..!گرفت دستش در را دستانم از یکي بدخ 

 ..!گفت آرام و بوسید محکم را دستم روي

 

 ..!خواهري بشین: میالد

 

 ..!کردم باز گردنش دور از را دستانم

 ..!نشستم سرجایم

 ..!سپردم گوش پخش حال در آهنگ به

 ..!شد مي پخش دیگري غمگین آهنگ
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 ..!بود العاده فوق خواننده صداي هم اراینب

شاندم ماشین ي گوشه به را خودم  ..!ک 

 ..!کشیدم آزاد هواي در عمیقي نفس و دادم پایین را شیشه

 ..!بود ستاره از پر آسمان

 ..!بودند گیر چشم و زیبا زن چشمک درخشان   هاي ستاره

 مي چشم به بیشتر زیبایي این نبود اي روشنایي  که حاال مخصوصا

 ..!آمد

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!بودیم رسیده

 ..!بودیم زیبا و بزرگ ویالي یک جلوي

 ..!شدند پیاده همه

 ..!آمدم بیرون ماشین از هیجان با هم من

 ..!من خداي

 ..!ودب تر آبي..آبي دریاي

 ..!بود دریا روي روبه ویال

 ..!عالي یعني این و
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 ..!رسیدیم باالخره: علیمي آقاي

 

 ..!بودند خسته همه

 ..!چسبید مي راحت تخت   در راحت خواب   یک

 ..!شدیم داخل

 ..!بود زیبا نمایش همانند..خانه داخل  

 

 ..!اومدین خوش خیلي خودتون خونه به..من عزیزان   خب: علیمي خانم

 هم من..بخوابین یکم همتون بهتره پس..این خسته خیلي االن که ونممید

 ..!کنم مي آماده ناهار براتون

 

 ..!کشید بلندي ي خمیازه دنیا

 

 ..!خوابم َهالک   که من..میگه راست مامان آره: دنیا

 

 ..!گفت جمع روبه بعد

 

 ..!میخوام عذر واقعا: دنیا
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 ..!تگف و گرفت مرا دست سارا او از بعد و رفت

 

 ..!خستس مطمئنم..من اتاق بیاد هم میال: سارا

 

 ..!سارا هدف به زدي

 ..!آمد مي خوابم

 ..!افتضاح هم آن

 

 ...دارد ادامه##
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 ??? پارت#

 

 ..!بخوابین خوب..مادر برین: علیمي خانم

 

 ..!زدم مهرباني همه این به لبخندي

 

 (راوي زبان از)

 

 ..!بودند خوابیده همه

 ..!دارا جز به
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 ..!بود دخترک ي فریبنده و زیبا چشمان   فکر در که دارایي

 میهمانان براي نهار کردن آماده حال در که علیمي خانم جز به البته و

 ..!بود

 ..!کرد مي احساسش دارا

 ..!کرد مي حس ودوج تمام   با را وجودش تغییرات  

 ..!نبود روح بي دیگر قلبش

 ..!بود شده عاشق قلبش

 ..!نگاه یک در هم آن

 ..!بارها و بارها..بود پرسیده خود از دارا

 ؟؟؟..داشت اعتقاد اول نگاه در عشق به آیا که

 ..!داد مي خودش را سوالش جواب و

 ..!نه

 نگاه در هم آن..شود عاشق کرد نمي فکر هرگز او و بود نه جوابش

 ..!اول

 داشت؟؟ اعتقاد عشق به اصال

 ..!نه

 ..!نه هم باز

 ..!!بود این عشق مقابل در جوابش همیشه

 ..!چه عشق  

 ..!چه َکشک  

 ..!شدن عاشق به چه را مرد اصال

 ..!بود شده عاشق او..ولي
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 ..!بود برادرش عشق که دختري عاشق

 

سواي تا...شد نمي عاشق کاش اي و  ..!نشود عالم ر 

 

 ..!َشَومْ  ْمي ب ْهتَرْ  ت   ا?ب اَّما..اَْستْ  ْخوبْ  َمنْ  ال  ?ح}}

 ..!َشَوم مي دْیَگر ْجور  ?ْ ي   ْمیبینََمتْ  تا..آخ

 

ّس   ت   ا?ب ْعر ح   ..!نَد?  مي گ ل ْبیشتَرْ  َمنْ  دَرْ  ش 

َعطَّرْ  اَردْ ?ب مي ه? ارانْ ?ب..اَسم  ?ي  ..!َشَومْ  مي م 

 

لْ  بیْشتَرْ  َمن اَزْ  آْبي ل باس   دَرْ   ..!بَريْ  مي د 

 ..!َشَومْ  مي بوتَر?َ میْپوشي ه? َوقتي..آْسمانْ 

 

 ..!ت   پاي   ب مانَمْ  تا َهْستَمْ  َمردْ  ها آْنقَْدرْ 

ْلگرمي گاهْ  َگه ي ایه?م تَوانَمْ  مي  ..!َشَومْ  د 

 

یلْ  یل  _م   ..!َمنْ  ــہ??ــــ? نْ ?   اَورْ ?ب ت   بي اَّما ت وْستْ  م 

 ..!{{َشَومْ  مي پَر پَر..َسْردْ  هاي   بادْ  ه جْوم   دَرْ 

 

???? 
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 ...دارد ادامه##
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 ??? پارت#

 

 (میال زبان از)

 

 ..!پیوستم جمع به

 ..!بود عالي علیمي خانم دستپخت هم باز

 ..!لذیذ و طعم خوش

 

 ..!بود خوشمزه خیلي..علیمي خانم نکنه درد دستتون: میالد

 

 خانم نگو بهم دیگه درضمن..پسرم کنم مي خواهش: علیمي خانم

 جون نیکي بگي بهم..میده دست بهم بودن پیر احساس   اینجوري..علیمي

 ..!ترم راحت

 

 ..!نیکي

 ..!بود زیبایي نام  

 ..!علیمي خانم ي برازنده و

 

 ..!جون نیکي حتما..بله: میالد
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 ..!شد مشغول کارش به و زد يلبخند جان نیکي

 ..!کنم کمک او به تا شدم بلند

 

 این انقدر..چسبید خیلي..بود خوشمزه خیلي غذات جون نیکي: میعاد

 کنم مي احساس هي..داده مزه بي و سوخته غذاهاي ما به خانم میال

 ..!اینجوریه همه غذاي

 

 ..!خندیدند همه

 ..!کردم بغض من..ولي

 ؟؟..نداشت دوست را دستپختم برادرم

له من از برادرم که من بر واي  ..!کند مي گ 

 ..!جمع ي خنده جواب در..بزنم لبخند شدم مجبور

 ..!شد حالم متوجه که بود میالد فقط

 ..!کرد مي نگاه من به کرده اخم

 ..!کرد نگاه میعاد به غضب با و چرخاند را سرش

 ..!دادم نشان ها ظرف شستن مشغول را خودم و برگشتم آرام

 ..!دادم قورت زور به را بغضم

 

 سارا و دنیا..دخترم بشین بیا..جان؟ میال چرا شما!..عه: جون نیکي

 ..!هستن
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 ..!دادم تکان نه معناي به را سرم و زدم لبخندي

 

 ..!میشي خسته آخه: جون نیکي

 

 ..!دادم تکان نه معناي به را سرم هم باز

 

 ..!راحتي که جور هر..دخترم باشه: جون نیکي

 

 ..!شدم شستن مشغول

 

 ...دارد ادامه##
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 ..!کرد کمکم ها ظرف شستن در و شد ملحق من به سارا

 ساحل به آفتاب غروب دیدن براي یارا پیشنهاد به..بعد ساعت چند

 ..!رفتیم

 ..!شستمن ها شن روي

 ..!داشت آرامش عجیب

 ..!کرد مي برخورد پاهایم با که آرامي هاي موج مخصوصا
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 ..!گفتم شکر را خالقم عظمت   و خندیدم

 را نظیري بي چیز   چنین آفریدن قدرت کسي هم او از غیر مگر

 ؟..!دارد

 ..!بود خواهد" نه" جواب..شک بي"..نه"

 ..!بودیم هم دور   همه

 ..!جایي به خیره و بود متفاوت ها نگاه

 ..!بود غروبش و دریا به من نگاه

 فقط..جایي به توجه بي..باشم شده مجبور که بود شده زیبا آنقدر..آسمان

 ..!باشم آسمان ن گراي

 ..!طلوع تابان ماه   و کرد مي غروب زیبا خورشید   خانم..کم کم

 ..!بود انگیز شگفت

 

 گلم پسراي از..زیبا حالت این در خوام مي حاال..خب: جون نیکي

 ..!بخونن برامون تا کنم درخواست

 

 ..!بود شده جمع جان نیکي حرف به حواسم

 ؟؟؟..بودند یارا و دارا..پسرانش از منظور

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#
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 ..!مامان..عه؟: یارا

 

 ..!بخونین برامون دارم دوست..خب؟ چیه: جون ينیک

 

 ..!مامان آخه ولي: دارا

 

 ..!کردم خواهش..نداریما اگر و اما و ولي: جون نیکي

 

 ..!گفت آرامي ي بله مطیع دارا و..کشید پوف یارا

 ..!بودم دوخته چشم دو آن به زده هیجان

 ؟؟..یعني بودند بلد

 ..!رفت خانه به و شد بلند یارا

 داشت رنگي اي قهوه گیتار   دستش در که حالي در دقیقه چند از بعد

 ..!برگشت

 ..!بودم شده زده شگفت واقعا

 ..!نشست یارا

 

لم داداشاي افتخار   به: دنیا  گلم داداشاي افتخار   به..گفتم اشتباه عه..خ 

 ..!هوراااا و جیغ و دست

 

 ..!زد دست و کشید جیغ بلند خودش هم بعد
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 ..!گرفت را دنیا انده جلوي حرص با سارا

 

 ..!شعور بي باش سنگین یکم: سارا

 

 ...!کافیه مانکنم که همین..ندارم دوست رو بودن سنگین: دنیا

 

 ..!کنم چیکار باهات دونم نمي دیگه..اوف: سارا

 

 ..!بودند من برادران همانند..خواهر دو این و خندیدم

 ..!گفت آهسته و کرد جمع به رو دارا

 

 بخونم؟؟ براتون ریندا دوست چي: دارا

 

 ..!چسبه مي هوا این تو..بخون غمگین آهنگ یه داداش: میعاد

 

 ..!کردند موافقت همه

 ..!آمد سمتم به و شد بلند میالد

 ..!نشست کنارم

 ..!کرد نواختن به شروع یارا

 ..!بود خوب دارا صداي

 ..!حد از بیش
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 قطعا رپس این و گرفتم پس را حرفم..شنیدم را یارا صداي وقتي اما

 ..!بود جادویي

 ..!بود سرتر بزرگترش برادر   از..خودش همانند هم صدایش

 ..!زیبا و بخش آرامش

 ..!شد حلقه کمرم دور میالد دست  

 خیره...خودم اختیار   بي کامال چشمانم و گذاشتم اش شانه روي را سرم

 ..!ماندند یارا ي

 ..!بود َمحَشر صدایش

 ..!گرفت مي اوج وقتي مخصوصا

 ..!درخشید مي تابان ماه زیر   شصورت

 ..!کردم مي حس من و

 ..!بود من به خیره که را دارایي نگاه  

 

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ترین مشهور هفته یک عرض در..شد مي خواننده اگر..یارا قطعا

 ..!شک بي شد مي ایران ي نندهخوا

 ..!کرد مي غوغا دیگر که اش قیافه با مخصوصا
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 ..!بودم اش خیره

 ..!بردارم رویش از را چشمانم توانستم نمي چرا دانم نمي

 

 جان..نظیرش بي ي چهره دیدن   براي روزي میدانستم چه من و)

 ..!داد خواهم

 ..!(کردم مي نگاهش بیشتر..دانستم مي اگر قطعا و

 

 ..!گذاشتم هم روي را شمانمچ

 ..!کردم باز هم از را چشمانم..شد تمام که آهنگ

 ..!زدند مي دست برایشان همه

 ..!بودند نظیر بي واقعا

 میدان پیروز   قطعا صدایشان با..دهند تشکیل گروهي باهم توانستند مي

 ...!شدند مي

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!بودین (perfect) پ رف کت..دوتا شما دارین ا یول بابا: میعاد

 

 ..!شما داري لطف: دارا
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 بخشي آرامش و خوب صداي واقعا..موافقم میعاد با منم..بله: میالد

 ..!هردوتون..دارین

 

 ..!ازتون مرسي: یارا

 

 یهو..دیگه نکنین تعریف دوتا این از زیاد..خب خیله: علیمي آقاي

 ..!ها کنه مي گل کاذبشون غرور  

 

 ..!خندیدیم

 

 واقعا؟؟؟: میالد

 

 میکنه فک نشناستشون هرکي..دارن غروري یه..بابا آره: جون نیکي

 ..!مملکتن یک پادشاه دوتا این حتما

 

 ..!مامان..عه: یارا

 

 ؟؟..میگم دروغ مگه..یامان: جون نیکي

 

 ..!جان مامان میگي راستشو همیشه شما..نه :دارا
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.... 

.... 

 ..!گذشت مي شمال در بودنمان از روز دو

 ..!گرفتم مي دلپیچه اوقات گاهي که..بودم خندیده آنقدر روز دو این در

 ..!بود گذشته خوش خیلي روز دو این

 ..!بگیریم فاکتور را خان دارا گاه   بي و گاه هاي نگاه اگر البته

 

 ...دارد هادام##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!بودیم خانه سارا و من فقط..هم االن

 ..!بودند رفته بازار به خرید براي هم بقیه

 دادم ترجیح نداشتم را شلوغ بازاهاي در گشتن حوصله من چون..ولي

 !..بمانم خانه در

 ..!ماند خانه در نباشم تنها من اینکه براي هم سارا

 ..!بودم ممنونش

 ..!رفت مي سر ام حوصله بیشتر..میندم مي خانه در تنها اگر چون

 

 ..!سوال یه میال: سارا
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 ..!داشت دستش در خودکار و کاغذ..کردم نگاهش

 

 میدي؟ جوابمو..میپرسم سوال: سارا

 

س و داد نشانم را کاغذ لتَم   ..!کرد اهمنگ م 

 ..!دادم تکان را سرم و زدم لبخندي

 ..!بوسید را ام گونه محکم سارا

 

 ..!مرسي واي: سارا

 

 ..!نشست کنارم

 

 ..!سالشه چند میالد..اومم..من سوال اولین حاال: سارا

 

 ..!پرید باال خود خودبه ابروهایم از یکي

 ..!عجب

 ..!کردم نگاهش بدجنس

 

 ؟..!میکني نگام اینجوري چرا..چیه؟: سارا
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 ..!انداختم باال را هایم شانه و زدم شیطاني لبخند   یک

 ..!گرفتم دستش از را کاغذ

 

 " سالگي??  میره داره میالد" 

 

 ..!نمیاد بهش اصال واي..واقعا؟؟: سارا

 

 

 نخواهد جان میالدش بدون سارا دانستم مي چه زمان آن من و)

 ...!(داشت

 

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!بودم موافق

 ..!خورد نمي اش قیافه به میالد سن

 

 ؟؟..سالشه چند داییت...! دوم سوال حاال..خب: سارا
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 ..!بود فضول عجیب دختر این و..خندیدم

 

 " سالشه" ?? نوشتم ورق در

 

 عکسشو..باهاش زدم حرف بد اونروز..سرم به خاک اووو: سارا

 ؟..داییت چطوریه ببینم خوام مي..داري؟

 

 ..!داشتم را عکسش

 ..!بود جیبم داخل در ام گوشي

 ..!کرد نگاه مرا زده بهت..دید که را جانم دایي عکس  

 

 این من جان  ..سیبیالشو..اوه اوه..تو داري خفني داییه عجب بابا: سارا

 ؟؟مدش این با سالشه?? 

 

 ..!دادم تکان را سرم خنده با

 

 داره؟؟ زن حاال..واي: سارا

 

 ..!شد محو لبخندم

 ..!بود مهسانش پوش   سیاه هنوز..جان دایي
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    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ..!شدي ناراحت چرا..میال شد چي: سارا

 

 ..!نوشتم غمگین فقط و نکردم نگاهش

 

 " گذاشت تنهایش عشقش و بود عاشق..جانم دایي"

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!کرد نگاهم ناباور سارا

 

 چرا؟؟..چجوري؟: سارا

 

 ..!نوشتم کاغذ روي ناراحتي با دوباره

 

 " گرفتش ازمون سرطان..سرطان" 

 

 ..!کشید بلندي هین سارا
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    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ..!کنم ناراحتت خواستم نمي..متاسفم واقعا..!من خداي واي: سارا

 

 ..!بزنم لبخند کردم سعي

 نمي چیزي که او..کنم ناراحت را سارا خواست نمي دلم..بودم موفق و

 ..!دانست

 

 ..!کردم رقص هوس که من..برقصیم شو بلند واي: سارا

 

 ..!نه که چرا..خب

 ..!بود خوب رقصم

 ..!بودم بلد بیش و کم

 

 " بلدي؟ رقصي چه" نوشتم کاغذ روي

 

 تو..!..رقصم مي زور به هم رو فارسي همون بخواي راستشو: سارا

 چي؟؟

 

 ..!بلدم رقصارو ي همه تقریبا من"  نوشتم

 

 ..!گفت زده هیجان سارا

 

 بلدي؟؟ هم ؟عربي...واقعا: سارا
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    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 

 ..!بودم بلد

 ..!برقصم عربي میتوانستم

 ..!دادم تکان را سرم

 

 خواهش؟؟..برقصي عربي میتوني االن..خوب چقدر واي: سارا

 

 نه؟؟ یا میتوانم که نداشتم َحتم و بودم خجالتي

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!گرفت دستش در را دستم سارا

 

 ..!برقصي باید..نکن نگام اونجوري: سارا

 

 .!دوید اتاقش سمت به..من به توجه بي سارا

 ..!شدم عصبي

 میتوانم؟؟ که گفتم چرا اصال..اَه
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 ..!برگشت سارا بعد دقیقه چند

 ..!کردم نگاهش شوکه..دستش در لباس   دیدن از

 ..!بود کرده ام شوکه..بود دستش در که عربي ي تیکه دو لباس  

 ..!بپوشم را لباس این من داشت انتظار..االن

 ..!کردم نگاهش باز دهان   با

 

 رقص..دیگه لباسه..باز؟ میکني نگام اونجوري چرا..چته؟؟ باز: سارا

 ..!نمیده حال لباس بدون که عربي

 

 ..!کردم نگاهش عجز با اینبار

 

 میتوني پس..هستیم تو منو فقط..نیست کسي که اینجا..لطفا میال: سارا

 ..!برقصي

 

 ..!پوشیدم را لباس باالخره و..کنم قانعش نتوانستم

 ..!بود زیبا و باز العاده فوق اسلب

 ..!بود گرفته قاب را سفیدم بدن..سیاهش رنگ  

 ..!داشتم دوست را ریشش ریش و بلند دامن  

 ..!بود شده دوخته نظیر بي واقعا

 

 

 ...دارد ادامه##



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!زد دست و کشید جیغ سارا..شد پ ل ي که هنگآ

 

 !دیگه برقص..باش زود: سارا

 

 ..!کردم شروع و خندیدم

 ..!بود تند آهنگ ریتم  

 ..!داشتم دوست را رقص  

 ..!میرقصیدم را ام تنهایي اوقات   بیشتر

 ..!کرد مي نگاهم هیجان با سارا

 ...!بود آهنگ هاي آخر

 ..!برگرداندم جلو سمت به کج را سرم

 ..!بودند شده پریشان موهایم

 ..!خدایا..کردم بلند را سرم که همین

 ..!روم فرو زمین در و شوم آب داشتم دوست

 ..!بودم کرده داغ

 ..!عصبانیت و شرم از
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    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 مي نگاهم و بود ایستاده ورودي در جلوي باز دهان   با یارا..خدایا واي

 ..!کرد

 ..!بود گرفته را وجودم تمام شرم

 ..!کنم گریه و بنشینم همانجا..داشتم دوست که قدري به

 ..!داشتم شدن خورد احساس   افتضاح

 ..!بودند شده زمین میخ پاهایم

 ..!کنم حرکتي توانستم نمي که بودم شوکه آنقدر

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!رفت بیرون"  لعنتي"  گفتن با و آمد خود به من از زودتر

 ..!آمدم فرود زمین روي..رفت بیرون که همان

 

 ..!دختر شدي چي میال: سارا

 

 ..!کرد مي زده شرم بیشتر مرا اش خنده و خندید مي سارا

 ..!بودم کرده بغض

 ..!شکست سوزناکي طور به بغضم
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 ..!ددا ماساژ را کمرم و نشست کنارم سارا

 

 ..!که نشده ؟؟چیزي..دختر میکني گریه چرا..میال واي: سارا

 

 ..!نشده چیزي

 ..!پوشیدم را مذخرف لباس این سارا حرف به که من سر بر خاک

 ..!که بود نمانده برایم آبرو

 ..!شد بیشتر ام گریه

 ..!شد بیشتر اش خنده متقابال هم سارا

 

 و بود اینجا آهنگ وسطاي زا..داداشم بیچاره..میال واي..خدا آي: سارا

 ..!بهت بود زده زل همونجوري

 

 ..!نداد َمجالش خنده

 ..!بود بریده را امانم گریه که هم من

 ..!خدا واي

 ..!ساعت نیم از بیشتر یعني..بود اینجا آهنگ هاي وسط از او

 ..!واي..واي

 ..!کنم خفه را سارا و خودم داشتم دوست
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 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!آورد آب برایم سارا

 

 ..!کن بس توروخدا..رفت نفست میال واي: سارا

 

که به زیاد ي گریه از..گفت مي راست کس   به نفسم و بودم افتاده س 

 ..!آمد مي باال سختي

 ..!خوردم را آب

 

 ..!کن عوض هم رو لباسات مبری بیا: سارا

 

