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 کهن کینه:رمان 

Shaylin:نویسنده 

 طنز/غمگین/معمایی/عاشقانه:ژانر

 ی کینه برای بازی این که شه می بازی یه وارد بزرگمهر آتنا:خالصه

 قصد راد آقای و داشته آتنا پدربزرگ از راد آقای که هست ای کهنه

 ....کنه نابود رو آتنا زندگی داره

 خدا نام به

 مقدمه

 ست بازی زندگی

 است سرنوشت بازی زندگی

 میکند بخواهد چه هر سرنوشت

 است سرنوشت حاکم زندگی بازی در

 غافل روند می جلو به افتاد خواهد که اتفاقی دانستن بدون سربازان و

 .بیاورد سرشان بر بالیی چه دارد قصد سرنوشت که این از

 اند شاکی سرنوشت از ما ی قصه سربازان

 بدتر دفعه این ولی نوشت سر از را ها گله شنید که تا نوشت سر

 .نوشت

 

 .شدم بلند خواب از گوساله آوای صدای با

 

 کنی؟ بیدار منو اومدی جیغوت جیغ صدای با تو باز:آتنا
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 .کن جمع رو خلت دختر این بیا مامان

 

 .مدرسه بریم باید که پاشو آتنا زنی می زر تو که چقدر:آوا

 

 درخشانمون پرونده به شخصا خودش رضایی دفعه این وگرنه 

 .کنه می رسیدگی

 

 .بزنم آتیش خودم رو مدرسه این ایشاال وای: آتنا

 

 ایه؟ صیغه چه دیگه مدرسه

 

 پایین رفتم دو با و پوشیدم رو مدرسم داغون و گشاد های لباس تند تند

 .خورند می  صبحونه دارند آدرین و آوا مامان، دیدم که

 

 .بودم صبحونه خوردن عاشق که هم من

 

 در( سرویسشون راننده)احمدی خانوم بوق صدای که نشستم و رفتم

 .میدوئه داره چی مثل آوا دیدم که اومد می در گریم داشت دیگه ، اومد

 

 .صبحونه بدون بود کفشام پوشیدن بکنم تونستم که کاری تنها

 

 .اینجام ساعته نیم:گفت خشنش قیافه با احمدی خانوم پایین رفتم تا 
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 .شه حالیتون تا برمتون نمی بیاین دیر دیگه دفعه

 

 .کرد خواهی عذر من جای به عالمه یک بدبخت آوای

 

 کردی؟ می خواهی عذر یه مردی می:آروم صدای با آوا

 

 .خدانکنه:آتنا

 

 .گی می چی تو میگم چی من: آوا

 

 .!!!بدبختم چقدر من آخه 

 

 ی منظره که بودم شده خیره پاییزی درختای به فقط و فقط راه تو 

 .بودند داده تشکیل رو قشنگی خیلی

 

 ۲پارت#

 .رسیدیم زندان به باالخره

 

 .شدیم وارد سریع و شدم پیاده
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 خانوم.داریم زیست که االنم کردیم دیر. کنه خیر به خدا اووووووف

 نمیزاره رضایی بده هم اجازه.نمیده اجازه( زیستشون دبیر)سیامکی

 .زدیم در کالس در دم رفتیم.کنیم می امتحان شانسمونو.تو بریم

 

 .اومد سیامکی خانوم صدای

 .بفرمایید:سیامکی

 

 سر بیاد بود قرار ،چون تو میاد داره رضایی کردن فکر ها بچه همه

 بچه کل همین برای بزنه حرف موضوعی ی درباره ها بچه با کالس

 .تو رفتیم ما دفعه یه که شدن بلند سیامکی خانوم و ها

 

 خشم شدت از ما دیدن با که بود گویی آمد خوش آماده سیامکی خانوم

 .شد سرخ

 

 رضایی صدای لحظه همون که رفت باال ها بچه قهقهه صدای کم کم

 .شنیدم خودم سانتی یک در رو

 

 دیر ما های نمکدون این باز اینکه مثل خبره؟ چه اینجا:رضایی

 .ساختس کارشون دفعه این.کردن

 