 ..!رفتم دنبالش به

 ..!کشیدم دراز تخت روي..کردم عوض که را لباسهایم

 ..!داشتم احتیاج راحت خواب یک به فقط االن و..سوختند مي چشمانم

 ..!داشت کمي درد   هم سرم

 ..!کردم فکر و بستم را چشمانم

 ..!کرد خواهم نگاه یارا چشمان   در پس این از چگونه
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    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 مرا و کند باز دهن زمین دارم دوست..افتم مي که هم یادش..خدایا يوا

 ..!ببلعد

 ..!دهم نشان حرکتي خودم از نتوانستم چگونه

 ..!واي..واي

 ..!کنم کار چه باید دانم نمي

 یارا چشم   در چشم تا کنم نگاه زمین به فقط باید پس این از شک بي

 ..!نشوم

 ...!رفتم وابخ به کي نفهمیدم که..کردم فکر آنقدر

 

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!کردم باز را چشمانم

 ..!هستم کجا که نشدم متوجه و بودم گنگ اول

 ..!دادم مالش را چشمانم و دادم تکان را سرم

 ..!اند برگشته همه که ادمید نشان..آمد مي که صداهایي

 ..!رفتم پایین سمت به..هایم لباس تعویض از بعد و شدم بلند

 ..!آمد مي آشپزخانه از صدا

 ..!انداختم نگاهي اطراف به
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 ..!نبود خانه در مردي

 ..!شدند تیز هایم گوش..دنیا بلند ي خنده صداي با

 

 ..!کرد گریه انقدر میال بیچاره..که نمیدوني..مامان واي: سارا

 

 ..!که نیست حیا بي تا دو شما عین..کشیده خجالت دخترم..الهي: مامان

 

 که همین داداشم بیچاره..!بگو رو یارا واي..مامان کن ولش حاال: سارا

 ..!کرد نگاش و وایساد همونجا..زد خشکش..میال دیدن با تو اومد

 

 ..!خدا یا: دنیا

 

 باز من خود دهن  ..که میرقصید قشنگ چه میال نمیدونین حاال بعد: سارا

 ..!بود مونده

 

 

 ..!گرفتم گاز را لبم

 ..!بود نمانده برایم آبرو
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. 
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 ..!بود پایین سرم

 ..!ردمک بلند تند را سرم..آمد ورودي در صداي که همین ولي

 ..!کردم نمي بلند کاش اي که

 ..!بودند ایستاده هم کنار..یارا و میعاد

 ..!شدم سرخ شرم از..شدم سرخ آني به

 

 ..!داداش عزیز   چطوري..من گل آبجي..بــــــــــه: میعاد

 

 ..!زدم لبخند زور به

 

 ..!سالم..سَ : یارا

 

 ..!دادم تکان آرام را سرم

 ..!بود شده سرخ هم او

 ..!انداخت مي موهایش میان   پنجه تند تند و تداش اخم

رعتي چه با..خدایا..واي  بودم؟؟ ایستاده او روي روبه ج 

 

 اومدین؟..عه: دنیا

 



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ..!راهیم تو هنوز نه: میعاد

 

 ..!خندیدم یارا و من

 ..!کرد مي نگاه میالد به خصمانه دنیا

 

 ..!آخه رسیدین کردم فکر من..کردین یادآوري که ممنون: دنیا

 

 ..!االن میشیم نزدیک داریم..میکنم خواهش: میعاد

 

 ..!نمکدون: دنیا

 

 ..!گفت آرام دنیا

 ..!شنیدم..بود من کنار   چون ولي

 

 گفتین؟؟ چیزي: میعاد

 

 ..!نه: دنیا

 

 ..!رفت آشپزخانه سمت به و گرفت را دستم هم بعد

 ..!کشید بلندي ایش  ..شد وارد که همین دنیا
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 ؟تو؟ چته باز: جون نیکي

 

 خنده معني   من و خندید آرام..دید مرا که همین و برگشت جان نیکي

 ..!کردم عوض رنگ باز و..فهمیدم را اش

 

 ..!عزیزم چطوري..دخترم سالم: جون نیکي

 

 ..!کرد مي نگاهم معناداري لبخند   با سارا و زدم لبخند

 

 مامان؟؟: دنیا

 

 جانم؟؟: جون نیکي

 

 ..!گفت تهدیدواري حالت با دنیا

 

 میزنم کنه عصبانیم..بگوهااا چیزي یه نفهم میعاد   این به مامان: دنیا

کورش   کور،م   ..!میکنمااا داغون د 

 

 ..!خندیدم من

 ..!کشید بلندي هین سارا

 ..!زد صورتش به را دستش هم جان نیکي
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 روي از اقل ال..اینجاست خواهرش حیا بي..سرم به خاک: جون نیکي

 ..!بکش خجالت خواهرش

 

 بود؟ کجا خجالتش دختر این و

 ..!دانم نمي من
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 ..!گذاشتم جان نیکي شانه روي را دستم و خندیدم

 

 در منو ک فر چقدر داداشش که میدونه خودش خواهرش خب: دنیا

 ..!میاره

 

 ..!میگفت راست

 ..!بودند افتاده لج هم با روز چند این در

 ..!آمدند درنمي جور دیگر یک با دنیا و میعاد

 تشنه یکدیگر خون به احتماال که بودند پیچیده هم پروپاي به آنقدر

 ..!بودند

 ..!هیچ که هم میعاد
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 ..!کرد مي رفتار ساله سه ي بچه یک همانند

 ..!کرد مي خطي خط را الدمی منو اعصاب   رفتارش این با

 ..!کرد توان نمي کاري..خب ولي

 ..!بود کرده عادت بودن دلقک به میعاد

 

 آخه؟؟ اي بچه مگه دنیا: جون نیکي

 

 ..!دیگه سالمه??  همش..باشم؟ بزرگ که سالمه چند مگه..آره: دنیا

 

 کوچولویي؟ سنت این با حاال: سارا

 

 !..نیستم ترشیده تو مثل باشم چي هر: دنیا

 

 ..!دنیا: سارا

 

 چیه؟..مرگ و دنیا: دنیا

 

 ..!دهنتا تو میزنم: سارا

 

 ..!میکنما نگات وایمیستم منم: دنیا
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 ..!میخندیدم آرام

 ..!نگریست مي فرزندش دو به عصباني هم جان نیکي

 

 ..!کردن شروع دوتا این باز..خدا اي: نیکي
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 به حاالها حاال دوتا این..پسرا؟ برا میبري چاي جان میال: جون نیکي

 ..!کنن نمي ول..افتادن هم جون

 

 ..!دادم تکان را سرم

 ..!ریختم چاي استکان دو

 ..!شدم پذیرایي وارد دست به سیني

 ..!هنوز کشیدم مي خجالت یارا روي از

 

 ..!خواهري نکنه درد گلت دست: میعاد
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 ..!زدم لبخند

 

 ..!ممنون: یارا

 

 ..!داشت اخم هم باز یارا

 ..!کردم اخم

 ..!نچسب ي پسره

 ..رقصیدم جلویش عمدا   خودم انگار

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!باشي آماده دیگه ساعت یه گفت میالد..میال: میعاد

 

 ..!کردم نگاهش سوالي

 

 میکشه زحمت یارا..جایي یه بري باهاش خواد مي: میعاد

 ..!تهران برگردم باید من..میرسونتت
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 ..!ایستاد قلبم

 ؟؟..!!یارا با

 ..!رفتم نمي جایي او با ابدا..نه

 ..!کردم نگاه میعاد به کرده اخم

 ..!کرد بسته و باز را چشمانش لبخند با میعاد

 

 باید منم..بیاد تونه نمي میالد...شم فدات نکن نگاه اونجوري: میعاد

 ..!برگردم امروز

 

 ؟..کاریست چه خب

 ..!دیگر برمیگشتیم همدیگر با

 

 

 !باش راضي حاال: میعاد

 

 ..!نبودم راضي

 

 ..!میبرمتون من خانم میال: یارا

 

 ..!کردم هنگا یارا به

 ..!حلقم ته   در اخمش
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رخره داشتم دوست  ..!ب جواَم را اش خ 

 ..!دماغ گنده ي پسره

 ..!گرفتم گاز ناگهاني را لبم

 ..!سرم بر خاک

 خان یارا ي سایه زیر..خداراشکر هم آن که..بودم نکرده بددهني

 ..!کردم

 

 اگر و..زد خواهد جوانه وجودم در عشق..دانستم مي چه شب آن من و)

 ..!(رفتم نمي جایي او با دانستم يم

 

 ..!بودم حاضر من و بود گذشته ساعت یک

 ..!بود شده تهران راهي   پیش ساعت   نیم میعاد

 ..!بودم نشسته یارا بلند شاسي ماشین   در هم االن

 ..!رفت مي تاریکي به رو هوا کم کم

 ..!داشتم دلشوره چرا دانم نمي

 کرده اخم و کردم جور و معج را خودم..نشست کنارم یارا که همین

 ..!نشستم درست

 

 که؟؟ نیست سردتون: یارا

 

 ..!بود سرد کمي هوا

 ..!کند روشن را گرمایي سیستم برایم یارا بخواهم که آنقدري نه
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 ..!دادم تکان راست و چپ به را سرم

 

 

 میتونین خواستین..راهیم تو ساعت دو تقریبا ما..خب خیله: یارا

 ..!میکنم رتونبیدا رسیدیم..بخوابین

 

 ..!کردم تعجب

 ؟؟..ساعت دو

 ؟؟..بود کجا میالد مگر

 ..!افتادیم راه به

 ..!بودم نشسته کنارش که این از بودم معذب

 ..!کردم نگاهش چشمي زیر

 ..!بود جنتلمنانه هم رانندگي هنگام ژستش

 را اش اشاره انگشت   و بود داده تکیه صندلي به را چپش دست   آرنج

 ..!بود هگذاشت لبش روي

 را دنده..چندگاهي از هر و بود گرفته را فرمان هم دیگرش دست   با

 ..!کرد مي عوض

 ..!نگو که بود کرده هم اخمي یک

 ..!کرد مي رانندگي جدي هم خیلي

 

 صورتمه؟؟ رو چیزي: یارا
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 ..!انداختم زیر به را سرم زده شرم

 ؟؟شد زدن دید به تبدیل ات چشمي زیر نگاه چرا..عقل بي میالي

 ..!بود گرفته حرصم خودم از

 ؟..!کند مي فکري چه خود با حال

 درختان   متوجه لحظه یک که..کردم مي سرزنش را خودم دل در داشتم

 ..!شدم کشیده فلک به سر و تنومند

 ..!بودیم جنگل در

 ..!گرفت فرا را وجودم تمام ترس..لحظه یک

 ..!بود سیاه جا همه

 کرده روشن را رویمان جلوي که بود یارا ماشین   هاي چراغ نور   فقط

 ..!بود

عب..جنگل  ..!بود آور ر 

 ..!بود وحشتناک

 ..!بود دهشتناک شب در..جنگل
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 ..!شدم جمع خودم در وحشت با

 ؟؟..شدیم مي رد جنگل از او به رسیدن براي باید که بود کجا میالد
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 ..!شد ترسم متوجه یارا

 

 ؟؟..شده چیزي: یارا

 

 ..!دادم تکان راست و چپ به را سرم

 

 ..!رسیم مي دیگه ساعت یه تا..نباشین نگران: یارا

 

 ..!دادم تکان را سرم

 ..!داشتم دلشوره ولي

ن ه ن ماشین که..بود نگذشته دقیقه چند  ..!یستادا کنان ه 

 

 ..!!شد اینجوري عه؟؟چرا: یارا

 

 ..!شد پیاده او و کردم نگاهش

 ..!بود زده باال را ماشین کاپوت که کردم مي نگاه اویي به استرس با

 ..!شکست کنم فکر که..بست محکم آنقدر را کاپوت..بعد لحظه چند

 ..!بود عصباني

 ..!برگشت ماشین به دوباره

 !..کرد نگاه من به اول عصباني
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" لعنتي.."بلند باصداي و کوبید فرمان روي بار چند را دستش هم بعد

 ..!گفت

 ..!کردم نگاهش تعجب با

 ..!بیچاره بود برداشته تاب مخش

 

 ..!کنه نمي کار ماشین: یارا

 

 ؟؟...چي

 ؟؟..چه یعني کند نمي کار ماشین

 

 ..!خودرو امداد به بزنم زنگ باید: یارا

 

 ..!بود ردهک رخنه وجودم در دوباره ترس

 ...!شد نمي..گرفت مي تماس چقدر هر

 ..!نمیداد آنتن اینجا

 ..!بودم نیاورده هم را خودم گوشي  

 ..!بود پایین سرم

 ..!کنم نگاه بیرون به نداشتم دوست

 ..!بود وحشتناک چون

 ..!ترساندم مي بیشتر..کرد مي هوهو که جغدي صداي

 ..!بود نشسته عصباني کنارم یارا
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 سرد کم کم داره هم هوا..کنه نمي کار ماشین سیستم..لعنتي: یارا

 ..!میشه خوب خیلي نزنیم یخ..میشه

 ..!گفت مي راست

 ..!شد مي سردتر هوا

 ..!تر ترسناک و
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 ..!بود سردم

 ..!بگویم توانستم نمي ولي

 ..!بودند بسته یخ انگشتانم سر

 ..!کشیدم جیغ..بود نزدیک هم خیلي که گرگي ي زوزه صداي با

 ..!پرید جایش از من جیغ با..بود بسته را چشمانش که یارا

 

 شد؟؟ چي: یارا
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 ..!بود گرفته ام گریه

 ..!بودم ترسیده

 ؟؟..بمانیم اینجا بودیم مجبور کي تا

 ..!بود مشخص کامال این و..لرزیدند مي سرما از دستانم

 

 لرزي؟؟ مي چرا: یارا

 

 ..!گرفت دستش در را دستانم

 

 ..!زني مي یخ ؟داري..سردي انقدر چرا دختر: یارا

 

 ..!کرد اخم دوباره یارا

 ..!کشید بلندي نچ

 

 ..!بغلم بیا: یارا

 

 ..!شنیدم درست...نه ولي..شنیدم اشتباه کردم فکر لحظه یک

 ..!شدند نمي تر باز این از دیگر نمچشما

 ؟؟..بود کرده فکري چه خود با او
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 هر..سرده هوا..اس دیگه چیز یه منظورم من..نکن اشتباه فکراي: یارا

 ..!کنیم گرم رو خودمون میتونیم اینجوري فقط و..زنیم مي یخ داریم دو

 

 ..!کردم اخم

 ..!بود محال

 ؟..!غریبه مرد یک بغل در

 ؟؟..من هم آن

 ؟..!ها حرف چه

 

 ..!فهمي نمي چرا..میالجان زنیم مي یخ صبح تا: یارا

 

 ؟؟؟؟..جان میال

 ؟..!!درآمد کجایش از جان
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 ..!بکنم را کار ینا بود محال زدم مي هم یخ و شد تر غلیظ اخمم
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 ..!نگفت هیچ دیگر یارا

 ..!گفت مي راست..نگذریم حق از ولي

 ..!شد مي سردتر و سردتر هوا

 ..!بود هم باراني هوا

 ..!میبارید نم نم باران

 ..!بود شمال هواي خاصیت این و

 ..!کردم بغض

 ؟؟..کرد نمي کاري و بود نشسته یارا چرا..اصال

 ؟؟..بود خیال بي چرا

 ..!کردم نگاهش

 ..!بود بسته هم را چشمانش..بود گرفته آغوش در را خودش دستانش با

 ..!بود شده متوجه حال به تا میالد شک بي

 ..!شد مي نگران برادرم

 ..!دادم تکانش و گذاشتم یارا بازوي روي را دستم

 ..!کرد نگاه مرا و کرد باز را چشمانش

 

 شده؟؟ چیزي: یارا

 

 ..!کردم بغض هک فهمید او و لرزید لبانم

 ..!نشست درست سرجایش
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 ..!کردي بغض چرا: یارا

 

 ..!بودم ترسیده

 ..!خیلي

 ..!خواند چشمانم از را ترسم

 ..!کشید خود سمت به مرا و گرفت دستش در را دستم

 ..!رفت نفسم

 ..!خدایا واي

 ..!بودم یارا آغوش   در..من

 ..!شدم گرم

 ..!کردم امنیت احساس

 ..!دبو پرمهر و امن آغوشش

 

 بشه که صبح..که نیست چیزي..خوب؟ دختر ترسیدي چرا: یارا

 ؟؟..باشه..نکن بغض هم حاال..میریم

 

 ..!خدایا واي

 ..!بارید مي مهرباني صدایش از

 ..!وجودش به شد گرم دلم

 

 (تپید نمي برایش و شد مي سنگ دلم کاش اي و)
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 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!کشید خود سمت به بیشتر مرا

 ..!بودم نشسته پایش روي تقریبا حال و

تَبرش ي سینه در بیشتر را سرم معذب  ..!فشردم س 

 

 ..!میال نخوابي: یارا

 

 ..!دادم تکان را سرم

 ولي..یمبیا بیرون آغوشش از خواستم همین بخاطر..نبودم راحت

 ..!شدند حلقه کمرم دور تر محکم دستانش

 

 !سردته..اینجا بشین: یارا

 

 ..!نگفتم چیزي

 ..!بستم را چشمانم

 ..!بودم شده گرم
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 ..!بودند بسته حصار تنم دور یارا بزرگ بازوهاي

 ..!کشیدم راحتي نفس

 بازوي به و کشیدم جیغ غیرارادي رعدوبرق صداي ناگهاني   شنیدن با

 ..!داختمان چنگ یارا

 

 ..!باش آروم..بود رعدوبرق..عزیزم نیست چیزي!..هیس: یارا

 

 ..!بودم کرده خوف

 ..!شکست بغضم اختیار بي

 ..!بودم افتاده اي مخمصه چنین در که بود باري اولین

 ..!خانواده و خانه از دور

 

 میکني؟؟ گریه چرا..میال؟؟: یارا

 

 ..!کرد مي نگاهم مهر با

 ..!اشتد خاصي مهر   هم صدایش

 ..!بود بلد را مردانگي عجیب..مرد این

 

 ...دارد ادامه##

 

. 
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 ??? پارت#

 

 ..!داشت غرور

 ..!بود جا به و اندازه به غرورش..ولي

 ..!کرد باریدن به شروع تند باران

 فرا را جنگل تمام سیل..کردم احساس که اریدمیب شدت با و تند آنقدر

 ..!گرفته

 ..!چکید مي اشک چشمانم از هنوز

 

 نیستن؟؟ چشمات حیف..میکني گریه داري که بازم: یارا

 

 ..!کردم نگاهش

 ..!کرد پاک را هایم اشک..شصتش انگسشت   با

 داده لم غریبه مرد یک بغل در که بودم شده راحت اینقدر کي..من و

 میداد؟؟ ام دلداري و کرد مي پاک را هایم اشک او و بودم

 ..!بود دیده وضع آن با مرا صبح که مردي هم آن

 ..!فشردم هم روي را چشمانم

 ...!ببخشد مرا خدا و

 

 !!شدن غیبتمون متوجه حتما حاال تا..خب؟؟!..نکن گریه دیگه: یارا

 

 ..!گرفتم مشت در را پیراهنش
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 ..!خندید

 

 نتیجه این به حاال ولي..!..هستي شجاعي تردخ کردم مي فکر من: یارا

 ..!نیستي شجاع هم اصال..نه که رسیدم

 

 ..!کردم نگاهش

 ..!شد زیاد رویش..کردم را تعریفش

 ..!کردم نگاهش چپ چپ

 ..!خندید تر بلند اینبار

 

 

 ..!((داد خواهم جان هایش خنده براي روزي..میدانستم چه من و))
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. 
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 ..!بود گذشته ساعت دو

 ..!بودم داشته نگه باز یارا زور   به را چشمانم

 ..!خواست مي خواب دلم
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 ..!چسبید مي خواب..باراني و سرد هواي این در

 ..!بود افتاده فشارم

 ..!بودم شده متوجه

 ..!بود سردش هم یارا

 ..!شد مي سردتر کم کم ماشین

 

 میال؟؟: یارا

 

 ..!کردم باز را چشمانم

 ..!بخواند مفرد مرا که بود شده باعث وضعیت این

 

 باشه؟؟..نخواب: یارا

 

 ..!توانستم نمي

 ..!آمد مي خوابم

 ..!کردم نگاهش خواب از خمار چشمان   با

 ..!نبود خوب حالش هم او

 ..!کردم مي حس را اش افتاده فشار  

 ..!کردم پنهان یارا گردن در را سرم..آمد که سوزي با

 ..!بود آتش ي کوره گردنش

 ..!فرستادم بیرون محکم را نفسم
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 ..!گذاشت سرم روي را سرش

 

 نیست؟ خوب حالت: یارا

 

 ..!دادم قورت را دهانم آب

 ..!نبودم خوب..نه

 ..!نکردم حرکتي

 

 ..!حتما افتاده فشارت..زدي یخ: یارا

 

 ..!دادم قورت باصدا اینبار را دهانم آب

 ..!بود شده خشک دهانم

 ..!کرد جدا خود از مرا یارا

 

 ..!وایسا همینجوري لحظه یه: یارا

 

 ..!کردم نگاهش

 ..!میدیدمش تار

 ..!بود سرد جنگل هواي

 ..!حتما..بود کرده بیمارم سرما این و

 ..!آورد در تن از را اسپرتش کت   یارا
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 ..!داد تکیه خود به مرا دوباره

 ..!انداخت تنم روي را کتش و

 ..!نه

 ..!زد مي یخ خودش

 ..!بود پوشیده که نازکي ي مردانه پیراهن   آن با هم آن

 ..!کنم اعتراض خواستم

 ..!ولي

 

 من نیستي خوب تو ولي خوبه حالم من..باش راحت..میال بشین: یارا

 ..!توني نمي تو ولي..بیارم دَوام تونم مي

 

 ..!شدم تسلیم..حرفش با

 ..!پیچید دورم تر محکم دستانش

 ..!گذاشت سرم روي را سرش

 ..!توانستم نمي دیگر

 ..!دارم نگه باز را چشمانم توانستم نمي

 