 توی کشید و گرفت هامون کوله از رو آوا و من رضایی دفعه یک

 .دفتر
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 ۳پارت#

 می کم نمره که این و کشید می برامون نشون و خط عالمه یه داشت

 .مزخرفات جور این از و کنن

 ی نمره با بابا و مامان چون نمیترسیدیم آوا و من که بود این خوبیش 

 این و داره توان حد یک تا کس هر که هستن معتقد و نداشتن مشکلی ما

 با اولش از چون کنه می کم نمره ما از رضایی سال هر که میدونن رو

 .ما با کل کل یعنی شد همین سالش هر  کار و افتاد لج ما

 

 .جهت بی و خود بی طور همین نمیدونم دلیلشم 

 

 آوا و من. نریم کالسی هیچ به و شیم اخراج امروز برای شد قرار

 .گذروندیم می حیاط تو باید رو ها زنگ کل و بودیم خوشحال

 

 و آوا. هستیم نفره۵ خانواده یه م. بگم خانوادم و خودم از یکمی راستی

 .منم آخرم در و آوا بعد آدرین اول.منن دیگه های قل آدرین

 

 رضا آقای بزرگ مهندس پسر پدرم. پولدارن نسبتا ما ی خانواده

 هام عمو هاشو شرکت و مرده پیش ها سال هستش،پدربزرگم بزرگمهر

 .کنن می اداره پدرم و

 

 برام رو خودشون جایگاه کدوم هر که دارم عمه تا دو و عمو تا دو من

 .دارن
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 .هستش رحیمی دکتر مادرمم پدر

 

 هم با مادرم و پدر طریق این به و بودن دوست هم با پدربزرگهایم

 دایی تا دو و تر گل یکی از یکی که دارم خاله تا دو من.کردن ازدواج

 .مهربونن خیلی که دارم

 

 ۴پارت#

 ی سردسته من. تریم شیطون یکی از یکی کدوم هر و سالمونه ۱۶ ما

 .خوبه هیکلم و قد. نیست بد درسم و شیطونام

 

 .خوشگلم خیلی خود از تعریف 

 

 بهتره آدرین و من از درسش.من شیطونی به نه ولی شیطونه هم آوا

 اونم ولی ریزتره آدرین و من به نسبت آوا.  پذیره مسئولیت خیلی

 .خوبه قیافش

 

 تو گذاشته رو شیطون. خودم گله داداش آدرین،تک به میرسیم خب

 افتضاحه،باالترین درسش. هستم من نخور تکون گفته کوچیکش جیبش

 دیگه،عین نگم که قیافشم. شیطونیه فکر به همش. ۱۲ نمرش

 .خواهراش

 

 .عکسه بر رفتار نظر از ولی بابا شبیه آوا و مامانیم شبیه آدرین و من
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 .اومدم در فکر تو از آوا صدای با

 

 هان؟؟:آتنا

 

 کنیم؟ فرار مدرسه از ای پایه میگم: آوا

 

 طوری؟ چه ولی آره که اون:آتنا

 

 .بگم برات تا بیا:آوا

 

 ۵پارت#

 .کردیم عمل آوا ی نقشه مثل دقیقا

 

 خانوم از بخونیم کتاب خوایم می اینکه هوای به رو کتابخونه کلید

 .گرفتیم(مدرسشون سرایدار)مرادی

 

 .کردیم قفل پشت از رو در کتابخونه تو رفتیم

 هم که ریختیم{بودیم رفته کش دفتر از که}قوی چسب هم یکمی در الی 

 بزنن،تا زنگ نشانی آتش به و کنن باز نتونن هم و شه گرفته وقتشون

 .خورده مدرسه زنگ حتما دیگه موقع ون
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 نقشه آخر قسمت تا شدیم شده،آماده قفل کامال در که شدیم مطمئن وقتی

 .کنیم عملی رو

 

 .کردیم گیر اینجا کمک،کمک،ما:زدیم جیغ هم با آوا و من دفعه یک

 

 .افتادیم خنده به حالت این تو رضایی قیافه تصور از هم بعد

 

 .میدم نجاتتون.نباشید نگران:شنیدیم رو رضایی صدای

 

 (.قهرمان زن)super womanنگرانیم خیلی ما آخه

 

 .کردیم می کمک درخواست هی آوا  و من

 

 .رفتیم ها پنجره طرف به بعد کمی

 

 های پنجره.)شد رد ازشون بشه که بود ای اندازه خدارشکر 

 (همکفه طبقه و داره راه مدرسه از بیرون به کتابخونشون

 

 .بیرون پریدیم پنجره از سریع

 