 ..!نخواب گفتم: یارا

 

 ..!کردم نگاهش

 ..!کرد مي نگاهم اخم با
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 ترسیده رعدوبرق وحشتناک صداي با دوباره که کردم نگاهش مظلوم

 ..!چسباندم رایا به را خودم

 ..!پیچید گوشم در آرامش ي خنده صداي

 ..!داشت خنده برایش خب

 صبح به اش خانواده بي را شب یک که من مثل لوسي دختر   رفتارهاي

 ..!داشت خنده..بود نرسانده

 ..!گذاشت سرم روي را دستش یارا

 

 ..!کنم مي خواهش..نخواب: یارا

 

 ..!دادم تکان را سرم

 ..!کرد مي نوازش را سرم موهاي که بود او و

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!کرد مي آلود خواب مرا بیشتر اینکارش

 ..!بخوابم خواست مي دلم

 ..!نرمم و گرم خواب رخت در

 ..!شد نمي..خب ولي
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 !..بودم شده گرم کمي

 ..!رفتم خواب به کي نفهمیدم و بستم کامل اینبار را چشمانم

 

 (یارا زبان از)

 

 ..!برداشتم میال سر روي از را سرم

 ..!کردم نگاهش

 ..!بودند بسته چشمانش

 ..!ترسیدم

 ..!بست مي یخ خوابید مي اگر چون..ترسیدم

 ..!زدم صدایش آرام

 

 میال؟؟: یارا

 

 ..!نگرفتم جوابي

 

 ؟؟جان میال: یارا

 

 ..!نگرفتم جوابي هم اینبار

 ..!دادم تکانش نگران

 ..!بود خوابیده دختر این..واي
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 ..!نشد بیدار کردم کاري هر

 ..!دادم بیرون صدا پر را نفسم

 انجام توانستم نمي هم این جز کاري..!کردم پنهان آغوشم در را او

..! بود شده جا هیکلي من   آغوش   در راحت..بغلي و بود کوچک..!دهم

 ..!بود مظلوم و شیرین عجیب دختر این..و زدم لبخند

 ..!شدم خیره صورتش به

 ..!نداشت نقصي

 ..!خواستني و زیبا

 ..!بود افتاده صورتش روي بلندش موهاي تار

 ..!زدم کنار را موهایش ام اشاره انگشت با

 ..!زدم لبخند

 ..!بود خوابیده آرام

 بزند؟؟ فحر نتواند که نبود حیف..نبود حیف دختر این و

 ..!بود حیف

 ..!بود حیف که وهللا به
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 ..!بستم را چشمانم
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 ..!آمد مي خوابم و بود سردم

 ..!خوابیدم مي نباید ولي

 ..!بود شده خاموش ام گوشي

 ..!کرد نمي درست را چیزي نشستن تالش بي اینجا

 ..!کردم مي کاري باید

 ..!ماندیم مي اینجا نباید

 ..!زد سرم به فکري

 ..!کردم نگاه آسمان به

 ..!میبارید نم نم باران

 ..!میبرد زمان ساعت یک از کمتر..بروم پیاده خواستم مي اگر

 ..!بود نزدیک نظر مورد مکان

 ..!بود خواهرش منتظر و بود شده نگران میالد حال به تا حتما و

 ..!نبود مهم برایم ماند مي اینجا ماشین

 ..!کردم تر محکم میالد دور را کتم

 ..!بود سرد عجیب امروز هوا و..افتاد تنم به لرز..شدم پیاده

 ..!کردم نگاه اطراف به

ردد لحظه یک  ..!شدم م 

 ..!بود ترسناک و تاریک بسیار جنگل

 ..!بودند مخوف و تاریک جنگل این در یاديز درنده حیوانات مطمئنا

 ..!کشیدم عمیق نفس

 ..!بستیم مي یخ..ماندم مي هم اینجا اگر خب
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 ..!دید مي را پادشاه هفت خواب که میالیي مخصوصا

 ..!میال

 ..!کردم نگاهش

 ..!زدم بوسه اش پیشاني روي چرا نفهمیدم و

 ..!کردم نگاهش..کارم از شوکه

 ..!دادم تکان را سرم

 ..!افتادم راه ماشین کردن قفل از بعد و کردم ماخ

 ..!نبود سنگین اصال میال

 ..!کرد مي تر آسان مرا کار   این و

 ..!شد مي خسته بود من جاي هم کس هر..سرما این در..خب ولي

 ..!هستیم زمستان وسط کردم فکر آن یک که بود سرد جوري واقعا هوا

 ..!بود گرفته ام خنده

 ..!بود شده تخیلي و ترسناک هاي فیلم مثل روزمان این ماجراي

 آغوشم در خفته زیباي همانند که دختري با..شمال هاي جنگل در

 ..!رفتم مي راه..بود
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. 

 ??? پارت#
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 ..!مزد مي نفس نفس و بودم شده خسته

 ..!فشردم خودم به را میال

 ..!نداشت رو به رنگ بیچاره دختر

 ..!کنم در خستگي تا نشستم درخت یک زیر

 و؟؟..گرفتم دستم در را میال دستان  

 ..!کردم وحشت

 ..!بودند یخ تکه عین دستانش

 دستانش..کردن"  ها"  با کردم سعي و گرفتم دهانم جلوي را دستانش

 ..!کنم گرم را

 ..!بودند برداشته رکت هایش لب

 ..!صحنه این دیدن   با آمد درد به دلم

 ..!بود سردش میال

 ..!گرفت حرصم خودم از

 ..!نالیدم آرام

 

 مي َیدَک رو بودن مرد اسم الکي که..یارا نامردت سر   به خاک: یارا

 ..!کشي

 

 ..!بود نازک پیراهنم

 ..!بودم پوشیده رکابي یک فقط زیرش و

 ..!نبود اي چاره زدم مي هم یخ

 ..!کشیدم میال روي و آوردم بیرون تنم از را پیراهن تند



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان
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 ..!بود سرد خیلي هوا و..شدند منقبض هایم ماهیچه..!لرزیدم

 ..!کردم فکر کمي

 ..!بود تر نزدیک جاده ولي..بود نمانده باقي زیادي راه

 برگردم خانه به جاده به رفتن با میالد نزد به رفتن جاي به توانستم مي

 ..!سازم مطلع را او و

 ..!بود خوبي فکر

 ..!شدم بلند جایم از سریع

 ...!نکردم را کار این اول از که بودم خنگي آدم   عجب و

... 

... 

 ..!دادم بیرون ذوق با را نفسم

 ..!شد مي رد ماشین یک...بار یک چندگاهي از هر و بود خلوت جاده

 ..!کنند کمکمان نبودند حاضر کدام هیچ ولي

 ..!میدادم آنان به را حق من..خب و

 مي را آدمي به کردن کمک هوس..شب تاریکي   در عاقلي آدم کدام آخر

 با تن به رکابي ها دیوانه همانند سرد و باراني هواي این در که کند

 کند؟؟ مي را خلوت اي جاده در آغوشش در دختر یک
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    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 

 ..!دهد خیرش خدا

 ..!داشت نگه را ماشینش..ما وضعیت دیدن با که را پیرمردي

 ..!بود شده نگران خدا بنده

 ..!داشت وجود دوستي انسان هاي آدم چنین هم هنوز و..زدم لبخند

 ..!پرسید را نسبتمان نام باباطاهر پیرمرد  

 ..!است نامزدم گفتم دروغ به ولي..نداشتم جوابي

 ..!بودم شده خیره میال ماه چون صورت   به که گفتم حالي در را این و

 

 ..!کردم نگاهش پیرمرد حرف با

 

 ..!باباجان داري دوستش خیلي معلومه: باباطاهر

 

 ..!بود دار خنده حرفش

 داشتن؟؟ دوست و من

 ..!نگفتم چیزي

 

 !(شد خواهد جان بي من   ان  ج میال..روزي میدانستم چه من و)

 

 ..!بودم میال نگران

 ..!برساند بیمارستان به مارا تا کردم خواهش باباطاهر از همین بخاطر
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 ..!رساند نزدیکي بیمارستان   به مارا و پذیرفت او

 ..!بود شلوارم جیب   در پولم کیف

 ..!پرسیدم قیمت او از

 ..!گفت اخم همان با و کرد اخم

 

 مي ناراحت کني جیبت تو دست که برو..باجانبا برو: باباطاهر

 ..!نیست خوب حالش نامزدت برو..شم

 

 ..!زدم لبخند

 ..!اش دوستي انسان و مردانگي همه این به زدم لبخند

 ..!ببوسمش تا شدم خم و گرفتم را دستش

 ..!کشید پس را دستش و کرد اخم بیشتر

 .!.بودم بچه..مرد این مقابل در سن سال??  با هنوز من و

 

 ...دارد ادامه##

 

. 
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 ..!بود پایین خیلي میال فشار  

 ..!کردیم وحشت دکتر هم و من هم که طوري به
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 ..!بودیم آمده موقع به..خب ولي

 ..!نبودم خوب هم من خود  

 ..!انداختم ام پیشاني روي دست و کشیدم دراز تخت روي

 ؟؟..واي

 میالد؟؟

 ..!شدم بلند تند

 ..!بود شده جان نصفه..بود خواهرش جانش که برادري این قطعا و

 ..!گرفتم تماس

 ..!شدم شرمنده

 ..!لرزانش صداي ي شرمنده

ت همانند را خودش او و دادم خبر  ..!رساند بیمارستان به ج 

 ..!آمد

تورم و سرخ چشمانش  ..!ودندب م 

 ..!گرفت را خواهرش سراغ

 ..!بردم خواهرش پیش را او

ینه به من و دید را میال  ..!داد جان میالد که دیدم ع 

 ..!گشت مي خواهرش دور به

 ..!رفت مي اش صدقه قربان

 ..!غروري و شرم هیچ بي..کرد مي گریه

 ..!شدم مي شرمنده که بودم من و

.... 
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.... 

 ..!بود هوش بي هنوز میال

 نمي ول را خواهرش دست..بودیم اینجا که ساعتي یک این در هم الدمی

 ..!کرد

 ..!کرد مي نوازش را سرش موهاي و بود زده زل میال صورت به

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!بود خون دلش 

 ..!کردم مي حس املک را این

 

 ..!مدیونتم..جان یارا ازت ممنون: میالد

 

 توجه ولي کنه نمي کار درست ماشین میدونستم..شرمندتم من: یارا

 ..!بهش نکردم

 

 ..!گذاشت ام شانه روي را دستش میالد
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 خودت مدیون منو..خواهرم دادن نجات با تو..نزن رو حرف این: میالد

 ..!کردي

 

 ..!داداش بود ؟وظیفهچیه حرفا این: یارا

 

 (میالد زبان از)

 

 تخت   روي جان بي که را ام زندگي ي همه..تنم ي پاره..خواهرم

 ..!دادم جان..دیدم بیمارستان

 ..!بود چیز ترین اهمیت بي برایم لحظه آن در غرور

 ..!خواهرم براي..کردم گریه

 ..!کرد مي ام زده وحشت اش بسته چشمان  

 جاني من به..شد مي پایین باال تنفس طربخا اش سینه که همین اما

 ..!بخشید مي دوباره

 ..!نبود بد زیاد حالش

 ..!بود افتاده جانم به ترس ولي

 ..!دادنش دست از..از ترس

 ..!بودم یارا مدیون

 شد؟؟ مي چه..کرد نمي کمک من تن   ي پاره به اگر او و

 ..!آه

 ..!اندازد مي جانم به رعشه هم فکرش حتي
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 ...ددار ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 (میال زبان از)

 

 ..!کردم باز آرام را چشمانم

 ..!شدند نمي باز

 ..!بودند چسبیده همدیگر به دوقلو چسب با هایم پلک انگار

 ..!کردم بازشان بود زوري هر به

 ..!بستمش تند چشمم در ورن افتادن با ولي

 دقت بیشتر..!کنند عادت روشنایي به تا کردم باز را چشمانم آرام اینبار

 ..!بودم بیمارستان در..!کردم

 ..!افتاد یادم اخیر اتفاقات مغزم به آوردن فشار کمي با

 ..!زدم لبخند

 ..!بودم خوشحال

 ..!بودیم کرده پیدا نجات

 ..!دادم قورت را دهانم آب

 ..!داد مي گس طعم   و بود شده خشک جیبع دهانم

 ..!خواست مي آب دلم
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 ..!داشتم گفتن براي زباني ولي

 ..!برسد دادم به تا نبود اتاق در هم کسي

 ..!کردم بلند کمي را دستم

م ر   ..!بود وصل دستم به س 

 ..!آب اصطالح به مایع   این از بودم متنفر من و

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!دادم تکان را خودم کمي

 ..!داشتم درد

ر بدنم کل  ..!بود شده س 

 ..!شد باز در نشستم من که همان و نشستم

 ..!میالدم..برادرم آخ

 ..!سرخت هاي چشم فداي

 

 ..!مدياو هوش به میالد عزیز..میالد عمر واي: میالد

 

 ..!کشید آغوش در را خندان من   و..آمد سمتم به سرعت به
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 ..!من کوچولوي..بگردم سرت دور الهي: میالد

 

 ..!رفت مي ام صدقه قربان وقتي کردم مي ذوق

 ..!کردم حلقه گردنش دور را آزادم دست

 ..!گرفت فاصله من از بعد کمي

 

 قشنگم؟؟ خواي نمي چیزي: میالد

 

 .!.خواستم مي آب چرا

 ..!بود شده خشک گلویم..بودم تشنه

 ..!کردم نگاهش مظلوم

 

 وجودم؟؟ ي همه خواي مي چي: میالد

 

 ..!آورد آب برایم دل و جان با که بود او و خواستم آب

 ..!خوردم

 ..!فرستادم یزید بر لعنت

 ..!شک بي آوردیم نمي دَوام نبود آب اگر و

 بودند؟؟ کرده تحمل چگونه بیتش اهل و واالیم امام   پس
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 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!گفت برایم میالد

 بود شبیه جهنم به بیشتر که جنگل آن از مرا چگونه..یارا  که گفت

 ..!داده نجاتم

 ..!است مدیونش گفت

 ..!است مدیونش عمر آخر تا گفت

 ..!بودم ممنونش من و

 ..!بود کرده تمام حقم در را مردانگي

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!آمد دنبالمان هراسان جان نیکي..رسیدیم که خانه به
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 ..!نیست ترو به رنگ چرا..دخترم الهي: جون نیکي

 

 ..!زدم لبخند

 ..!نداشتم حوصله و حال..هنوز ولي

 ..!بود شده کوفته بدنم

 ..!بودم خورده هم سرما

 

 ..!نباشین نگران..جون نیکي نیست چیزي: میالد

 

 ..!بود شده نگران..ولي جان نیکي

 ..!بروم اتاق به تا کرد کمکم و گرفت را بازویم زیر جان نیکي

 ..!کشیدم دراز

 ..!شدم حترا..آخیش

 

 ..!دخترم نداري الزم که چیزي:جون نیکي

 

 ..!دادم تکان طرف آن و طرف این به را سرم

 ..!داشتم احتیاج خواب به فقط االن

 ..!گذاشتم هم روي را چسمانم

 ..!بود برده خوابم سه بشمار
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 (میالد زبان از)

 

 ..!گفتم شکر را خدایم و کشیدم عمیقي نفس

 ..!بود خوب حالش ام دردانه عزیز

 ..!شد مي برطرف مراقبت کمي با هم آن که..بود خورده سرما فقط

 

 ..!کجاست شده؟یارا چي جان میالد: جون نیکي

 

 ..!کوبید صورتش به ترسیده..گفتم برایش که را ماجرا

 

 ..!بده مرگ منو خدا واي: جون نیکي

 

 ..!گفتم لب زیر نکندي خدا

 

 یارا حاال..نچ..نداره خوشي حال میال بچم چرا میگم: جون نیکي

 کجاست؟

 

 ..!دوباره جنگل رفتن ماشین آوردن براي: میالد

 

 ..!کشید نفس

 ..!شد بلند جایش از و نگفت چیزي دیگر
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 نداري؟ الزم چیزي جان میالد: جون نیکي

 

 !خنک چیز یه..نیست زحمت اگه: میالد

 

 ..!میارم االن..پسرم زحمتي چه: جون نیکي

 

 ..!زدم لبخند

 

 ...دارد هادام##

 

. 

 ??? پارت#

 

 (میال زبان از)

 

 ..!دادم بدنم به قوسي و ک ش

 ..!آمد مي خوابم هنوز..کشیدم خمیازه

 .!خوابیدم مي این از بیشتر اگر بود ادبي بي ولي

 ..!ایستادم

 ..!نشستم تخت روي دوباره مسر رفتن گیج با ولي
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 ..!بیاید جا حالم تا گذاشتم هم روي دقیقه چند را چشمانم

 ..!کردم باز را چشمانم در شدن باز با

 

 ..!عزیزم سالم..شده بیدار خانوممون خوشگل..به به: دنیا

 

 ..!زدم لبخند

 ..!نشست کنارم

 

 عزیزم؟ چطوره حالت: دنیا

 

 ..!بود معلولي حالم گفت شود مي..بودم بد نه..بودم خوب نه

 ..!دادم تکان بودن معمولي نشانه به را سرم ناراضي

 ..!بوسید را ام گونه دنیا

 

 !افتاده اتفاقي چه شنیدم االن منم..بمیرم الهي: دنیا

 

 ..!بوسیدم را اش گونه هم من

 ..!داشتم دوست را دنیا

 

 اي؟ گرسنه: دنیا
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 ..!واي

 ..!بودم گرسنه

 ..!افتضاح طور به هم آن

 ..!دادم تکان مثبت نشانه به را سرم مظلوم

 

 ..!خوشگله خانم پس پایین بریم بیا: دنیا

 

 ..!شدم همراهش و زدم لبخند

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!نداشت حرف جان نیکي دستپخت همیشه مثل

 ..!بگذراد آشپزي کالس برایم بخواهم او از باید

 ..!خوردم مي اشتها با خیلي را غذا و بودم گرسنه

 ..!کردند مي نگاهم و بودند نشسته کنارم سارا و دنیا

 ..!کردم بلند را سرم نگاهي سنگیني با که بودم غذایم خوردن مشغول

 لذت با مرا و بود داده تکیه دیوار به لبش روي لبخند یک با..بود دارا

 ..!کرد مي تماشا
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 ..!ترساندم نگاهش

 ..!بود حس از مملوء نگاهش

 ..!ترساند مي مرا که حسي

 ..!بود عشق از پر نگاهش

 ؟؟.است دروغ اول نگاه در عشق گفت مي کسي چه و

 ..!شد زهر برایم ام خوشمزه برنج  

 ..!زدم لبخند دارا روي به..زدم لبخندي زور به

 ..!دیدم نمي را نگاهش برق و شدم يم کور کاش اي و

 

 خواهد فلک به را همه مرا عشقش با دارا..روزي دانستم مي چه من و)

 ..!(کشید

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!بود شب

 دعوت شام براي را همه زرگشب برادر امشب علیمي آقاي گفته به

 ..!بود کرده

 ..!را میالد و من حتي

 ..!بگذارم علیمي آقاي برادر به پا نداشتم دوست زیاد
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 ..!بود گفته برایم اَش اي افاده و فیس دخترعموي از دنیا

 ..!بود گفته برایم دارد نیش زبانش که عمویي زن از

 خوبشان بش..شاید من رفتن با کردم مي احساس جورایي یک پس

 ..!شود تلخ برایشان

 ..!بودم نشسته هنوز ناراضي من ولي..بودند حاضر همه

 

 ..!شده چیزي میالجان؟عزیزم: میالد

 

 ..!کردم نگاهش التماس با

 ..!گفت آرام و گذاشت ام گونه روي را دستش

 

 شم؟ فدات شده چي: میالد

 

 ..!خواند را ام جمله او و نوشتم برایش

 ..!زد بوسه صورتم روي و کرد نگاهم غم با بعد ولي..کرد اخم ابتدا

 

 ..!نمیرم منم پس..باشه: میالد

 

 ..!کردم اخم

 ..!شد مي ناراحت علیمي آقاي رفت نمي اگر

 ..!امشب براي بود کشیده زحمت برادرش باشد چه هر
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 اعتراض که بودند جان نیکي و دخترها میالد از بعد ولي..کردم قانعش

 مي اجازه هم او از باید انگار که بود کرده خما جوري هم دارا..کردند

 !گرفتم

 ..!کرد قانعشان که بود میالد اینبار

 ..!بود رفته ماشینش تعمیر   براي که یارایي جز به رفتند همه

 ..!ماندم تنها بزرگ ویالي آن در من

 ..!بود شده عادي برایم بعد ولي ترسیدم کمي اول

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!بود گذشته زمان چقدر دانم نمي

 ..!آید مي خوابم که دانستم مي را این فقط

 پخش حال در ام عالقه مورد ساير   چون..بخوابم خواست نمي دلم ولي

 ..!بود

 ..!ایستادم ترسیده..در ناگهاني شدن باز با که بود شده فیلم غرق  

 ..!بودم یارا

 ..!روزش و حال دیدن   با ترسیدم

 ..!داد دیوار به تکیه و بست را در

 ..!نشست حالي بي با و خورد سر زمین روي
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 ..!رفتم سمتش به و کشیدم اي خفه جیغ

 ..!کرد مي ناله آرام و بود بسته چشمانش

 ..!دادم تکانش و گذاشتم اش شانه روي را دستم

 تا گذاشتم دهانم جلوي را دستم ترسیده..کرد باز را چشمانش که نهمی

 ..!نزنم جیغ

 ..!بودند خون ي کاسه دو چشمانش

 ..!بودند شده تر تیره چشمانش سبزي   که طوري به

 ..!گذاشتم اش پیشاني روي نگران را دستم

 ..!!خدا یا

 ..!پسر این بود آتش ي کوره

 ..!است گرفته آتش دستم کردم احساس که بود باال قدري به تبش

 ..!شد مانعم یارا دست   که بردارم را دستم خواستم

 ..!گفت حالي بي و جان بي صداي با

 