 .شدیم گذرونی خوش راهی و خندیدیم کلی آوا با
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 ۶پارت#

 .فروشی لباس مغازه به رسیدیم

 

 .شیم راحت مسخره لباسای این از تا تو رفتیم

 

 آسودگی با همین واسه بود همراهمون اعتباریمون های کارت همیشه

 .کنیم خرید تا رفتیم

 

 ای فیروزه آبی کفش و شال با ای سرمه شلوار مانتو دست یه من

 صورتی کفش و شال با طوسی شلوار مانتو دست یه هم آوا و خریدم

 .خرید

 

 .بود تکمیل چی همه دیگه حاال

 

 .گذرونی خوش بریم پس.داریم وقت۳:۳۰ ساعت تا و ۹:۳۰ ساعت

 

 .بخوریم بستنی بریم اول: آوا

 

 سفارشامون منتظر و بودیم نشسته مغازه توی. بخوریم بستنی که رفتیم

 .بودیم

 

 بشینم؟ تونم می:اومد پسره یه صدای که
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 بغلش هم دیگه پسر یه. این جیگریه چه اوه اوه. صدا سمت برگشتم

 .این خوبیه به نه ولی بود خوب اونم. بود

 

 .بنشینید بفرمایید بله: آوا

 

 .کردنا گیر گلوت تو که این مثل آوا: آروم صدایی با آتنا

 

 دارن؟ چیکار ما به بشینن خواستن خب. شو خفه اه: آوا

 

 .هستش آرمین خالم پسر اینم هستم ارشیا من:خوشگله پسر

 

 .آوا خواهرم اینم.هستم آتنا منم:آتنا

 

 ... که بگه چیزی اومد ارشیاست، اسمش فهمیدم حاال که خوشگله پسر

 

 ۷پارت#

 

 ؟ جون ارشیا چطوری:  پسره یه

 

 . شدیم مواجه آدرین خندون قیافه با که کردیم باال رو سرمون 
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  ؟ داشتی چیکار من خواهرای با:  آدرین

 

 ازشون خودم خواهرای مثل بیام گفتم تنهان دیدم داداش هیچی:  ارشیا

 . کنم محافظت

 

.  میدونم تورو قصد من.  نیستم آدرین که نشناسم رو تو اگه من:  آدرین

 ؟ میکنین چیکار اینجا شماها بیخیال حاال

 

 .کردیم فرار مدرسه از خودت مثل: آوا

 

 کی؟ اجازه با: آدرین

 

 .گرفتی اجازه ازش تو که کسی همون از:آتنا

 

 .نیست مناسب فضا االن کن سکوت عشقم آتی: آدرین

 

 .بگردون ببر مارو پاشو. کنمت نمی ضایع دوستات جلو بابا باشه:آتنا

 

 هستین؟ کجا پایه حاال باشه

 

 .شهربازی:همه
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 .توش نشستیم چپون زور و گرفتیم ماشین یه

 

 هورااااااااااا. شهربازی سوی به پیش

 

 ۸پارت#

 .شهربازی رسیدیم

 

 .هوایی ترن جون آخ

 

 شیم؟ سوار ترن بریم:آتنا

 

 .نه:آدرین

 

 

 .نه: آوا

 

 .نه: آرمین

 

 .همتون از واقعا مرسی: آتنا
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 .بریم بیا میام من ولی:ارشیا

 

 .باشه:گفتم ولی بودم معذب یکم

 

 .داشت هیجانی چه وای. شدیم سوار رفتیم

 

 به و کردم کنترل خودمو اما رفت می گیج سرم شدیم، پیاده شد که تموم

 .رفتیم ها بچه سمت

 

 .بود شده بهتر حالم دیگه

 

 بود؟ خوب:آدرین

 

 .بود خالی داداشی جای بود عالی:آتنا

 

 .سینما بریم بعد بخوریم چیزی یه بریم بیا نمکدون بابا باشه: آدرین

 

 .بود۱۲:۳۰ساعت رستوران توی رفتیم

 

 پیتزا پسرام تا۳ و سبزیجات ی پیتزا آوا. دادم سفارش پاستا من

 .پپرونی
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 .سینما رفتیم بعد و کردیم میل آرامش در رو ناهار

 

 .خونه رسیدیم۳:۵۰نزدیک دیدیمو طنز موضوع با فیلم یه

 