 ..!گرمه خیلي..گرمه: یارا

 

 ..!شود بلند کردم کمکش و گرفتم را بازویش زیر

 ..!نداشتم را وزنش تحمل من و بود سنگین

 ..!بود خراب اینگونه حالش من بخاطر پسر این و کردم تحمل ولي

 ..!دادم بیرون خسته را نفسم..کشید دراز که تخت روي

 ..!کردم مي اش پاشویه باید..درآوردم را هایش جوراب و ها کفش
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 ..!آوردم دستمال و آب

 ..!آمد نمي پایین تبش کردم مي کاري هر

 ..!بود گرفته ام گریه

 زنگ برادرم به داشتم زدن حرف توانایي اگر که..زباني بي بر لعنت

 ..!زدم مي

 ..!کردم گریه و شکست بلندي صداي با بغضم

 ..!زد جاني بي لبخند و کرد باز را چشمانش یارا

 ..!گفت آرام و گرفت دستش در را دستم

 

 مي خوب االن..باش آروم نیست چیزي..خوب؟ دختر   چرا گریه: یارا

 !شم

 

 ..!نشدم آرام

 ..!ترسیدم مي

 ..!کرد يم تشنج آمد نمي پایین تبش اگر چون

 ..!بود شده اینگونه من بخاطر یارا که مني..خودم از..بودم شرمنده

 ..!بخشم نمي را خودم هرگز بیفتد اتفاقي اگر

 ...!!!هرگز

 

 ...دارد ادامه##

 

. 
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 ??? پارت#

 

 ..!دمکر سعي دوباره و دوباره

 ..!بود نیامده پایین تبش ولي

 ..!نشستم کنارش تخت روي و کوبیدم سرم به

 ..!آمدند نمي بند هایم اشک

 ..!نشست تخت روي و کشید باال را خودش سختي به یارا

 ..!کشید مي آغوش به مرا که بود باري دومین

 ..!کرد عاشقم که آغوشي بر لعنت و

 ..!کردم مي حس ار قلبش تپش کامال و بود قلبش روي سرم

 ..!بود شده بلند هقم هق

 ..!بزند زنگ کسي به شد نمي حاضر خودش

 ..!باشند شاد را امشب یک بزار گفت مي

 

 ..!عزیزم باش آروم: یارا

 

 ..!کرد ام دیوانه مالیمش لحن

 ..!کردم پاک را هایم اشک تند و شدم بلند

 ..!کردم مي حاضر هم سوپ برایش باید

لتهبش چشمان   و شیدک دراز دوباره یارا  ..!گذاشت هم روي را م 

 ..!بود آمده پایین درجه یک شکر خدارا و کردم بررسي را تبش
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 ..!نبود خودم دست که قسم خدا به..بود اتفاقي..بود ناخواسته

 ..!نبود خودم دست اش پیشاني بوسیدن

 ..!گرفتم فاصله کمي ها گرفته برق عین

 ..!خدا واي..واي

 ..!کردم شرم

 ..!بود من ي خیره یارا

 ..!بود چشمانم قفل   چشمانش

 ..!رفت نفسم

 ..!اي نگذاشته آبرو خودت براي یارا جلوي که میال بمیري

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!دادم قورت پرصدا را دهانم آب

 ..!داشت دردسر هم کردن فهاضا غلط

 ..!کنم خفه را خودم دارم دوست که آخ

 ..!بودند نظیرتر بي نزدیک از چشمانش

 ..!داد قورت سروصدا پر را دهانش آب من مثل هم او

 ..!کشیدم کنار را خودم سریع و آمدم خودم به
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 ..!دویدم آشپزخانه سمت به و شدم خارج اتاق از

 ..!دادم تکیه میز به

 ..!زدم مي نفس نفس

 ..!دادم فحش خودم به توانستم مي تا

 ..!شدم سوپ پختن مشغول حرص با

... 

... 

 ..!گذاشتم دستگیره روي را دستم

 ..!شدن داخل براي داشتم شرم

 ..!شدم اتاق وارد و گذاشتم کنار را خجالت

 را لباسش که تفاوت این با فقط..بود تخت روي قبل شرایط همان با

 ..!بود کرده عوض

 ..!بود گذاشته چشمانش روي کرده تا هم را نجشآر

 ..!نشستم تخت روي کنارش و رفتم سمتش به آرام

 ..!کرد نگاهم و برداشت را دستش

 ..!انداختم پایین را سرم شرم با

 را سرم و گرفت را ام چانه اش اشاره و شصت انگشت دو با و نشست

 ..!آورد باال

 ..!کرد دلگرمم مهربانش لبخند

 ..!خوابید آرام و وردخ را سوپش

 ..!بود آمده پایین تبش

 ..!بود خوب حالش
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 ..!!آه

 ..!خداراشکر

 

 ...دارد ادامه##
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 ..!کشیدم رویش را مالفه

 ..!بود خوابیده آرام چقدر

 ..!بود برده خوابش زود چه و

 ..!کردم نگاه صورتش اجزاي به

 ..!نشست مي آدم دل به..بود خاص

 ..!شدم خارج اتاق از دست به سیني و دادم تکان را سرم

 ..!کردم را اتاقم به رفتن قصد ها ظرف شستن از بعد

 ..!انداختم نگاهي ساعت به و کشیدم اي خمیازه

 ..!بود شب?:??  ساعت..اوووو

 ..!بود نیامده هنوز که بودند هرفت خوابیدن براي انگار

 ..!بزنم سري یارا به تا رفتم خوابیدن از قبل

 ..!کردم باز را در

 ..!رفتم سمتش به
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 ..!من خداي واي

 ..!نبود خوب حالش یارا

 ..!بود رفته باال دوباره تبش

 ..!کرد مي ناله آرام هم باز و بود گرفته را صورتش سرو تمام عرق

 ..!کردم گریه و افتادم تختش کنار همانجا

 ..!بود شده بیهوش یارا

 کنم؟؟ چه تنها دست من حال

 ..!کن کمکم..توروخدا..خدا آي

 ..!گرفتم سر از را کارهایم دوباره

 ..!گذاشتم خیس دستمال اش پیشاني روي

 ..!کردم اش شویه پا

 ..!دادم مي انجام را کارهایم گریه با مدت تمام و

 ..!بودم نکرده پرستاري هاینگون کسي از عمرم در حال به تا

 ..!بودم مي قوي باید ولي..آمد مي خوابم شدید

 ..!کردم تکرار دلم در بار چند پس

 

 .."باش قوي..میال باش آرام" 

 

 ..!بیاورم دوام صبح?  ساعت تا توانستم که شد این و

 ..!خوابیدم یارا کنار کي نفهمیدم که آنقدري
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 (یارا زبان از)

 

 ..!کردم باز آرام را چشمانم

 ..!کردم مي شدیدي گرماي احساس

 ..!کردم زمزمه آرام و شد جمع صورتم..دادم مي عرق گند بوي

 

 ..!چندش..اَه: یارا

 

 ..!نشستم تخت روي و شدم بلند

 ..!بود میش و گگر هوا

 ..!فشردم را چشمانم ي گوشه ام اشاره و شصت انگشت با

 ..!و برگرداندم را سرم

 ..!بود خوابیده آرام و نشسته که دیدم را اي فرشته

 ..!بودم کرده اذیت را دختر این دیشب و زدم لبخند

 ..!شدم بلند
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 گرمم حد از بیش هاي نفس و ملتهب چشمان از را این..داشتم تب هنوز

 ..!فهمیدم مي

 ..!رفتند سیاهي اي لحظه چشمانم

 ..!شوم خوب تا دادم تکان را سرم و ایستادم

 ..!اوف

 ..!گذاشتم تخت روي و کردم بلند آغوشم در را میال

 ..!بود شده عزیز برایم روز چند این در دختر این

 ..!بود مهربان حد از بیش..بود مهربان

 ..!داد مي دستش کار مهرباني این و

 ..!داشت رئوفي قلب و بود رحم دل

 

 دست به عشقم مهربان و کوچک قلب روزي دانستم مي چه من و)

 (شد خواهد نابود برادرم

 

 ...دارد ادامه##
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 ..!شدم عصبي

 ..!بودند نیامده هنوز چرا پس

 ..!آمد نخواهند را شب که دهند خبر توانستند نمي حداقل خب
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 ..!بود پریده سرم از خواب

 ..!کنم حاضر صبحانه میال و خودم براي مدت این در توانستم مي

 ..!بود صبح?  ساعت

 ..!شد مي روشن کم کم داشت هوا و

 ..!بیاورد جا را حالم کمي تا کردم دم چاي ابتدا

 ..!تمبرگش پایي صداي شنیدن با

 ..!آمد مي آشپزخانه سمت به آرام که بود میال

 ..!بود شده بیدار زود چقدر

 ..!داد تکان آرام را سرش..دید که مرا

 ..!زدم لبخند

 

 ..!بخیر صبح: یارا

 

 ..!نشست صندلي روي و زد لبخند

 

 ...دارد ادامه##
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 ..!کردم حاضر برایش را صبحانه
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 عرق گند   بو..بگیرم دوش یه برم من خوري مي صبحونتو تو تا: یارا

 ..!میدم

 

 ..!داد تکان را سرش و خندید مالیم

 ..!رفتم اتاق به

 جویا را نیامدنشان علت تا زدم زنگ مادرم به حمام به رفتن از قبل

 ..!شوم

 ..!پیچید گوشم در مادرم نگران و لرزان صداي پ یاپ ي وق  ب چند از بعد

 

 ..!پسرم جانم: مامان

 

 ..!کردم اخم

 

 مامان؟: یارا

 کجایین؟ شماها هست معلوم هیچ

 

 ..!بدیم خبر نشد..پسرم ببخشید: مامان

 

 ..!پرسیدم عصبي و نگران

 

 مامان؟ چرا: یارا

 بدین؟ خبر یه نتونستین که بود واجب چقدر کارتون
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 ست؟ خونه تو تنها دختر یه نمیدونستین مگه ماش

 نبودین؟ بیچاره دختر این فکر به

 بودم؟ نیومده من شاید اصال

 االن؟ تا کنه چیکار خواست مي دختر این

 

 مي حس دماغش کشیدن باال از را این و کرد مي گریه آرام مامان

 ..!کردم

 

 ..!پسر آخه بزنم حرف بده مجال منم به: مامان

 

 ..!پرسیدم تر پریشان و رت نگران

 

 ؟..!کردي عمرم نصف  ..مامان شده چي: یارا

 

 ..!شد بلندتر اش گریه مامان

 

 !نیست خوب بابات و میالد حال..کردیم تصادف راه تو: مامان

 

 ..!ایستاد قلبم

 ..!پدرم..خدایا

 ..!استوارم مرد
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 ..!ام زندگي الگوي

 ..!آمدم فرود تخت روي

 ..!میالد..واي..واي

 کنم؟؟ چه را میال

 ..!بگویم چگونه

 

 ...دارد ادامه##
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 ..!کردم عوض را هایم لباس تند

 ..!آمد مي دردم چه به حمام دیگر

 ..!خورد مي صبحانه داشت معصومانه خیلي که دیدم را میال

 ..!وختس دلم

 ..!بود وضع آن در خودش دیروز

 ؟..!نیست خوب برادرش حال که بگویم او به باید هم امروز

 ..!خدا واي

 ..!سختي ماموریت   چه

 

 (میال زبان از)
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 ..!برگشتم پشت به فردي پاهاي صداي با

 ..!یارا

 ..!گرفت دوش زود چه

 ..!کردم نگاهش و کردم ریز را چشمانم

 ..!بود شده دسفی دیوار گچ   عین رنگش

 

 میال؟؟: یارا

 

 ..!بود تشویش و نگراني از پر صدایش

 ..!برخاستم جایم از تند

 ..!بود افتاده اتفاقي

 

 ..!میالد: یارا

 

 ..!شود خراب سرم بر آسمان سقف   تا بود کافي اسم یک همین

 ..!میالدم

 ..!ندارم را پاهایم روي ایستادن توان دیگر کردم احساس

 

 ...دارد ادامه##
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 ..!نداشتند را وزنم داشتن نگه توانایي دیگر پاهایم

 ..!شد مانعم دستي ولي..آمدم فرود

 

 چخبر ببینیم بریم بیا..نیست معلوم چیزي که هنوز..ببینم شو بلند: یارا

 ..!شده

 

 ..!ستادمای صاف

 ..!لرزید مي بدنم اندام   تمام ولي

 ..!کردم مي بودن تهي احساس  

 ..!تنم ي پاره..واي..برادرم

 رو روبه دیوار   به خیره پوشاند را شالم و مانتو یارا که مدتي تمام  

 ..!بودم

 ..!شکست بغضم دیوانه مثل..رسیدیم که بیمارستان به

 ..!کردم ایيسر گریه و نشستم بیمارستان در   جلوي همان

 ..!نبود مهم برایم اصال دیگران انگیز ترحم هاي نگاه

جار با که هایي نگاه حتي  ..!نبود مهم برایم هم بودند ام خیره ا نز 

 ..!مهربانم برادر  ..بود مهم برادرم فقط

 ..!برادر فدایت به خواهر آخ

 ..!شد کشیده باال به کسي توسط بازویم
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 ..!بود یارا

 

 وضعشه؟؟ چه ینا دختر واي: یارا

 

 ..!کردم نگاهش

 ..!بود استرس و نگراني از مملوء نگاهم

 

 ...دارد ادامه##
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 ..!بایستم تا کرد کمکم و نداد را نگاهم جواب

 که دیدم را جان نیکي..دبپرس سوال پذیرش از خواست یارا که همین

 ..!آمد مي سمتمان به لرزان و گریان

 ..!کردم رها منتش بي آغوش   در را خودم و رساندم او به را خودم

 ..!کردیم سرایي گریه باهم دو هر و گرفت دربر مرا محکم

 ..!شد مي بیشتر من ي گریه و گفت مي او

 ..!بود سخت برایم هایش گفته

 ..!آمد نمي باال نفسم دیگر که جایي تا...کردم گریه

 یارا جز کسي شک بي و..کشید خود آغوش   در پشت از مرا کسي

 ..!نبود
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 ؟؟..بودم آغوشش در که بود بار چندمین

 ؟؟...دانم نمي

 

 ..!نمیاد باال نفسش..روزشو؟ و حال بیني نمي..مامان؟: یارا

 

 رنگ طوسي هاي صندلي روي گریه با و نگفت چیزي جان نیکي

 ..!نشست نبیمارستا

 

 ...دارد ادامه##
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 کجا از رو اشک همه این دختر واي!!کني مي گریه بازم!!..هیس: یارا

 میاري؟

 

 ..!فشردم اش سینه در بیشتر را سرم

 ..!خواست مي را میالدم..برادرم دلم

 ..!داشتم نیاز میالدم به لحظه این در

 مي را اش مهربانانه هاي   کشیدن ناز..خواستم مي را دلداریهایش

 ..!خواستم

 ..!شد بیشتر ام گریه افکارات این با
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 ..!فشرد خود به بیشتر مرا یارا

 

 ..!باش آروم..عزیزم جانم..جانم؟: یارا

 

 ..!کردم نگاهش و کردم بلند را سرم

 ..!کرد مي اهمنگ مهرباني با

 کرد؟؟ مي محبت من به چرا او و لرزید ام چانه

 

 ..!که نیست معلوم چیزي هنوز..جان میال باش آروم: یارا

 

 بیاین: گفت آرام و شد بلند جایش از جان نیکي لحظه همین در

 ..!ها بچه پیش بریم..بریم

 

 ..!افتادیم راه به دنبالش

 ..!کردم تهي قالب بخش نام دیدن   با

 

 " ویژه هاي مراقبت خشب" 

 

 باز کشیدن نفس براي راهش شاید تا..گلویم روي شد چنگ دستم

 ..!شود

 گرفته را سرش دنیا و کرد مي گریه سارا..افتاد دخترها به نگاهم

 ..!بود



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ...!رفتم بخش ورودي   در سمت به و کردم باز دستم از را یارا دست

 ..!بود در وير که ممنوعي ورود آرم   نبود مهم برایم هم اصال

 ..!نبود مهم برایم هم زد مي صدا را نامم که یارایي صداي حتي

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!شد راهم َسد   پرستاري

 ..!ببینم را برادرم بگذرد تا کردم مي التماسش زبان کدام با..خدایا

 دیدن به و یابم نجات پرستار دست از کردم مي سعي و میزدم زجه

 ..!بروم برادرم..جانانم جان  

 ..!بیاید رحم به دلش که بود آني از تر سنگدل او ولي

 ..!کرد بارم بود بیراه و بد چه هر

 ..!شد مانعش یارا عصبي صداي ولي

 ..!گفت دهافتا سري با یارا بلند صداي از ترسیده پرستار

 

 !خوام مي معذرت: پرستار

 

 ..!آمد نمي بند ام گریه
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 ..!فشرد خود به مرا یارا

 ..!بودم آغوشش در هم باز

 لرزاند؟؟ مي را دلم هایش کار این با دانست نمي او

 

 !هیس: یارا

 

 ..!کردم بلند را سرم

 ..!کرد مي آب هم را سنگ دل هقم هق

 ..!کردم نگاهش التماس با و کردم اشاره بخش به

 اشاره بخش به دوباره هق هق با و فشردم دستم در را پیراهنش ي یقه

 ..!کردم

 ..!فشرد را چشمانش آزادش دست   با

 ..!دارد بغض هم او که فهمیدم گلویش سیَبک خوردن تکان از

 ..!میال..آه

 کرده بغض برایت هم مغرور یاراي که اي شده برانگیز ترحم چقدر

 ..!است

 

 ...دارد ادامه##
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 ..!کرد زمرمه آرام یارا

 

 ..!باش آروم..خب خیله:یارا

 

 ..!نبودم آرام

 ..!کردیم پرواز سمتش به آمد که دکتر

 ..!پرسید من میالد   و پدرش وضعیت مورد در را سوالش یارا

 

 چطوره؟ پدرم وضع دکتر: یارا

 

 ..!کرد نگاهش سوالي حالت با دکتر

 

 تصادف اثر بر که هستن کاسب آقاي و علیمي آقاي منظورم: یارا

 ..!شدن زخمي

 

 ..!گفت آرامي آهان   دکتر

 

 دارین؟ باهاشون نسبتي چه: دکتر

 

 ..!کنم خفه را دکتر لحظه آن در داشتم دویت

 ..!بودم متنفر پرسند مي راندکت تمام که مذخرفي سواالت   چنین از
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 رویش روبه درست االن که داریم نزدیکي نسبت بیمار با شک بي خب

 ..!بودیم ایستاده

 ..!گفت عصبي صداي با که چرا..داشت مرا حال   هم یارا انگار

 

 ..!ایشون برادر و من پدر: یارا

 

 سفیدش روپوش   جیب   در را راستش دست و داد تکان سري باز دکتر

 !..گذاشت

 

 ولي؟؟..نیست نگراني هیچ جاي و مساعده حالشون علیمي آقاي: دکتر

 

 ..!خواندم را ماجرا ته   تا من به نگاهش و دکتر ولي   همان با

 ..!دوختم چشم دهانش به

 ..!شد خشک اشکم

 ..!میالدم..خدایا..میالدم

 

 ..!داشتن هم قلبي بیماري قبل از کاسب آقاي: دکتر

 

 ..!شنیدم نمي را صدایش دیگر

 گفت؟؟ چه دکتر

 بود؟؟ درست شنیدم که آنچه

 قلبي؟؟ بیماري
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 داشت؟؟ قلبي بیماري من میالد  

 قبل؟؟ از هم آن

 دانم؟؟ نمي چیزي من چرا پس

 ..!من چون خواهري سر   بر خاک

 کشیدم؟ مي نفس

 ..!نه

 ..!کردم نمي حس دیگر هم را نبضم

 ..!دانستم نمي من و..داشت بیماري میالدم

 ..!رفتند يسیاه چشمانم

 ..!کردم درگاهت به گناهي چه من..خدایا

 ..!دهم مي پس را اشتباهم کار کدام جواب..خدایا

 ..!خواهند مي چه ام خانواده و من جان   از بد روزهاي این..خدایا

 ..!بود برگشته هم من دفتر ورق   راستي به و

 ..!خداحافظتان خوشم روزهاي پس

 ..!بستم را چشمانم

 ..!.مطلق سیاهي   و
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. 
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 ..!کردم باز آرام را چشمانم

 ..!شدم بلند

 ..!انداخت چنگ گلویم به بغض هم باز و

رمي  ..!کشیدم محکم را بود وصل دستم به که س 

 ..!بود شده روان دستم از که خوني و مرگ شدن پاره نبود مهم اصال

 ..!بود میالد مهم

 ..!زدم کنار را پرده

 ..!بود نشسته صندلي روي روبرویم جان نیکي

 سمتم به و کشید خفیفي جیغ..دید را ام خوني دست و من که همین

 ..!آمد

 ..!دادند مي خوابي بي و گریه از نشان متورمش چشمان

 ..!مینگریست امر کرده اخم که شدم یارا متوجه

 ..!رفتم او سمت به و زدم پس را جان نیکي

 ..!کشیدم را پیراهنش آستین  

 ..!کشید خود سمت   محکم مرا و گرفت را بازویم

 

رمتو دوباره میري خوب دختر یه عین: یارا  تموم..کنن وصل برات س 

 ..!ببیني رو میالد ببرمت میدم قول شد که

 

 ..!کردم نگاهش بغض با
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 و گرفت محکم انگشتش دو با را ام چانه..ام کرده بغض یدفهم که همین

ماس کامال َسرم که گرفت طوري را سرم  ..!گرفت قرار صورتش با م 

 

 به بغضت فقط و نمیشه درست هیچي گریه با..نکن بغض انقدر: یارا

رمتو برو زود بیا هم حاال..میرسونه آسیب خودت  ..!کنن وصل س 

 

 ..!نبود خودم دست خب

 ..!بود افتاده تخت روي ام هگوش جگر

 ..!دارد قلب بیماري میالدم بودم فهمیده تازه

 داشت؟؟ انتظاري چه من از او

 

 ...دارد ادامه##
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 ..!دادم جان سرم شدن تمام تا

 ..!ریختم مي اشک آرام

 ..!کرد مي ام همراهي هم جان نیکي

 ..!بود افتاده ام کناري تخت   روي بیهوش هم دنیا

 خیره نامعلومي ي نقطه به و بود داده تکیه دارا برادرش به هم سارا

 ..!بود شده
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 ..!بود من خیره هم دارا خود

 باشد؟ من ي خیره خواهد مي پسر این باز

 ؟..!شوم مي معذب من او نگاه این با که فهمید نمي چرا

 ..!ماند ثابت یارا روي نگاهم و چرخاندم را سرم

 ..!زد مي حرف تلفن با داشت

 است؟؟ خط پشت میعادم کردم مي احساس چرا و

... 

... 

 ..!بود شده تمام سرمم

 ..!داد انجام را کارها تند پرستار

 ..!کرد دراز سمتم به را دستش..رفتم که یارا سمت به

 بگذارم؟ شدست در را دستم خواست مي

 ..!کردم نگاهش بهت با

 

 ..!بده دستتو..دیگه باش زود د  : یارا

 

 ..!شدم لرزان صدایش تحکم از..چرا دانم نمي

 بر در را وجودم تمام امنیت احساس..گرفت جاي دستش در که دستم

 ..!گرفت

 ..!شد حبس ام سینه در نفس..رسیدیم که بخش به

 ..!بود ممکن غیر برایم لحظه آن توصیف
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 ...!دیدم بند و سیم همه آن میان را میالدم که اي حظهل

 ..!شد مي مکیده خونش که داشتم را کسي احساس

 منتقل من به را شدن خفه حس..بود دهانش روي که اکسیژني ماسک  

 ..!کرد مي

 ..!خدایا آخ

 ..!خودت بر توکل

 ..!بازگردان من به را برادرم

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!بودم نشسته میالد کنار

 ..!دید مي را پادشاه هفت خواب برادرم

 ..!گذاشتم ستبرش ي سینه روي را سرم و..کشیدم عمیقي آه

 دیگر ساعت چند تا و بود راه در بابایي و اسحاق عمو همراه به میعاد

 ..!درسیدن مي

 ..!دانستند مي همه که بودم فهمیده

 ..!است بیمار برادرم قلب که دانستند مي

 ..!بود نگذاشته میالد چون..بودند نگفته من به

 ..!کردم گریه موضوع این بخاطر چقدر
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 ..!شد مي عمل زودتر چه هر باید قلبش

 ..!گرفتم دست در را دستش

 ...!دستش سرماي از لرزیدم

 ..!شد مگلوی مهمان بغض باز

 ..!بوسیدم پ یاپي بار چند را دستش

 ..!دارم نگه را خودم نتوانستم دیگر

 ..!انداختم میالد ي سینه روي را خودم گریه با

 ..!کشید آغوش به مرا و شد مانعم یارا هم باز

 

 (کرد مي عاشقم روزي که اویي آغوش به لعنت)
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. 
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 ..!انداختم آغوشش در گریه با را خودم..دیدم راکه بابایي

 ...!گفت آرام و فشرد خود به مرا

 

 ..!تغاریم ته آروم..هیس...عروسکم جانم..باباجان جانم: بابایي
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 ..!بیاورد دوام نتوانست

 ..!کرد گریه من همراه

 

 نجات بچتو مرصادم..ندارم طاقت دیگه..من بگردم میالدم دور   :بابایي

 ..!خدایا..بده

 

 ..!کرد مي گریه من بابایي  

 ..!ریخت مي اشک داشت من مغرور و استوار باالیي  

 ..!شد مي ریش دلم که آخ

 ..!کرد مي گریه هم اسحاق عمو

 ..!کردم گریه هم او آغوش در

 ..!چسبیدم او به وزادن یک همانند..رسید که میعاد به نوبت

 ..!داد مي را میالدم بوي..میعادم

 ..!کشیدم بو..داشتم که تواني ي همه با را میعاد

 ..!بود فهمیده را حالن میعاد

 

 ..!داداش نفس جانم: میعاد

 

 ..!گرفتم قاب دستم در را صورتش

 ..!کردم نگاهش

 ..!کردم مي گریه و کشیدم مي بو را میعادم وار دیوانه
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 ..!کرد مي گریه من مراهه هم او

 ..!خورد مي گوشم به پشت از هم جمع هاي گریه صداي

 

 ماهت شکل قربون...میمیرمااا..من زندگي   میکني اینجوري چرا: میعاد

 ..!الهي بشم

 

 ..!نه

 ..!برادرم نه

 ..!فدایت به من

 ..!فدایت به خواهر من  
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. 
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 ..!بود نمانده برایم جاني دیگر

 ..!بودم نشسته حال بي بیمارستان صندلي روي

 ..!بود شده بد حالش بابایي

 ..!بود کرده خفیف ي سکته

ردم که آخ  ..!اتفاق این با من م 
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 ..!بیاورم باال داشتم دوست را روزها این

 ..!بریزم بیرون را تمامش و بزنم عق

 ..!بود نیامده خوش َمزاجم به روزهایم این هاي بیاري بد

 ..!چرخاندم را سرم...کنارم کسي نشستن با

 ..!بود یارا

 ..!کردم نگاهش روح بي و خسته چشمان همان با

 

 میشه؟ حل چیزي گرفتن ماتم با میکني فکر: یارا

 

 ..!گذاشتم اش شانه روي را سرم

 ..!چسبید عجیب ولي..بود ارادي غیر

 ..!گذاشتم هم روي را چشمانم

 ..!شد نمي حل گرفتن ماتم با چیزي..نه

 ..!زدم پوزخندي

 بنوازم؟ بندري برایش موقعیت این در داشت انتظار یارا نکند

 ..!کردم اي مسخره ي خنده

 

 گفتم؟ داري خنده چیز..خندي مي چرا: یارا

 

 !نه..خب

 ..!کردم پنهان گردنش در را سرم واکنشي هیچ بدون
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 ..!کرد خم بیشتر را سرش..کشید که عمیقي نفس با هم او

 ..!شد مخفي گردنش در کامال من سر و
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. 
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 ..!نبود کار در خجالتي

 ..!کردم مي امنیت ساساح یارا کنار در من

 ..!کردم بلند را سرم..شنیدم که پایي صداي با

 ..!میامد ما طرف به بود کرده که اخمي با..دارا

 بود؟؟ کرده اخم چرا

 

 نیست؟؟ گشنتون شماها..بخوریم چیزي یه بریم شین بلند: دارا

 

 ..!میاد گیر غذا کجا از ولي..!چرا..آ: یارا

 

 ..!بگیریم ساندویج همه برا ریمب شو بلند..جا همه این: دارا

 

 ..!ایستادم همراهش به هم من..شد بلند که یارا



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ..!گفت اخمش َمن نیم همان با دارا

 

 ..!کجا تو: دارا

 

 ..!بروم همراهشان خواستم مي خب

 ..!کنم تازه هم هوایي یک

 ..!خورد مي بهم حالم بیمارستان بوي از واقعا دیگر

 ..!کردم نگاهش مظلوم

 و برد موهایش در دست کالفه بعد اي ثانیه و شد خیره چشمانم به دارا

 ..!چرخاند مخالف طرف به را سرش

 ..!کردم نگاهش تعجب با

 ؟؟..کرد اینگونه چرا

 ..!گفت و خندید آرام یارا

 

 ..!نداره اشکال..بریم بیا: یارا

 

 ..!دارا رفتار از بودم تعجب در هنوز من و

 

 دانستم مي اگر و..دلبسته نگاهم به اراد..دانستم مي چه زمان آن من و)

 (نرود هرز نگاهش دیگر تا..کردم مي کور را چشمانم
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 ..!شدیم بیمارستان راهي دوباره و خریدیم را نیاز مورد مواد تمام

 ..!لبخند یارا و داشت اخم دارا مدت تمام

 ..!باهم داشتند اخالقي تضاد برادر دو

..... 

..... 

 ها؟ بچه کشیدین زحمت چرا: اسحاق عمو

 

 ..!جانتون نوش  ..عموجان زحمتي چه: یارا

 

 ..!زدم غمگیني لبخند

 ..!چرخاندم را سرم

 ..!ماند ثابت میعادم روي نگاهم

 ..!بودند بسته چشمانش

 ..!برادر جذابیتت فداي

 ..!رفتم میعاد سمت به و برداشتم را ها ساندویج از یکي

 ..!نشستم کنارش

 ..!نکرد باز را چشمانش
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 ..!گذاشت ام شانه روي را سرش بسته چشم همانگونه

 

 ..!میاد خوابم: میعاد

 

 ..!بوسیدم را سرش

 ..!کند در خستگي کمي برادرم تا نخوردم تکان

 ..!کشیدم آه

 ..!شد تنگ میالدم براي هلحظ یک دلم

 ..!باشد کنارم هم او خواست مي دلم چقدر

 ..!کنم خواهري برایش تا باشد کنارم

 ..!دارد بیماري نگفته من به چرا که کنم گله

 بود؟؟ اعتماد بي من به آنقدر یعني

 ..!کردم بغض باز

 ..!مسخره بغض این از خورد مي بهم حالم

 ..!کند کار گذارم نمي دیگر..شود خوب که حالش

 ..!بزند سفید و سیاه به را دستش گذارم نمي دیگر

 ..!بگردم دورش تا باشم پروانه خواهم مي فقط
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 ..!بود گذشته روز دو

 ..!بود ردهنک تغییري هیچ میالد حال ولي

 ..!داشت مساعدي حال علیمي آقاي

 ..!بود یو سي سي در سکته بخاطر که هم بابایي

 قدمي یک از بودیم نشده حاضر روز دو این در جان نیکي و من

 ..!شویم دور بیمارستان

 ..!کشیدم بلندي پوف

 ..!آمد مي سمتم به دو با که دیدم را یارا و برگشتم

 ..!رفتم سمتش به و شدم بلند صندلي روي از

 ..!بود شده تر رنگ پر برایم یارا حضور روز چند این در

 مي قراري بي قلبم و شدم مي سرخ دیدنش بار هر با چرا دانم نمي

 ..!کرد

بهم برایم پاسخش که دیگر چراهاي و چرا  ..!بود م 

 ..!زد لبخندي رویم به یارا

 

 ..!اومده هوش به..میالد: یارا

 

 ..!آمدم شوق به

 ..!کنم مي چکار نفهمیدم زیاد شوق از

 ..!بود زیاد شوق از که قسم خدا به
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 ..!شد متمایل عقب به کمي که آویختم یارا گردن به طوري

 گردنش از را دستانم زده خجالت..خورد گوشم به که آرامش ي خنده

 ..!کردم باز

 ..!میال واي

 ..!نامعقولم کار از کردم شرم

 ..!گرفتم گاز را لبم زده خجالت

 ..!شد محو لبخندش رایا

 ..!کرد آزاد هایم دندان حصار   از را لبم انگشتش دو با

 

 ..!نکن: یارا

 

 ..!شد خیره صورتم به دوباره بعد

 ..!نشست مي دلم به اش مردانه و آرام ي خنده چقدر که آخ

 

 ..!دختر شدي لبو تو که باز: یارا

 

 ..!کردم فرار نگاهش دست از

 ..!نه

 ..!مکرد فرار دلم ترس از

 ..!شود مي عاشق که دلي از امان و
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 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!دوئیدم

 ..!برسم میالدم به تا دوئیدم

 ..!ایستادم اتاق در جلوي

 را سرم صدا بي و آرام که بود مقدس برایم آنقدر روبرو ي صحنه

 ..!کردم گریه و گذاشتم چارچوب روي

 ..!کردند مي گریه و بودند هم آغوش در دو هر میعاد و میالد

 ..!رفتند مي یکدیگر ي صدقه قربان برادر دو

 ..!ریخت لبخندم همراه به هم اشکم و زدم لبخندي

 ..!شوم جفتشان فداي

 ..!کرد باز را دستش یک افتاد من به چشمش که میالد

 

 ..!بیا...زندگیم ي همه بیا..ببینم بیا: الدمی

 

 ..!کردم پرواز آغوشش به

 ..!بودم جفتشان آغوش در برادر دو میان

 ..!داشت کیفي چه که آخ
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 بو را همدیگر و کردیم مي گریه هم آغوش در چنان برادر خواهر سه

 ..!بودیم شده اطرافمان از فارغ کامال که کشیدیم مي

 

 

 ..!من بشم جفتتون فداي..جانم اي: میالد

 

 ..!بوسید را برادرش سر میعادم

 

 هیچي من نباشي داداشم..باشي زنده سال صد الهي داداش: میعاد

 ..!نیستم

 

 ..!بود پدر برایمان میالدم

 ..!بود مادر برایمان میالدم

 ..!برادر سیاهت چشمان   فداي ام زندگي الهي آخ

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 (میعاد زبان از)
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 ..!برکت خواهر و است نعمت برادر

 ..!کردي نسیبم را دو هر که شکرت خدایا

 ..!کشیدم اي آسوده نفس

 ..!کردم نگاه میالد و میال به

 ..!بودند خوابیده هم آغوش در راحت جا همه از فارغ

 ..!بوسیدم را دو هر و زدم لبخند

 ..!شد کشیده سمت آن به نگاهم در شدن باز با

 ..!بودند جان نیکي و اسحاق عمو

 ..!برخاستم احترامشان به

 

 ..!پسرم بشین: اسحاق عمو

 

 ..!بوسید را میال و میالد صورت و رفت تخت طرف به بعد

 

 ..!خوابیدن ناز چه ببین...برم قربونشون الهي: اسحاق عمو

 

 ..!زدم بخندل

 ..!چرخیدم سمتش به تند جان نیکي ناگهاني هق هق با

 ..!کرد مي گریه بلند بلند و بود صورتش روي دستش

 ..!رفتم طرفش به

 



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ..!آخه کنین مي گریه چرا..جون؟ نیکي: میعاد

 

 ..!ببخشید: جون نیکي

 

 ..!توروخدا کنین بس جون عه؟نیکي: میعاد

 

 ..!کردم اضافه خنده با و خندیدم

 

 نگو..ها برده ارث به کي از جیغوشو جیغ صداي دنیا این میگم: میعاد

 ..!مامانش از

 

 ..!گفت جدي ولي خنده با اسحاق عمو و خندید گریه میان جان نیکي

 

 پسر من جان بردار دست..میکني؟ لودگي هم موقعیت این تو پسر: عمو

 ..!جان

 

 ..!زدم قهقهه

 ..!داشت نخواهد برایمان يچیز گریه جز به که اي آینده از فارغ

 

 ...دارد ادامه##

 

. 
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 ??? پارت#

 

 (میال زبان از)

 

 ..!بود خوب میالد حال دکتر ي گفته به

 ..!داشت مشکل قلبش هنوز ولي

 ..!داشت مساعدي حال خداراشکر حال هر به

 ..!گشتیم مي بر تهران به شد مي مرخص که هم فردا

 ..!شد مي مرخص فردا میالد مثل هم بابایي

__________ 

 

 ..!بود گرفته بدجور دلم

 ..!میالدم بخاطر

 ..!بودم هم خسته

 آمده میالد دیدن براي خانواده کل بودیم برگشته که صبح از چون

 ..!بودند

 ..!کرد گریه چقدر ماماني که آخ

 مي تکرار هي را جمله یک و خندید مي فقط که هم سر خیره میالد

 ..!بود اعصابم روي کال که کرد

 

 مي ترا قبل میگردین دورم اینجوري بشم مریض میدونستم اگه واي" 

 " شدم
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 کرده عاصي هم را ماماني که بود کرده تکرار بس از را جمله این

 ..!بود

 بعد..کرد میالد نمهما گردني پس   یک و نیاورد طاقت ماماني هم آخر

 ..!گفت هم

 

 " میالد بزني حرفي همچین بیرون کشم مي حلقومت از زبونتو اینبار" 

 

 ..!انداخت پایین را سرش و گفت چشمي خنده با هم میالد

 ..!کارهایش آن با کرد مي دلبري برایم برادرم که آخ

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!بود تنگ دلم

 ..!داشتم شرم هم گفتنش از

 ..!بود یارا تنگ دلم

 ..!بود کرده جا دلم در را خودش عجیب که یارایي

 ..!بود شده تنگ هم جان نیکي براي دلم نگذریم حق از

 ..!ام نداشته خواهر جاي که هم دخترها
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 ..!اووف

 ؟..!من با تو کردي چه یارا

 ..!روند نمي کنار چشمانم جلوي از چشمانت جنگل که کردي چه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ..!درآمدم فکر از میعاد صداي با

 

 ...!میاد داره مهمون ؟بیا..کجایي خواهري: میعاد

 

 مهمان؟؟

 ..!باشد نیامده بود نمانده کسي دیگر

 ..!کردم نگاهش

 کیست؟ مهمانمان که پرسیدم دستانم عالمت با

 

 ..!میان دارن اینا یارا: میعاد

 

 ..!قلبم واي

 ..!است انداخته تالطم به اینگونه مرا قلب که دارد چیزي چه یارا نام

 ..!گذاشتم قلبم روي را دستم

 ..!باشد شنیده را رسواگرم قلب   صداي مبادا که کردم نگاه میعاد به

 ..!بود گرم گوشي با سرش خداراشکر
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 ..!بودم شده دستپاچه

 ..!کرد مي قراري بي هم دلم

 کنم؟؟ معني چه را قرار بي قلب این صداي خدایا

 ..!کن کمکم خودت خدایا

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!برخاستم جایم از دستپاچه درآمد صدا به که در زنگ

 ..!گفت تعجب با میالد که طوري

 

 تو؟ هولي چرا..پریده چرا خوبه؟رنگت حالت میال: میالد

 

 ..!گذاشتم صورتم روي را دستم..واي

 ؟..بود پریده چرا رنگم

 ..!دادم تکان هیچي معناي به را سرم

 

 ..!کن باز رو در برو بیا باشه: میالد
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 ..!کردم اطاعت

 ..!کردم باز را در و رفتم آیفون سمت به تند

 ..!رفت استقبالشان براي ورودي طرف به میعاد

 ..!شدند وارد یکي یکي

 ( یاشاره عمو همون علیمي آقاي) یاشار عمو و جان نیکي اول نوبت به

 ..!سارا و دنیا هم بعد

 ..!شد وارد یارا هم همه از اخر

 ..!کشته مرا تیپش که آخ

 ..!کرد يم دلبري تنش در عجیب اسپرتش تیپ

 ..!دادم دست کدام هر با و رفتم سمتشان به

 ..!بوسید مي مرا یاشار عمو که بود بار اولین

 ...!گفت آرام و بوسید را سرم

 

 ..!کشیدي درد بیشتر همه از تو..باباجان شرمندتم: یاشار عمو

 

 ..!زدم لبخند

 خوب حالش خداراشکر و قطعا داشت باالیي درک و شعور یاشار عمو

 ..!بود مانده باقي سرش پیچي   باند فقط و

 ..!بود برداشته خراش فقط که هم جان نیکي دست

 

 ...دارد ادامه##
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. 

 ??? پارت#

 

 ..!آمدند آشپزخانه به من به کمک براي دنیا و سارا

 

 بیرون؟؟ بریم میاین فردا دخترا اوف: دنیا

 

 ..!دمیاریم رو روز چند این تالفي  ..ها خوبه منم نظر به: سارا

 

 ..!کردم نگاهشان

 

 میال؟ چیه تو نظر: دنیا

 

 ..!دادم تکان را سرم

 ..!نبود هم بدي فکر خب

 ..!کوبید هم به را دستانش دنیا

 

 ..!فردا کنیم حالي چه..به به واي: دنیا

 

 ..!خندیدیم سارا و من
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 ..!شدم پذیرایي وارد و کردم حاضر را ها يچا

 ..!بود من روي دارا نگاه

 ..!کرد مي نگاه زمین به یارا ولي

 شود مي خیره من به که این از بگویم پسر این به چگونه من اصال

 ..!متنفرم

 ندارد؟؟ شعور خودش چرا

 ..!گرفتم یاشار عمو جلوي را چاي سیني   و کردم اخم

 

 ..!مدختر ممنون: عمویاشار

 

 ..!دادم سوق جان نیکي سمت به را سیني و زدم لبخند اخم همان با

 ..!برداشت را چاي استکان اخم َمن نیم و ساده تشکر یک با هم یارا

 تشکر و برداشت را چاي اش خیره نگاه با که بود دارا هم همه از آخر

 ..!کرد

 ..!بود شده خورد اعصابم واقعا

 ..!رفت مي سکيا   مخم روي که دارایي رفتار از

 توجهم زنگ صداي که گرفتم پیش در را آشپزخانه راه دست به سیني

 ..!کرد جلب را

 ..!ایستادم

 ..!گفت میعاد که رفتم آیفون سمت به کنجکاو

 

 ..!کنم مي باز رو در من..برس کارت به برو تو آجي: میعاد
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 ..!برگشتم و دادم تکان را سرم

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!بود جانم دایي خدایا واي

ي نفهمیدم  آغوشش در را خودم و رساندم او به را خودم چگونه و ک 

 ..!انداختم

 ..!نبود مهم برایم هم یارا هاي تیکه حتي و جمع ي خنده

 ..!بود شده تنگ مجان دایي براي که بود دلم مهم

 

 ..!شده تنگ داییش براي دلش خب..من دردونه به نخندین: دایي

 

 ..!زدم لبخند

 ..!جان دایي فداي به جان

 ..!دیدند را جان دایي که وقتي بود دیدني سارا و دنیا قیافه که واي

 ..!کجا واقعي تصویر و کجا عکس خب ولي..بودند دیده که را عکسش
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ..!بزرگه چقدر داییت میال..اَ : دنیا

 

 ..!زدم قهقهه

 

 ..!ترسناکه خیلي داییت..که نمیگه دروغ..خب میخندي چرا: سارا

 

 ..!شد بیشتر ام خنده

 ..!حرفهایشان این با بودند خورده را مغزم

 ..!بود کرده هنگ کال که دنیا

 ..!است بهتر نگویم که هم سارا

 ..!شدم ظرف در میوه چیدن مشغول و خندیدم

 سرم بود مانده اثرش هنوز که اي خنده با همانطور و گرفتم گاز را لبم

 ..!کردم بلند را

 ..!شد قفل یارا نگاه در نگاهم...کردم بلند را سرم که همان ولي

 ..!رفت کنار لبم روي از خنده

 نگاهش میتوانستم حتيرا به پس..داشتیم دید پذیرایي به کال آشپزخانه از

 !کنم

 ..!بودند شده بیدار ام دخترانه هاي حس تمام

 ..!شرم حس

 ..!عالقه
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 ..!ترس

 ..!بودند شده آمیخته هم در که دیگري حس هزارن و

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 (یارا نزبا از)

 

 ..!بود افتاده تالطم به قلبم

 خود جذب اینگرنه مرا که بود چیزي چه دختر این وجود در دانم نمي

 ..!کرد مي

 ..!داشتم دوست را شرمش

 ..!داشتم دوست را دخترانه خجالت کال

 ..!خندیدم آرام و شد باز خنده به لبم

 ..!بود داشتني دوست و شیرین دختر این چقدر

 ..!چرخاندم نمي که کاش اي و چرخاندم را سرم

 ..!کرد مي نگاه من به بدجنس لبخند یک با نیکي مامان

 ..!خندید خبیث و زد چشمکي شد که نگاهم متوجه

 ..!انداختم پایین را سرم تند و شدم سرخ
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 ..!کند نمي درموردم که فکرهایي چه حاال واي..واي

 !..کردم مي شرم اینگونه که بود بارم اولین..زدم لبخند

 

 (است خجالت عشق هاي خاصیت از یکي دانستم نمي من و)

 

 ..!چرخاندم دارا سمت به اینبار را سرم

 ..!بپوشاند را صورتم تمام اخم تا بود کافي نگاه یک همان

 ..!کشیدم خجالت بجایش من که بود زده زل میال به جوري

 ؟؟..شد مي خیره من میالي به برادرم باید چرا

 

 ..!گرومپ..گرومپ

 

 ...!قلبم

 

 ؟؟؟..گفتم چه من

 

 ؟؟؟..من میالي

 

 ؟؟....نه

 

 ..!واي..واي..خدا واي
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 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!کردم مشت را ام زده یخ و لرزان دست

 ..!کردم اخم

 ..!کشیدم ایمموه در محکم را دستم عصبي

 ؟؟..بود سریده دلم

 کم؟؟ مدت   این در هم آن

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (دارا زبان از)

 

 ..!ریختم مي پایش به را دنیا..شد مي من مال اگر که آخ

 بدون کردم مي احساس که بود برده را دلم چنان دلربا و دلبر دختر   این

 ..!مبخور آب توانم نمي حتي او

 شده اش خیره کنارم هم دیگري مرد بدانم اینکه بدون شدم اش خیره

 ..!است

 ..!دارد حسي من عشق به هم عزیزم برادر بدانم اینکه بدون
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 نشوم کسي عاشق تا کردم مي خورد را دلم قلم   دانستم مي اگر که آخ

 ..!برادرم او عشق   و است برادرم عشق که

 تقدیم   را دلش که اویي روي به دش نمي باز دلم در   کاش اي که آخ

 ..!کرده برادرم

 

 ..!کاش اي و کاش اي

 

 

 

 منے آرزوهاي تمام همرنگ))

 منے دنیاے و جان و قلب غارتگر

 نیست ن?مم کشیدنم نفس تو از دور

 ام تشنہ ماهے من

 

 ..!((منے دریـــــاے تـــــــــــــــــــــو

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 (یارا زبان از)
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    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 

 ..!نیاوردم طاقت

 ..!کردم خلوت خودم با را هفته یک این

 ..!بگذرانم را ام زندگي توانستم نمي او بدون

 شد؟ چگونه که بودم پرسیده خودم از بار هزار

 ؟..شدم عاشقش که شد چطور اصال

 ..!دادم بیرون را نفسم کالفه

 ..!خواستش مي دلم

 ..!خواستمش مي..همین فقط

 ..!خواهمش مي که بگویم و ببینم را او..ببینمش باید امروز

 ..!برداشتم بود میز روي که سوئیچم همراه به مبل روي از را کتم

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ..!بزنم دور خواستم و شدم منصرف بار چند

 ..!!اما

 ..!نشد اما

 ؟؟؟..بود مهم هم غرور مگر و زدم پوزخند

 ..!دادم خودم را جوابم

 ..!نداشت عشق میان در جایي غرور اصال نه

 ؟؟..چه بزند پس مرا اگر ولي
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    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ؟؟..چه نخواهد مرا اگر

 ..!هوووف

 ..!کردم پارک کناري را ماشین..گوشي خوردن زنگ با

 ..!بود نیکي مامان

 

 مامان؟؟ جانم :یارا

 

 ( داد ادامه طوالني مکث کمي با مامان..) پسرم سالمت جونت: مامان

 مامانم؟؟ شد چي

 

 ..!فهمیدم را منظورش

 ..!کرده گیر جانم و دل که بود فهمیده اول همان نیکي مامان

 

 مامان؟؟: یارا

 

 مامان؟؟ جان  : مامان

 

 فکر هفته هی این تو..کردم فکر..تونم نمي اون بدون   مامان: یارا

 برام خیلي که فهمیدم(  کردم اضافه خجالت کمي با..) کردم

 ..!بکني فکرشو که چیزي از فراتر..عزیزه

 

 ..!کرد گریه خنده میان و خندید مامان
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    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 

 خدایا آخ..من بشم عروسم فداي..پسرکم من برم عاشقیت قربون: مامان

 ..!شکرت

 

 ..!زدم لبخند

 

 (دارد مه گریه عاشقي بدانم اینکه بدون)

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!گرفتم تماس میالد با مامان از بعد

 

 بله؟؟: میالد

 

 ..!دادم را جوابش تند خیلي که بودم شده دستپاچه آنقدر

 

 ..!سالم: یارا
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    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 شده؟؟ چیزي..خوبي..نجا یارا سالم: میالد

 

 چطوري نمیدونم فقط..شده یعني..نشده چیزي نه..خوبم ممنون: یارا

 ..!بگم بهت

 

 ..!اوووف

 ..!یارا کند ات خفه خدا

 ؟..بود زدن حرف مدل چه این

 

 ..!باش راخت..چي؟ یعني نمیدونم..بابا بگو: میالد

 

 ..!دادم بیرون را نفسم

 ..!آرام..یارا باش آرام

 

 اي؟؟ خونه شما..خب..امم: یارا

 

 ..!سرکارمون بریم نزاشت آبجیمون این امروزم..خونم من بله: میالد

 

 رو خانم میال یعني..رو میال میشه یعني..من میشه..میشه؟ پس: یارا

 بیرون؟ بیاد باهام اینکه یعني..ببینم

 

 هااا؟؟ است سخت چه
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    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 بزنم؟؟ حرف تا َکندم جان

 

 افتاده؟؟ اتفاقي: میالد

 

 نداشته اشکالي نظرت از اگه البته..! دارم کار باهاش فقط..نه هن: یارا

 ..!باشه

 

 ..!بشه آماده میگم بهش االن..نداره نه که اشکالي: میالد

 

 ..!شدم خوشحال

 ..!گفتم زده ذوق

 

 ..!فعال..میالد ازت ممنون: یارا

 

 ..!خداحافظ و..خواهش: میالد

 

 ..!دادم بیرون را نفسم

 ..!شکرت خدایا

 

 ...دارد امهاد##
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    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!بردم باال را سرعتم

 ..!بود باال سرعتم آوري سرسام طور   به

 ..!داشتم استرس

 ..!فکر هزارتا

 ..!سوال هزارتا

 ..!خدا ه ي

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ..!بودم در جلوي

 ..!زدم بوق دو

 ..!شد باز در بعد دقیقه پنج

 ..!خجالتش فداي که آخ

 ..!خواستني و شیرین چقدر

 ..!زدم لبخند

 ..!زدم لب آرام بعد و شدم اش خیره شد که سوار

 

 ..!سالم: یارا
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    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 

 ..!کرد نگاهم نگران و داد تکان را سرش

 ..!مشد خود بي خود از و شدم چشمانش ي خیره

 ..!داشتم دوست را چشمانش چقدر

 ..!شوم گم چشمانش سیاهي   در داشتم دوست اصال

 ..!افتاد دستانش به نگاهم

 ..!داد مي فشارش و بود گرفته دست در را کیفش بند

 ..!شود ل ه دستش در کیف بند بود مانده کم

 ..!خندیدم

 

 !!بریم: یارا

 

لي با را سرش و کرد نگاهم  ..!داد تکان دود 

 ..!افتادم اهر

 ..!نبود خوب اصال عشق ا براز براي بسته فضاي

 ..!مقدس اَمر این براي بود خوبي جاي تهران بام

 ..!شک بي بود خلوتي جاي هم شب از ساعت این در

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ..!بودیم رسیده
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    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ..!کردم باز میال براي را در و شدم پیاده

 

 ..!میال پایین بیا: یارا

 

 ..!شد پیاده استرس پر

 ..!گرفتم را دستش و نیاوردم طاقت

 ..!کرد نگاهم باشدش گرفته برق که انگار

 ..!اش پریده رنگ و ترسیده روي به زدم لبخند

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!شدم خم

 بود؟؟...نبود جرم که رسانیدن لب به لب

 ..!نبود جرم و بودم عاشقش من

 ..!داشت خبر قرارم بي دل از خودش پروردگارم

 ..!بود نظیر بي لبانش طعم

 ..!کشیدم عقب را سرم..نشست ام سینه روي که دستش

 ..!کردم نگاهش خمار
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    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ..!بود ترسیده من عشق

 ..!آورد درد به را دلم اش اشکي چشمان  

شش موهاي از اي تَره و زدم لبخند  افتاده صورتش روي که را سرک 

 .!فرستادم گوشش پشت  ..بود

 ..!ریختم صدایم و چشمان در را بود وجودم در حس چه هر

 

ت: یارا  ..!دارم دوس 

 

 ..!لرزید تنش

 ..!بود آغوشم در چون کردم حس

 ..!بود زده شوک..آمد بند اش گریه

 ..!کردم زمزمه هم باز و کردم نگاهش

 

ت: یارا ت خیلي..دارم دوس   ..!دارم دوس 

 

 ..!داد تکان ناباور را سرش

 ..!بود نکرده باور هم هنوز

 

 ...دارد ادامه##

 

. 
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    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ??? پارت#

 

 ..!گذاشتم اش گونه روي را دستم

 ..!بود رفته دختر این براي چطور دلم آخ

 ..!آمدند فرود اش گونه روي لبانم اینبار و زدم لبخند

 ..!بوسیدمش

یف چقدر  ..!است عشقت که کسي بوسیدن دارد ک 

 ..!کردم زمزمه آرام و بردم گوشش کنار را سرم

 

 داري؟هان؟ میال؟دوسم چي تو_ 

 

 ..!گرفت چنگ در را پیراهنم

 

 نه؟؟ مگه..داري میال؟دوسم_ 

 

 ..!ایستاد قلبم..داد تکان مثبت معناي به که را سرش

 ..!خندیدم وجود اعماق از

 

 ..!میال عاشقتم...داري دوسم_ 

 

 ..!میزدم بوسه صورتش روي تند تند
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    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ..!بود گرفته آرام دلم

 ..!بود آرامشم منبع   میالیم..داشت آرامش

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 (میال زبان از)

 

 ..!ازت ممنونم..خدایا

 ..!باشد داشته عالقه من به یارا..کردم نمي را فکرش اصال

 ..!ایستاد حرکت از قلبم بوسید مرا که وقتي

 ..!باشد داشته دیگري فکرهاي شاید که ترسیدم

 ..!است شده تبدیل یاس به حسم کردم مي احساس

 ...!بودم ها آسمان در انگار..دارد دوستم که گفت وقتي... ولي

 ...!شد نمي باورم

 را زدن حرف توانایي که باشد داشته عالقه َمني به او شد نمي باورم

 ...!ندارم

 ..!شد جمع صورتم ثانیه از کسري در

 ..!شدم غمگین



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ؟؟..بماند من با خواست مي چطور

 ..!بود سخت واقعا این و بزنم حرف نستمتوا نمي من

 

 میال؟؟: یارا

 

 ..!نشیند مي دلم به حسش از پر صداي چقدر که آخ

 ..!کردم نگاهش شرم با

 ..!گرفت محکم را کمرم و کشید خود سمت به مرا دوباره

 

 !!شدنات سرخ این براي میدم جون میدونستي: یارا

 

 ..!گرفتند رنگ بیشتر هایم گونه

 ..!انداختم نپایی را سرم

 ..!کنم پنهان دیدش از را صورتم خواستم اصل در

 

 ..!دارم دوست خجالت من کال اصال: یارا

 

 ..!خندیدم آرام

 ..!کردم شرم هم و شدم گرم هم اش جمله با و خندید هم او ام خنده با

 

 ..!من برم نازت هاي خنده قربون: یارا
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    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 

 ..!کردم فرو اش سینه در را سرم

 ...!بود يچیز عجب عشق و

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!شد مي تنگ برایش دلم زود زود روزها این

 ..!عزیزم یاراي..قلبم ي کرده عزیز براي

 ..!دارم بخاطر دقیق را شب آن

 ..!کردم شرم درمبرا روي از چقدر که دارم بخاطر

 بود کرده رخنه چشمانش در که غم نوعي و ذوق با فقط فهمید که وقتي

 ..!گفت

 

 ..!نفسم مبارک عاشقیت: میالد

 

 ..!گرفت دلم..بوسید را صورتم بغض با که وقتي

 ..!کرد تکرار را میالد کارهاي هم میعاد

 ..!خوابیدم برادرانم آغوش در شب آن
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    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ..!یدیمخواب پذیرایي در باهم سه هر

 ..!کردیم گریه و خندیدیم چقدر که آخ

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!شدم هشیار دستم در گوشي لرزیدن با

 ..!گوشي راند   َبک در عشقت نام دیدن داشت خوبي حس چقدر

 ..!کردم باز را پیامکش و نشست لبم يرو محوي لبخند  

 

 " عزیزم شده تنگ برات خوبي؟دلم..خودم خانوم   سالم" 

 

 ..!کردم تایپ برایش خنده با

 

 " شده تنگ براتون منم خوبین؟دل   شما..خوبم من ممنون..سالم" 

 

 شما رو من داري جرئت دیگه بار یک..راستي فقط..تنگت دل   قربون" 

 " کنم يم چیکار ببین..کن خطاب
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    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ..!خندیدم

 ..!کنم حذف لغاتم ي دایره از را بستن جمع بودم نتوانسته هنوز

 ..!کردم تایپ شیطنت با

 

 " چشم" 

 

 " خانومي بال بي خوشگلت چشماي" 

 

 ..!شدم سرخ و خندیدم

 ..!عظمتت به شکر هم باز خدایا

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!ببینیم را همدیگر شد قرار

 ..!کنیم دلتنگي رفع تا بیاید دنبالم به یارا شد قرار

 ..!پوشیدم را لباسهایم استرس از پر

 ..!دهد مي اطالع برادرم به خودش گفت یارا

 ..!کردم نگاه آیینه به و فرستادم بیرون را نفسم



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ..!داشتم دوست پرتاس تیپ همیشه

 ..!شدم دستپاچه در صداي شنیدن با

 ...!دوئیدم حیاط سمت به و برداشتم را کیفم تند

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (یارا زبان از)

 

 ..!بود کنارم عشقم

 ..!خندیدم آرام

 با بار اولین براي که داشتم را ساله??  نوجوان یک احساس چون

 ..!اند رفته بیرون بازي عشق براي دخترش دوست

 ..!دادم تکان را سرم

 ..!کردم نگاه عزیزترینم به و چرخاندم را سرم

 ..!کرد مي نگاه جلو به و بود نشسته آرام

 ..!بود کرده گره درهم هم را دستانش

 ..!گرفتم بزرگم دست   در را کوچکش دست   و نیاوردم طاقت

 ..!زدم بوسه دستش روي تر طاقت يب کرد نگاهم که شرم با

 خودم دست زیر دنده روي را دستش و کردم نگاه جلو به لبخند با

 ..!گذاشتم

 

 ...دارد ادامه##
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    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!گشتیم را شهر کمي عزیزم میالي با

 ..!بودیم باهم هک هم را نهار

 ..!خجالتش فداي من که آخ

 ..!داشت نخواهد معنایي او بدون زندگي دیگر

 ..!راندم خانه سمت به راحت خیال   با..رفت که خانه به

 

 (دارا زبان از)

 

 ..!نداشت جذابیتي هیچ برایم فوتبال تماشاي

 ..!بودم نشسته مطیع و آرام بابا احترام به ولي

 

 ..!آخع چیه این..دیگه شبکه یه بزن وخدار تو بابا..اَه: سارا

 

 ..!دارم دوست فوتبال من..نخیر: دنیا

 

 ..!کردم دخالت هم من بار این
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    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ..!بیایم کنار هم تو عالیق با نیستیم مجبور ما..داري دوست تو_

 

 ؟..کارگر زد حرف تو با کي: دنیا

 

 ..!باشه خودت کار تو سرت ت  ..میگه راست: سارا

 

 ..!خندیدم بلند

 ..!بودند همدیگر پشت   عجیب خواهر دو

 

 چته؟؟..بخندي آب رو: سارا

 

 ..!شو بلند بزني خواستي نکن تعارف..خدا به هیچي_

 

 ..!بیا..کن ولش رو عتیقه این آجي: دنیا

 

 بودیم؟؟ کجا..میگي راست آره: سارا

 

 ..!زدم قهقهه من باز

 دیگري طرف که نیکي مامان سمت به و شدم بلند شد کم که ام خنده از

 ..!رفتم خواند مي کتاب و بود نشسته

 ..!کرد نگاهم لبخند با و کرد بلند را سرش بوسیدم که را صورتش
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 ..!کردم صاف را ام شده خم کمر و زدم لبخند

 

 ..!بگیرا فاصله من زن از: بابا

 

 ..!آخه دارن جنگ من با همه امروز چرا مامان؟_ 

 

 ..!نگفت چیزي جوابم در کسي

 ..!پرسیدم دیگري والس اینبار

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ؟..!کجاست یارا مامان_

 

 ..!اتاقشه تو: مامان

 

 ..!رفتم یارا اتاق سمت به" آهان" گفتن با

 ..!برادرم بود خوشحال عجیب روزها این

 ..!میدیدم ن درت به را رادرمب من و
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 ..!آمد بیرون خودش کنم باز را اتاقش در خواستم که همین

 

 ..!میکني چیکار اینجا عه؟داداش: یارا

 

 ..!خندیدم آرام

 ..!بود تر هیکلي و قدتر بلند من از یارا ولي..بودم بزرگتر من

 کردن کار هرچند..بود برده ارث به پدربزرگمان از را رشیدش هیکل

 ..!نبوده کمرنگ امر این در هم بدنسازي هاي باشگاه در

 

 ..!ببینم رو معرفتم بي داداش اومدم_ 

 

 ..!نکردم معرفتي بي من..نگو اینجوري: یارا

 

 ..!بوسیدم را اش شانه

 

 ..!باش خانواده با یکم بریم بیا..!داداشم میدونم_

 

 ..!شدیم پذیرایي وارد هم همراه   به و خندید

 که گفت و کرد جمع هم کنار را مان همه یارا که بود گذشته دقیقه چند

 ..!دارد مهمي کار

 ..!کرد مي تماشا را یارا لب بر لبخند چراکه..میدانست مامان انگار
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 راضي شاید میدونم..بگم بهتون رو مهم خیلي چیز یه خوام مي: یارا

 ..!ولي..نباشین

 

 ..!دیدم مي را خجالتش بار اولین براي

 ..!ریخت مي عرق هم شر شر و بودند گرفته گرن هایش گونه

 ..!کرد مي پاک را هایش عرق دستمال با هم تند تند

 

 ..!توعه با گوشمون..باباجان بگو: بابا

 

ن با یارا ن م   ..!کرد شروع کردن م 

 

 ...!شدم عاشق من یعني..عا..من..من خب: یارا

 

 ..!بودند شده نعلبکي دو اندازه به چشمانم

 ..!عشق و یارا

 ..!مامان جز به البته..بودیم شده شکه همه

 

 شدي؟ عاشق: دنیا

 

 دلم..بستم دل بهش مدت این تو واقعا من ولي..نشه باورتون شاید: یارا

 ..!افتاده گیر
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 ..!گفت مالیمي لبخند با بابا

 

 ..!باباجان مبارک عاشقیت: بابا

 

 ..!خندیدم اینبار هم من و خندید یارا

 ..!شد مي عالم زن ترین تخوشبخ یارا همسر شک بي

 

 ما؟ زنداداش این هست کي حاال: سارا

 

 ..!همه..بودیم زده ذوق

 ..!ولي

 ..!شد کور ذوقم تمام شنیدم که اسمي با ولي

 

 ..!میال: یارا

 

 ..!شنیدم نمي چیزي دیگر

 ..!داشتند برایم مرگ حکم سارا و دنیا هاي کل و ها خنده

 بود؟؟ برادرم عشق  ..من عشق

 ..!کردم عخل احساس

 ..!کنم مي خواهش..خدایا نه
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 ..!بود من براي..میال

 ..!ماند مي هم من براي

 ..!!من فقط

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!شدم بلند

 ..!کردم مي خفگي احساس

 ..!رفتم مي باید

 

 کجا؟ جان دارا: مامان

 

 ..!گردم برمي..دارم کار_

 

 ..!کاري چه شب وقت این: بابا

 

 ..!گردم برمي زود..میام_
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 داداش؟: یارا

 

 ..!کردم نگاهش و برگشتم

 

 ...!نشدي خوشحال: یارا

 

 ؟؟..زدم مي لبخند باید

 ..!بودم مجبور

 ..!لبخند تا بود زهرخند شبیه بیشتر که زدم لبخندي مجبوري پس

 ؟بود؟؟..نبود دیوانگي که شب وقت این در روي پیاده

 ..!دوستم بهترین ي خانه تا..رفتم پیاده

 ..!نامدار

 ..!گرفت را بازویم که بودم افتادن حال در حال بي..کرد باز که را در

 

 ؟..!وضعشه چه این دارا..یاخدا: نامدار

 

 ..!داري دوسش اونم..داره دوسش_

 

 ..!ببینم تو بیا..رهدا دوسش کي ؟؟..میگي چي: نامدار

 

 ..!گفتم برایش را چیز همه و نشستیم
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 ..!دارد دوست هم برادرم را ام زندگي عشق اولین

 ..!کند نمي گریه مرد گویند مي

 ؟؟..چرا

 چه؟؟ چون..چون

 ..!کردم مي گریه چرا من پس

 ..!بود مهم مگر اصال

 ..!خورد مي بهم خودم از حالم که بودم خورده مشروب آنقدر

 

 ..!میکشي خودتو داري..کن بس دارا: ارنامد

 

 دستش از زور به را محبوبش عروسک که بودم شده کودکي مانند

 ..!اند گرفته

 

 نامدار؟؟_

 

 جانم؟: نامدار

 

 ..!نه..تونم نمي اون بدون..دارم دوسش خیلي..دارم دوسش من_

 

 ..!باش آروم..خب خیله: نامدار
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قت حالم  نه؟؟..بود شده انگیز ر 

 ..!شک بي نبود من مناسب هایم هق هق و ها اشک

 ..!نیست کننده خوشحال اصال مرد یک ي گریه دیدن

 ..!کردم مي گریه دختر یک براي

 ..!بود وجودم تمام که دختري

 ؟؟...شد مي برادرم مال   اگر

 ..!خدا واي

 ..!کنم مي التماست..نه

 

 ....دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 (میالد زبان از)

 

 ..!بود نشسته کنارم عزیزم میالي

 ..!زدم بوسه سرش روي

 ..!دوخت چشمانم به را نگاهش و کرد بلند را سرش

 ..!گرفت بغضم

 ..!گرفت مي دلم رفت مي پیشم از اگر خواهرم
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 ..!زدم بوسه سرش روي دوباره

 ..!بود فهمیده را حالم همیشه مثل میالیم

 ..!برد مي را دلم همیشه لبخندش

 ..!خزید آغوشم به گربه بچه یک مانند

 ..!بود کم دادم مي هم جان برایش که آخ

 ..!خوردم فرو را بغضم و فشردمش خودم به

 ..!بود گرفته درد قلبم

 قلبم...گرفت قرار قلبم روي سرش وقتي که یکتایم خداي به قسم ولي

 ..!گرفت آرام

 ..!بود میالیم آرامشم

 

 (کرد نخواهد کار دیگر میالیم بدون قلبم میدانستم چه من و)

 

 (میعاد زبان از)

 

 ..!کردم باز که را در

 ..!شدم مواجه ام زندگي ي صحنه زیباترین با

 ..!گفت مي قصه برایش و داشت آغوش در را میال..میالد

 ..!رفتم سمتشان به هم من و خندیدم

 ..!کشید پر عزیزم میالي ايبر دلم

 ..!بودند ام زندگي عزیز   دو
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 ..!هم را میال ي گونه..بوسیدم را برادرم ي شانه

 ...!من سمت به برگشت میالد

 

 ..!اومدي خوش خیلي..داداشم نباشي خسته: میالد

 

 ..!داداش ممنون_ 

 

 ..!بود خواب میال

 ..!دیدم مي االن

 ..!بوسیدم را اش گونه دوباره

 

 ...دارد مهادا##

 

. 

 ??? پارت#

 

 خوابید؟؟ کي_

 

 ..!موند منتظرت خیلي...پیش ي دقیقه چند همین: میالد

 

 ..!نشستم میالد کنار لبخند با



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ..!بود غمگین برادرم

 ..!دادم تکیه اش شانه به را سرم

 

 ؟..داداشي هشد چي_

 

 ..!هیچي: میالد

 

 ..!شده چي واقعا..حرف نشد که هیچي_

 

 ..!بود زده زنگ جون نیکي امروز: میالد

 

 خب؟_

 

 ..!خواستگاري براي بیان خوان مي: میالد

 

 ..!بزنم حرف خواستم بهت با

 ..!نشد خارج دهانم از چیزي ولي

 ..!کردم اخم

 

 ..!بهشون گفتي چي تو_
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 ..!راضیه خودشم بگم؟میال چي يداشت انتظار: میالد

 

 ..!شدم عصباني

 ..!رفت باال صدایم اراده بي

 

 راضي من..کاره؟ و َکس بي میال مگه..راضیه که کرده غلط میال_

 ..!نیستم

 

 ..!کرد مي نگاهم بهت با میالد

 

 تو؟؟ چته: میالد

 

 ..!کشیدم موهایم میان را دستم حرص پر و عصباني

 ..!کردم ترک را انهخ حرفي هیچ بي و شدم بلند

 ..!اصل در بودم راضي

 ..!!ولي

 ..!باشد میالیم بدون خانه که کنم تَصور حتي توانستم نمي اصل در ولي

 ..!نبود مناسب ازدواج براي اصال سنش من عزیز خواهرک  

 ..!داشت سال??  هم یارا..بود شده سالش??  تازه قشنگم میالي

 ..!خندیدم عصباني

 سني؟؟ اختالف سال?? 
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 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 (میال زبان از)

 

 ..!بودم کرده گریه که بس از نداشتند سو دیگر چشمانم

 ..!نبود وصلت این به راضي میعاد

 ..!است زود گفت مي

 ..!بپذیرد تواند ينم را سني اختالف سال??  گفت مي

 مخالف شدیدا جمع در نفر دو..بودند آمده علیمي خانواده که دیشب

 ..!بودند

 ..!میعاد برادرم اولي

 ..!دارا..یارا برادر   دومي

 ..!بود زده زل من به خاصي عصبانیت و غم با دارا مجلس شروع از

 ..!بودم شده معذب هم من که طوري

 ..!کشیدم عمیقي نفس

 ..!باد بادا هرچه

 ..!کنم زندگي او بدون توانم مي چطور من ولي



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 نبود؟ من یاراي..مگر یارا

 ..!گرفت بغضم دوباره

 ..!داشتم ایمان یارایم حرف به هرچند

 ..!گفت گوشم در آرام رفتن وقت دیشب

 

 " یارا نفس   کنم مي درستش خودم" 

 

 ..!کرد مي را کار این حتما..کند مي درستش بود گفته او اگر

 شدند؟؟ نمي راضي دارا و میعاد اگر و

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!شوم آزاد خودي بي فکرهاي از تا دادم تکان را سرم

 ..!بودم تنها خانه در هم باز

 ..!بود شده تنگ دلم

 ..!باشم یارا رکنا خواستم مي هم باز

 ..!همین فقط
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (یارا زبان از)

 

 ..!است درماني بي درد   عجیب عاشقي

 ..!کنم نمي فکر ام زندگي در میال نبود به هم درصد یک حتي من و

 ..!من میالي

 ..!بود شده تنگ برایش دلم

 ..!خجالتش براي

 ..!زیبایش ي خنده براي

 ..!بود شده تنگ دلم پیزش همه ايبر اصال

 ..!میدیدمش باید امروز

 ..!نبود پذیر امکان اصال که میعاد به زدن زنگ

 ..!چرا میالد ولي

 ..!داد جواب دوبوق از بعد

 

 بله؟: میالد

 

 ..!دادم را سالمش جواب خجالت کمي با

 

 ..!شدم مزاحم بازم که ببخشد..من..سالم_
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 ..!کشید اي کالفه نفس طرف آن از میالد

 ..!شدم متوجه کامال

 

 برش زود..بیرون ببرش باشه..زدي زنگ چي براي میدونم: میالد

 ..!گردون

 

 ..!زدم دلم ته از لبخندي

 ..!بودهااا عجیبي چیز هم داشتن زن برادر

 ؟..من ؟زن  ..زن گفتم

 ..!است من ي خانه خانم   میال..بله و خندیدم دوباره

 

 ..!کنم نمي اموشفر لطفتو هیچوقت..میالد مرسي_

 

 ..!گفت و خندید میالد

 

 رفتم..گوشمه بزرگم تیکه بفهمه میعاد..نریز زبون حاال باشه: میالد

 ..!فعال..من

 

 ..!بعد تا خداحافظت_

 

 ..!کشیدم عمیقي نفس
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 ..!شکرت خدایا باز و

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!بودم در جلوي

 ..!شد ظاهر رویم جلوي میال دقیقه چند از بعد..زدم که را در زنگ

 ..!من عشق   این بود تک همیشه

 ..!کردم اخم ولي

 ..!بود چشم در آرایشش

 ..!رنگش صورتي رژ   مخصوصا

 

 ..!کن پاکش_

 

 ..!دمدا مي جان شدند مي درشت اینگونه چشمانش وقتي آخه

 ..!برایم کرد مي دلبري

 

 ..!میگم لبتو_

 



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ..!گذاشت لبش روي را دستش و شد سرخ باز

 پاک را لبش بود دستش در که دستمالي با تند و کرد نگاهم مظلوم

 ..!کرد

 ..!کردم محار بود آمده لبانم پشت تا که را لبخندي

 

 ..!آفرین..شدي خوب حاال_

 

 .!..گذاشت دستم در را دستش و زد لبخند

 ..!خندیدم اینبار

 ..!من زندگي   تو فداي

 ..!شود پخش آهنگ تا کردم باز را ضبط..نشستیم که ماشین در

 ..!بود دلم حرف کامال که آهنگي

 ..!کردم آغاز را آهنگ با خواني هم..شد که شروع

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

َشش پیش را جانم و دل داشتم دوست خندید مي وقتي  ..!کنم ک 

 ..!پرستیدم مي تصوراتم فراسوي را سیاهش چشمان
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 ..!است مقدس عجیب عشق و

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (دارا زبان از)

 

 ..!نبود خوب حالم

 پرواز داشتم دوست ردک اعالم را مخالفتش میعاد وقتي دیشب که آخ

 ..!کنم

 ..!بودم گرفته یاد را داشتن دوست تازه من

 ..!کنم درک را اَش معني بودم توانسته تازه

 ..!بودم شده عاشق ام ساله??  عمر   در بار اولین

 در مرا که بودند سیاهي ي حفره دو همانند که سیاهش چشمان عاشق

 ..!کردند مي گم خودشان

 بود؟؟ برادرم یارا

 ..!بود که بود

 ..!بود عشقم هم میال

 ..!آخرم و اول عشق

 

 ...دارد ادامه##

 

. 
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 ??? پارت#

 

 (یارا زبان از)

 

 ..!خواست مي را لبانش شیرین   شهد   دلم

 ..!نبود پذیر مکانا امر این جمعیت پر و شلوغ مکان این در خب ولي

 ..!زدم اي کالفه لبخند

 ..!کرد نگاهم سوالي میال

 ..!زدم لب آرام و گذاشتم نازش صورت   روي را دستم

 

 !نیست چیزي..عزیزم هیچي_

 

 ..!داد تکان را سرش

 به دستش با و داد جلو را پایینش لب   ساله دو کودک یک همانند بعد

 ..!کرد اشاره کنارمان فروشي   بستني

 ...!زدم قهقه

 

 ..!میخرم برات االن چشم..یارا عمر   من بشم فدات_

 

 ..!کوبید هم به را دستانش و خندید

 ..!خریدم برایش را بستني
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 ..!بود انداخته راه به را دهانم آب   مولوَچش َملَچ

 ..!کردم نگاه ام زندگي عشق   به عشق با و زدم لبخند آرام

 .!.کرد آشنا عشق با مرا که شاکرم را خدایم

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (میعاد زبان از)

 

 

 نیستم؟؟هــــــــــــان؟؟ راضي بگم چجوري_

 

 ..!باش منطقي کنم مي خواهش میزني؟میعاد داد چرا..واي واي: میالد

 

 ..!نه میگم که ام منطقي_

 

 نه؟؟ چي براي بگي منم به میشه: میالد

 

 ..!کشیدم موهایم یانم را دستم عصبي

 

 چرا؟_
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 ازش سال??  که کنه ازدواج کسي با خواهرم خوام نمي چون

 .کوچیکتره

 کنه؟ ازدواج زودي این به کوچولوم خواهر خوام نمي چون

 چــــــــــــــــــرا؟؟ فهمیدي حاال

 

 ..!کرد نگاهم کالفه میالد

 

 ..!میگي چي میفهمم..اووف..باش آروم..داداشم باشه: میالد

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 میکني؟ خورد رو جفتمون اعصاب داري چرا پس_

 

 که تو..داره دوست رو یارا اونم..کردت عزیز..خواهرت داداشم: میالد

 کني؟ ناراحت خواهرتو خواي نمي

 

 ..!بگویم چه ندمما لحظه یک

 ..!بود او با حق

 ..!ولي
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 رو زندگي یک خواد مي چطور..بچس هنوز میال ولي..خوام نمي..نه_

 کنه؟ اداره

 کردي؟ فکر مشکلشم به اصال

 بیاد؟ کنار مشکل این با عمر یک میتونه یارا

 

 ..!کرد اخم

 ..!نگفت هیچ

 ..!شدم غافلگیر یارا صداي با ولي

 

 ..!کني فکر اشتباه من مورد رد نداري حق میعاد: یارا

 ..!تکش اخالق   عاشق..خواهرتم عاشق من

 ..!مهربونش و عاقالنه رفتار عاشق

 میگي؟ بد من درباره داري تو اونوقت..براش میدم جون من

 کنم؟ زندگي باهاش الله چون تونم نمي اینکه

 کني؟ منصرف منو میتوني حرفات با کني مي فکر چرا

 ..!نداریم مشکلي هیچ خودم جمله از..وعموض این با من خانواده

 نمي کاري عشقت به رسیدن براي..بشي عاشق روز یه..خودت اگه

 هــــــــــــــــــــــان؟؟..کني

 

 ..!کردم نگاهش بهت با

 ..!دادم مي او به را حق
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 ..!بودم رفته تند من

 ..!بودم خواهرم فکر به فقط من ولي

 ..!همین

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!بگم باید چي دونم نمي واقعا من..من_

 

 ..!باش راضي فقط..نگو هیچي: یارا

 

 ..!زدم لبخند

 ..!بست را گلویم راه هم بغض همراهش ولي

 

 سني ختالفا سال??  باهاش تو..یارا کوچولوعه هنوز من خواهر_

 ..!داري

 چـــ؟

 

 ..!ماند نصفه فریادش با حرفم ادامه
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 چــــــــــــــــــرا؟: یارا

 کني؟ منصرف سروتهت بي حرفاي با منو خواي مي چرا

 

 ..!کرد نگاهم وارانه التماس و آرام دوباره و داد بیرون را نفسش

 

 ..!میفتم هم پات به بگي..میعاد کنم مي خواهش: یارا

 ..!باش راضي کنم مي خواهش

 ..!کنم مي خوشبختش من

 ..!کنم مي خوشبخت عشقمو من

 

 ..!لحظه آن چرا دانم نمي

 

 خواهرم اشک   قطره یک حالت به واي..کن خوشبختش فقط..باشه_

 ..!روببینم

 

 ..!شدم راضي

 ..!خندید بلند میالد

 ..!بوسید را ام شانه و کشید آغوشش در مرا خنده با هم یارا

 ..!نبودم الخوشح..من ولي

 ..!داشتم بدي حس  
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 ..!داد مي بد گواه   دلم

  ؟؟؟...خانه آن در خواهرم کردم مي احساس

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 (یارا زبان از)

 

 ..!شد درست زود خیلي چیز همه

 !..داشتم ذوق

 ..!هست ام همیشگي عشق من عروسي روز   فردا که شد نمي باورم

 

 این؟ میخنده چه ببین: دنیا

 

 باشه؟؟ خنثي خواي مي..میرسه عشقش به داره خب: سارا

 

 ..!کردم نگاهشان

 ..!دادم تکان تاسف ي نشانه به را سرم
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ي شماها_  شین؟ مي بزرگ ک 

 ..!کردنتونه شوهر وقت ناسالمتي

 

 شوهر؟؟ کو..اوووو: سارا

 ..!کنم درست میدم قول اخالقمو برام کن پیدا

 

 ..!کردم نگاهش شده گرد چشمان و باز دهان با

 ..!که نداشت حیا وجبي نیم ي دختره

 

 ..!خدا به چیزیه خوب خجالتم_

 

 راحتم؟ باهات که داره اشکال..داداشمي: سارا

 

 ..!کردم اکتفا سرم دادن تکان به و خندیدم

 ..!شد اضافه جمعمان به اراد لحظه همین در

 ..!کردم نگاهش دقت با

 ..!کردم نمي درکش

 تر غمگین قبل از بیشتر روزها این در ولي..بود مي خوشحال باید او

 ..!شد مي تر پژمرده و

 ..!بفهَمم را او توانستم نمي واقعا

 ..!نشست کنارم
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 نه؟..خوشحالي؟ خیلي: دارا

 

 ..!زدم لبخند

 ..!نشست لبانم روي عمیقي لبخند..معزیز میالي یادآوري با

 

 ..!خوشحالم خیلي..آره_

 

 ..!کردم نگاهش

 ..!شد محو لبخندم

 ..!کرد محو را لبخندم شد مي دیده لرزانش چشمان   در که عظیمي غم

 

 دارا؟؟ خوبه حالت_

 

 ..!کرد ام شوکه برادرم لرزان   صداي

 لرزید؟؟ مي چرا صدایش..من استوار   و مغرور برادر  

 

 ...دارد امهاد##

 

. 

 ??? پارت#
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 دارا؟ داداش: سارا

 غمگیني؟ و ساکت انقدر چرا تو

 خواي؟ مي زن توام نکنه

 

 ..!زد قهقهه دنیا ولي..زدم لبخند من

 

 ..!خواد مي زن بزرگتم پسر بیا..مامــــان..واي..آره آره: دنیا

 

 ..!خندیدیم

 ..!کرد شوکه را یمان همه دارا حرف ولي

 

 ..!نیست مهم ردي?ن پیدا را اَت گمشده ي نیمه اگر: دارا

 گم را اَت شده پیدا ي نیمه ه? شود مي شروع آنجایي از واقعي درد  

 ..!کني

 

 ..!داشت بسیاري معاني حرفش

 ..!بوده عاشق دارا که بود این فهمیدم من که چیزي

 ؟؟..کسي چه عاشق   ولي

 ..!بس و داند مي خدا فقط
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 ..!(دارد چشم عمرم ي ریشه..همسرم به..برادرم دانستم مي چه من و)

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!گذاشت تنها لخیا و فکر هزار با را ما و رفت دارا

 

 دقیقا؟؟ بود چش این: دنیا

 

 ..!میدونم چه: سارا

 

 ..!شدم بلند عمیقي نفس با

 

 داداش؟ کجا: دنیا

 

 ..!کردم نگاهش و برگشتم

 ..!ریخت مي درشتش و سیاه چشمان از شیطنت

 ..!زدم لبخندي
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 داره؟ ایرادي..زنم پیش   میرم_

 

 ..!کرد گره درهم را دستانش سارا

 

 ..!انداخته راه هم زنمي زنم چه..اوه: سارا

 ..!محرمته فقط نیستا زنت هنوز داداش

 

اّل  یک که بابا دوست   دیشب  خوانده محرمیت ي صیغه برایمان بود م 

 ..!باشیم راحت تا بود

 

 ..!دیگه میشه زنم خب_

 

 ..!شماست با حق..بله: سارا

 ..!برسون داداشم زن به سالم..سالمت به برو

 

 ..!زدم لبخند

 ..!بخوانند زنت را عشقت داشت خوبي حس چه

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (میال زبان از)
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 میالجان؟: میالد

 ..!اومده یارا پایین بیا..داداش نفس  

 

 ..!افتاد تپش به قلبم نامش شنیدن با

 ..!انداختم نگاهي خودم به عجله با

 ..!بود خوب وضعم

 که سفید تنگ   شرت   تي یک همراه به..مبود پوشیده تنگي لي   شلوار  

 یک کنارش "Love" بود شده نوشته سیاه رنگ به انگلیسي به رویش

 ..!بود هم رنگ قرمز کوچک   قلب

 ..!نداشتم نیازي دیگر که هم شال به

 ..!بودم ریخته هایم شانه روي آزادانه هم را سیاهم و بلند موهاي

 ..!بودند مچش در زیادي چشمم خط   و رنگم قرمز لب رژ

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!داشتم دوست خیلي را رنگم قرمز الک  

 ..!کردم باز را اتاقم در آرامي لبخند با

 ..!بود مقابلم یارا
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 ..!کرد مي نگاهم باز نیمه دهان با

 سرم و گرفت را ام چانه زود یارا که انداختم پایین را سرم دهز خجالت

 ..!کرد بلند را

 

 کشید؟؟ خجالت هم باز من عزیزدل: یارا

 ..!من خوشگل   برم قربونت

 

 ..! بستم را چشمانم زیادي خجالت   با..شد خم که صورتم سمت به

 ..!گرفت لبانم از محکمي و عمیق ي بوسه

 ..!کردم پنهان گردنش در را سرم..شد که جدا

 ..!زد مي نفس نفس

 ..!برد موهایم میان را دستش و خندید آرام

 

 ..!عمرم ي شیشه بشم تو فداي من که آخ: یارا

 

 ..!خندیدم

 ..!شد مي آب قند دلم در

یف  ..!رفت مي ام صدقه قربان وقتي کردم مي ک 

 ..!کردم حلقه گردنش دور را دستانم و دادم جرعت خودم به

 پاهایم ي پنجه روي بودم مجبور من همین بخاطر و بود بلند قدش

 ..!بایستم
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 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!فشرد خود به سخت مرا

 

 ..!من داشتنیه دوست کوچولوي_

 

 ..!زدم لبخند

 ..!داشتم دوست عاشقانه را مرد این

 ..!من هاي عاشقانه مرد  

 ..!شدیم مي هم مال شرعا   و قانونا   فردا

 گردنش دور تر محکم را دستانم و کردم حبس سینه در را نفسم

 ..!پیچیدم

 ..!برد فرو گردنم در را سرش و کرد استفاده فرصت از یارا

 ..!کشید عمیقي نفس

 ..!عدببل کشیدن نفس با مرا خواهد مي کردم احساس که جوري

 ..!بودم قلقلکي

 ..!کردم خم را سرم و خندیدم آرام

 ..!بود گردنم و سر حصار در کامال سرش
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (یارا زبان از)

 

 ..!خندیدم من اینبار

 ..!بود هم قلقلکي من عشق  

 ..!دوختم ماهش صورت   به را نگاهم و کردم بلند را سرم

 ..!بود صورتش روي دهخن آثار هنوز

 ..!ماند ثابت اش گونه روي نگاهم

 ...!من خداي

 ..!بردم فرو چپش سمت ي گونه ي حفره در را انگشتم هیجان با

 ..!بود انگیزي هیجان و جالب کشف  

 ..!بوسیدم را اش گونه محکم و خندیدم

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 (دارا زبان از)
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 ..!نبود خودم دست حالم

 ..!شد مي برادرم مال همیشه براي من میالي فردا

 ..!ریختم اشک فکر این با دوباره

 دختر یک براي بخواهم روزي که کردم نمي هم فکر حتي امروز به تا

 ..!بریزم اشک

 

 دارا؟: نامدار

 ..!کن سب کنم مي خواهش

 ..!کني مي نابود خودتو داري

 

 ..!کردم نگاهش خشم با

 

 ..!کنم زندگي اون بـــــــدون تونم نمي من_

 .شـــــــد مي مـــــــــن مال باید اون

 فهـــــــــمي؟؟ مي

 ..!شد مي من عشق   عاشق   نباید یارا

 

 ..!کردم احساس ام حنجره در را خون شوري خودم که زدم داد طوري

 ..!برادرم..یارا

 نفرت از پر ناخودآگاه زدم مي حرف یارا درباره وقتي لحنم و چشمانم

 ..!شد مي
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 ..!نفرت

 ..!تردید بي است نفرت حس ترین وحشتناک

 ..!شکست بغضم دوباره

 ..!نباشد این از بلندتر دردمندم صداي تا گذاشتم دهانم روي را دستم

 ..!کرد مي نگاهم ناراحتي با نامدار

 

 قبول اینو خواي نمي چرا..تو دست از دارا واااااي..واااي..واي: نامدار

 کني؟ بیرون رو دختر اون قلبت و ذهن از باید که کني

 ..!نیست صاحب بي دیگه دختر اون

 .داداشـــــــــــت زن میشه دختر اون فردا

 چي؟ یعنـــــــــــي فهمي مي

 مي نتـــــــخیا برادرت به داري یعني باشي داشته چشم اون به اگه

 ..!کني

 میگم؟هــــــــــــان؟؟ چي فهمي مي

 

 ..!خیانت

 ..!شد مي ا کو سرم در خیانت ي کلمه

 ..!زدم فریاد وجودم اعماق از و گذاشتم گوشهایم روي را دستم

 

 نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه_

 مـــــــــــــــــن فقط..منه مال   میال
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 ..دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 (میال زبان از)

 

 ..!بودند آمده ام خانواده کل او از بعد و رفت یارا

 ..!سپند و سپینود و ریما حتي

 ..!بود ناراحت و زیر سربه سپینود

 ..!کرد مي نگاهم معناداري پوزخند با ریما

 ..!نگریست مي مرا عصباني هم سپند

 ..!بودند خوشحال بقیه

 ..!رفتم سپینود سمت به و زدم لبخند آرام

 ..!ببینم غمگین را او خواستم نمي

 ..!باشد شاد باید هم او

 ..!دید نمي مرا بود پایین سرش چون سپینود

 ..!گرفتم دستم در را دستش و ایستادم رویش روبه

 ..!کرد نگاهم

 ..!کردم بلندش و زدم مالیمي ندلبخ رویش به

 ..!کردم باز رویش به را آغوشم
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 ..!ریخت اشک و خندید

 

 ..!جونم میال عاشقتم..خواهري ببخشید واي: سپینود

 ..!خوشگلم باشه مبارکت

 

 ..!پیچید گوشم در ریما نحس صداي باز ولي خندیدم

 

 ..!باشین خوشحال آره: ریما

 کنه؟ ازدواج الل دختر یه اب میاد کي آخه..باشین خوشحال بایدم

 ..!دیگه کردین خرش حتما هم پسره این

 ؟..!کنه ازدواج الل دختر یه باید چرا نمیدونم من

 

 ..!شد تکه تکه قلبم دوباره

 ..!کردم جمع بیشتر سپینود آغوش در را خودم

 ..!زدم خندي تلخ ریخت که اشکم

 ..!بودند کرده سکوت همه

 ..!شد بلند که دبو عمو زن عصباني صداي اینبار

 

 خودم نبندي ریختتو بي دهن   چاک   قسم خدا خداوندي به ریما: عمو زن

 ..!میدوزم هم به مصرفتو بي لباي
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 نظر زیر مرا نفرت و اخم با مهماني آخر تا فقط و نگفت چیزي ریما

 ..!داشت

 ..!بود شده زهر برایم خوبم روز کال که هم من

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!خوابیدم مي برادرانم کنار که بود شبي آخرین امشب

 ..!بودند مانده اینجا را شب هم بابایي و ماماني

 ..!بخوابم برادرانم کنار در خواستم مي امشب

 

 ..!اینجا ببینم بیا کوچولو: میالد

 

 ..!کردم بغض هم من شنیدم که را دارش بغض صداي

 ..!کردم پرواز آغوشش سمت به

 

 داداش؟ ي دردونه میري پیشم از داري: میالد

ي..آخه بشم تو فداي من  ازدواج خواي مي حاال که شدي بزرگ اینقدر ک 

 ؟..!کني

 ..!میدادیم رضایت نباید..بودا میعاد با حق
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 ..!موندي مي خودمون یشپ اینجا باید مینداختیمت هم ترشي اصال

 هان؟ نیست پیشم دیگه زندگیم دلیل ببینم چجوري من آخه

 

 ..!شکست هردویمان بغض  

 آخرین دیدارمان انگار که بودم گرفته آغوش در چنان را برادرم سر  

 ..!است دیدار

 

 مي اگر که..است دیدارمان آخرین دانستم مي چه زمان آن من و)

 ..!(کردم نمي ترک را ام پدري ي خانه هرگز دانستم

 

 ..!پیوست ما به هم میعاد

 ..!کرد شروع او هم اینبار

 

 ..!بشه تو فداي داداش: میعاد

 داداش؟ کس   همه آخه بود ازدواجت وقت مگه

 خونه؟ این تو کنم بغل روي کي دیگه من

 میکنه؟ درست غذا برامون کي

 ..!معرفت بي..معرفت بي

 

 ..!ودیمب گرفته آغوش در را همدیگر نفري سه

 ..!کشیدم مي بو دل و جان با را برادرانم

 ..!بود نعمت برایم دو هر وجود
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 ..!کردیم گریه و زدیم حرف صبح تا

 ..!کردم نگاه عمیق عمیق   دو هر صورت به

 مي را تنم هاي پاره که باریست آخرین دانستم مي هم خودم انگار

 ..!بینم

 

 (کرد جهنم همه براي را زندگي که اویي بر لعنت و)

 

 ..دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 (یارا زبان از)

 

 ..!قطعا بود فرشته همسرم

 شده آسماني ي فرشته یک همانند داشت تن به که عروسي لباس آن با

 ..!کرد مي دلبري برایم که بود

 که مالیمي آرایش این با حال..برد مي دل من از گونهآن آرایش بدون

 ..!نیست گفتني دیگر که بود بسته نقش زیبایش صورت روي

 ..!بود سربرده را ام حوصله آتلیه در عکاس اَطوارهاي و ق ر

 ..!کنم نگاه عروسکم به سیر دل یک گذاشتند نمي
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 شرم عرق   ش ر ش ر هم میال..بود کشته مرا غریبشان عجیب هاي ژست

 ..!ریخت مي

 

 دور دستاتو حاال..خوبه..وایسا عروست سر   پشت داماد آقاي: عکاس

 خم چپت سمت به سرتو خانوم عروس..عالیه..کن حلقه کمرش

 هم دوتون هر چشماي..ببوس رو میال گردن   داماد آقا حاال..آها..کن

 ..!همونجوري وایسین حاال..باشه بسته

 

 ..!کردم بلند را سرم کالفگي با شنیدم که را دوربین چیک   صداي

 ..!نبود متوجه اصال..خاصیت بي عکاس

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 ..!کشیدم بلندي پوف عکاس صداي با باز

 

 ..!بگیرم هم تکي عکس یه بکش داز اینجا بیا جان میال: عکاس

 

 ..!کردم نگاهشان دقت با
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 درست میزان کنارش را بلندش و دار پف دامن کشید دراز که میال

 ..!کردند

 رسید مي کمرش از تر پایین تا و بود شده درست باز مدل که موهایش

 ..!کردند پریشان دورش را

 

 بزار چپتم دست بعد..لبت رو بزار اشارتو انگشت جان میال: عکاس

 دیده پات ساق تا باال بده یکم دامنتو حاال..خوبه هاآ..سرت کنار

 ..!یک،دو،سه..آماده..خوبه اوکي اوکي..بشه

 

 ...!انداختم عزیزم میالي به نگاه لبخند با

 

 علیمي؟؟ آقاي: عکاس

 

 خانوم؟ بله_

 

 ..!اینجا بیاید لطفا: عکاس

 

 ..!داشتم دوست شدیدا را ژست این

 

 هم رو کراواتت و کن باز پیرهنتو ايه د کمه از تا سه اول یارا: عکاس

 ..!خوبه..میال کمر   رو بزار رو چپت دست حاال..اوکي..کن ش ل ذره یه

 ..!تون دو هر شید خم یکم حاال
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 خوبه..کن کج یکم سرتو..میال لب   روي بزار شصتتو انگشت یارا خب

 ..!وایسا

 کراواتشو راستتم دست با..کن حلقه یارا گردن دور چپتو دست میال

 واي...باشه میال لباي به نگاهت یارا..ب ک ش خودت سمت به یکم و بگیر

 ..!باشین آماده..این عالیه

 ..!نباشین خسته خب

 

 ..!نکند بیابان گرگ نصیب   خدا..اوووف

 :/گویم مي را رفتن آتلیه

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 (دارا زبان از)

 

 ..!بود من عزاي شب   امشب

 ..!بود معنا بي برایم کوبي پاي و جشن

 که بودم قلبم ي ستاره تَک به خیره و بودم ایستاده سالن از اي نقطه در

 ..!درخشید مي ستاره یک مانند لباس آن با عجیب امشب

 ..!نبود مهم هم دید مي کسي را اشکم
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 ..!کرد مي تماشا مرا کشیدن زجر و بود ایستاده کنارم هم نامدار

 

 آخه؟؟ بگم چي بهت دارا: نامدار

 

 ..!باش ساکت فقط..هیچي_

 

 ..!کرد زمزمه آرام و کشید بلندي ن چ

 

 ..!نفهم زدي زل بهش اونجوري چرا..َشق َکله..دارا َشقّي َکله: نامدار

 

 ..!گرفت فرا را تماَمم غم

 ..!یدفهم نمي هیچ نامدار

 ..!فهمید نمي..چه یعني عشق فهمید نمي

 

 میاد؟ من به میال نظرت به..نامدار_

 میشه؟ چطور بشه من مال اگه مثال

 

 شاهرگش کردم احساس که چرخاند سمتم به را سرش طوري نامدار

 ..!شد پاره

 

 دارا؟ میگي چي: نامدار



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 شدي؟ دیوونه

 کوچیکته؟ داداش زن   میال اصال حالیته

 ..!کنم مي خواهش..دارا نکن ياشتباه کار

 

 ..!ندادم را جوابش

 ..!داشتم سر در خوبي فکرهاي

 ..!خوب خیلي فکرهاي

 ..!گفت اي ترسیده لحن با و دید را بدجنسم لبخند نامدار

 

ت جون   تورو دارا_  ..!بشي پشیمون بعدا که نکن کاري َجد 

 

 ..!بشم پشیمون که کنم نمي کاري..نباش نگران_

 

 دارا؟ میترسوني منو يدار: نامدار

 ..!شناسمت نمي دیگه کنم مي احساس کم کم

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 (یارا زبان از)

 

 ؟..دارد اشکالي شوم قربانش اگر

 ؟..است فکري بي برایش دادن جان

 ..!من عشق   ات عشوه و ناز دايف جانم و دل

 ..!دوختم او به را عاشقم نگاه   و زدم لبخند

 ..!بود کم باز ریختم مي سرش روي که هم شاباش

رشمه و ناز با که را عریانش هاي شانه  دوست داد مي تکان برایم ک 

شي ماشین   داشتم  ..!برایش باشم نازک 

 ..!دمبوسی طوالني و عمیق را اش پیشاني شد تمام که رقص

 دلم عزیز   آخر..رفت هوا به من ي خنده و کشیدند هووو ها جوان

 ..!باز کشید خجالت

 

 ..!من عمر   خجالت بازم_

 

 ..!ب رد خودش با را دینم و دل باز..داد تکان مظلوم که را سرش

 ..!من میالي داشت مار ي مهره

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 

 (میال زبان از)

 

 ..!َکندم نمي دل برادرانم از

 ..!آمدم مي بیرون مگر آغوششان از

 

 میکني؟ گریه چرا من برم چشمات قربون: میالد

 

 روز چند خونه ببرمت میدم قول برگشتین..عزیزم برو بیا: میعاد

 ..!بموني

 

 ..!کنه خالي شوخود یکم بزارین: یارا

 

 ..!نزد حرفي کس هیچ دیگر یارا حرف از بعد

 ..!شد مي تنگ برایشان رفتیم مي شمال به که سالي یک این در دلم

 ..!عزیزانم همه براي

 ..!گرفت دلم چقدر

 ..!شدیم راهي خداحافظي از بعد

 ..!داشت برنمي سرم از دست گریه هم ماشین در

 مرا تر نگران و کرد پارک اي وشهگ را ماشین نگران یارا که جایي تا

 ..!کشید آغوشش به
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 ..!من عزیز   دلم جان: یارا

 میکني؟ گریه چرا دیگه..من برم چشمات قربون

 ..!میدم قول..برگردیم سال یک از بعد میدم قول

 

 ..!نیامدم بیرون عاشقش و امن آغوش از ولي دادم تکان را سرم

 ..!فشرد اش سینه به مرا جان با هم او

 ..!آرام آرام  ..شدم امآر

 ..!است چیزي عجب عشق که آخ

 

 ..!خواباند کمي را صندلي یارا

 

 ..!کنم مي بیدارت رسیدیم اي خسته..خانومم بخواب: یارا

 

 ..!بودم خسته بله

 ..!بودم پوشیده که بلندي پاشنه هاي کفش بخاطر کردند مي درد پاهایم

 !..برد خوابم که نکشید سه به و بستم را چشمانم

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#
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 (دارا زبان از)

 

 ..!برد خودش با را دلم و رفت میال

 ..!ریختم مي پایش به را دنیا تمام شد مي من مال میال

 ..!قشنگم میالي تو فداي

 که برادري به خیانت نیست مهم برایم هم اصال..شوي مي من مال تو

 ..!شد اولم عشق صاحب من از زودتر اما شد عاشق من از بعد

 ..!من از خانواده تنفر نیست مهم برایم اصال

 ..!دارم دوست را میالیم و خودم فقط من

 ..!خواهم نمي چیزي دیگر باشد من براي میال

 ؟؟ کنم صبر چگونه سال یک

 ..!من مالزم ایوب صبر خدایا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (میالد زبان از)

 

 ..!بود شده تنگ ام دردانه براي دلم نشده ساعت یک هنوز

 آغوشم در همیشه مثل تا نبود خودش ولي داد مي را او بوي خانه

 ..!باشد
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 روي میال از که بزرگي عکس به و بود نشسته من مانند هم میعاد

 ..!کرد مي نگاه دبو نصب دیوار

 ..!بود داشتني دوست و مهربان هم عکس روي از لبخندش

 ..!دادم قورت بغضم همراه به را دهانم آب و کشیدم عمیقي نفس

 

 ...دارد ادامه##

 

. 

 ??? پارت#

 

 (بعد سال یک)

 

 ..!انداختم نگاهي دستم درون ي برگه به

 ..!گذاشتم دهانم روي را دستم ذوق با

 ..!بودم باردار..من

 ..!بود وجودم در عزیزم یاراي و من عشق ي ثمره

 ..!کنم طي قدم به قدم را شمال هاي خیابان داشتم دوست

 بگویم؟ عشقم براي چگونه..خدایا واي

 کند؟ مي چه بفهمد اگر عزیزم یاراي

 ..!صلوات ندنک غش ذوق از

 ..!گذراندم نظر در را سال یک این
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 ..!گذراندم ام زندگي عشق   با که شیریني یکسال

 فقط بودم ندیده را عزیزم ي خانواده و برادرانم که بود یکسال

 ..!بودم شنیده تلفن پشت از را صدایشان

 ..!بود شده تنگ تکشان تک هر براي دلم

 ؟..!کنند مي چه اند شده دایي بفهمند برادرانم اگر..خدا واي

 ..!زد مي سر ما به که بود دارا بقیه از بیشتر یکسال این در

 ..!داد مي آزارم نگاهش هم هنوز

 پرنده حتي که شدم اي کوچه وارد اشتباهي نفهمیدم که داشتم ذوق آنقدر

 ..!زد نمي پر آنجا در هم

 ..!آرام و ساکت

 ..!گرفت را وجودم تمام ترس لحظه یک

 ..!برگردم خواستم که همین و شیدمک عمیقي نفس

 ..!شد حلقه کمرم دور دستي

 ..!ایستاد قلبم

 گرفت قرار دهانم روي که مایعي به آلوده پارچه ولي بزنم جیغ خواستم

 ..!شد مانعم

 ..!چکید همراهش هم اشکم قطره و پیچید ام بیني در تندش بوي

 ..!مطلق سیاهي بعد لحظه چند

 

 ...دارد ادامه##

 

. 
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 آخر#

 

 ..!کردم باز آرام را چشمانم

 ..!کرد مي درد سرم

 ..!کردم نگاهي برم و دور به

 ..!بودم اتاقي در

 ..!ترساند مي را آدم که تاریکي و نَمور و سیاه اتاق

 ..!گذاشتم شکمم روي را دستم و کردم بغض

 ..!خورد مي تکان فرزندم

 ..!باشم عشقم پیش   شد مي کاش و گرفتم گاز را لبم

 ..!آمدم خودم به کردند مي صحبت باهم که نفر دو صداي با

 ..!داشتند ترسناکي و بَم صداي

 

 چي خواستي مي افتاد مي اتفاقي براش اگه شعور بي احمق  : اول نفر

 کني؟ کار

 

 چه؟ من به خب: دوم نفر

 مي چي دیگه آوردم که بیارم بسته َکت خانومو بودن هگفت من به

 خواین؟

 

 بود؟ خواسته کسي چه مرا

 ..!باش پناهم همیشه مثل خدایا
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 ..!کردم گریه آرام و شکست بغضم

 ..!خواست مي را عشقم امن   و گرم آغوش دلم لحظه این در

 ..!خواست مي را اش عاشقانه هاي زمزمه و ها نوازش دلم

 ..!شده پدر فهمدب خواست مي دلم

 ..!شد بیشتر ام گریه افکار این با

 ..!نشوند ام گریه صداي متوجه تا گذاشتم دهانم روي را دستم ولي

 ..!دانم مي من..کند مي کمکم خدا و

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ..!بود گذشته ساعت چند

 ..!بودم گذاشته ام شده تا زانوهاي روي را سرم

 ..!لرزیدم مي رست از

 ..!پیچیدم خودم در بیشتر شنیدم که را در شدن باز صداي

 ..!نکردم بلند را سرم

 ..!که شنیدم را صدایي ولي

. 

. 

. 

 ..!برایم بود مرگ ناقوس   شبیه صدایش

 ..!شدم مي َکر کاش



 تدوین:فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ..!بود نیامده خوشم ازش هیچوقت که دیدم را اویي و کردم بلند را سرم

 ..!داد مي آزارم ههمیش نگاهش که اویي

 ..!شدم مي کور کاش

 ..!ب ب رد را نفسم خدا کاش

 

 ..!من عشق_

 ..!دم نمي دستت از دیگه..مني براي..مني مال االن..من میالي

 

 ..!انداختم گلویم به دست

 ..!بود افتاده شماره به نفسم

 ..!بودم ناباور

 ..!بودم زده وحشت

 ..!کرد مي درد قلبم

 ..!کرد مي اندازي شهری دلم در کینه و تنفر

ردم مي کاش  ..!م 

 ..!کاش ا ي و کاش

 ..!و...زدم صدا بهت با را نامش

 !من..من..خدایا

 زدم؟ حرف من

 بزنم؟ حرف توانستم

 ..!شک بي بود همین گفت مي معالجم پزشک که بزرگي شوک و
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 دارا؟؟؟؟: میال

 

رکین را دلم که دارایي بر لعنت و  ..!کرد چ 

 

 ..!بگو را حرفت زیباترین»

 .ب شکن را سکوتَت پنهان   ي شکنجه

 "خواند بیهوده اي ترانه.."بگویند آنکه از مدار هراس و

 ..ما ي ترانه که چرا

 !نیـــــــــست بیهودگي ي ترانه

 ..عشق که چرا

 !نیــــــــــست بیهوده حرفي

 

 !ست منتي ماس بر اگر ما فرداي بخاطر  ..برنیاید نیز آفتاب بگذار حتي

 «!!همیـــــــــــــــشہ و..فرداست خود عشق که چرا

 

 «اول جلد پایان»

 ????/?/??« سال   ماه   شهریور»

 «پورمحمد مریم نویسنده»

 «همتون همراهي از ممنون»

 