 .ماست خیابونه تو آرمینم و ارشیا خونه که شدم متوجه

 

 ۹پارت#

 .رفتیم خونه سمت به و کردیم خداحفظی اونا از

 

 کرد باز ما برای مهربانی با درو(خونشون باغبون و سرایدار)آقا حسین

 .داد سالم و

 

 .دادم پاسخ او به گرمی به هم من

 

 .ریا بی و بود مهربان داشتم دوستش

 

 کجا شماها: شنیدیم رو مامان صدای که شدیم رد  ورودی در از

 .کردین دیر دقیقه ۲۰ بودین؟

 

 به اونم کردین دیر شماها دید کرد،اول سکته بدبخت رضایی خانوم

 .کردین فرار پنجره از که هم بعد. دروغ
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 نباید ماه یک تا که گفت و گرفت تماس من با کردین فرار فهمید وقتی

 .کنن اخراجتون کرد چک هاتونو پرونده وقتی شاید و مدرسه برین

 

 هایی روز تعداد از کردنات فرار تعداد ماشاال که تو آدرین آقا تو اما و

 .شدی اخراج کل به تو و بیشتره رفتی مدرسه که

 

 دنبال باید هم حاال کاراشون این با من گل دسته های بچه به آفرین

 .باشیم مدرسه

 

 ی همه به خواد می و میگرده بر کانادا از فردا هم اشرف مامان راستی

 .بده رو مهم خبر یه ها بچه

 

 بیتر ذهنم اشرف مامان حرف با هم حاال شماها بین کردم گیر منم

 .شده درگیر

 

 .کارتون سر برید سریع هم حاال

 

 .دقیقه یه مامان بگیر نفس: هم با سه هر

 

 .میزارین مگه.شماها دست از: مامان

 

 .رفتیم اتاقامون سمت به کدوم هر هم بعد
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 ۱۰پارت#

 ای به به دیدم که رفتم پایین سمت به و پوشیدم راحتی لباس یه سریع

 .اومدن اینا عمه غافل دل

 

 .متنفرم سپیده عمه از

 

 .هستش کنه خیلی ندارم به نسبت خوبی حس ولی چرا دونم نمی

 

 .دارم دوست خیلی رو نوید و ندا اما

 

 هم همیشه.کنیم ازداواج هم با خواستیم می بچگی از. نوید مخصوصا

 .خندیم می موضوع اون به االن ولی میگفتیم همه به رو موضوع این

 

 عمه شبیه رفتاراش بیشت.نرفته مامانش به اصال مهربونه خیلی ندا اما

 .رو خنده  و دلنشین و آروم سارامه،خیلی

 

 نمی خوشم اونم از هستش هم سپهر عمو دیدم رفتم  تر نزدیک که کمی

 کال. میزد غر ما سر خیلی و بود بد خیلی ما با بچگی از چون اومد

 . نداشت ها بچه با خوبی ی میونه

 

 .رفتم جمع سمت به پس بود مناسب لباسم
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 .همگی به سالم: آتنا

 

 گلم؟ خوبی.دلم عزیز سالم: سپیده

 

 . نچسب. شد بد حالم اوق

 

 .خوبم.ممنون:آتنا

 

 .جون آتنا سالم(: سپیده شوهر)کامران

 

 .زنشه عینه اه اه

 

 .نیست نوید دیدم که سالمکنم نوید و ندا به رفتم

 

 .رفتم اتاقم سمت به کردمو سالم ندا به

 

 .گرفت رو دهنم پشت از یکی دفعه یه که کردم باز رو اتاق در

 

 ۱۱پارت#
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 و جلوم پرید که میکردم سکته ترسیدم،داشتم خیلی. بست درو آروم

 طوره؟ چه من عشق:گفت

 

 .خودمونه نوید که ین وای ای

 

 .بودم شده قرمز خشم شدت از

 

 .میزدمش خورد می تا و کردم حمله بهش

 

 بزرگ وقت هیچ تو.کردم می سکته داشتم.نوید شعوری بی خیلی:آتنا

  نمیشی؟

 

 .قهرم اصال.مسخرت شوخیای این با بریزی؟ کرم باید همیشه

 

 باشه.میزنن حرف زیاد خانوما میگن نکرد؟ کف دهنت اوووووو:نوید

 .میدم قول. نمیکنم کارا این از دیگه. جونم آتی ببخشید بابا

 

 .ببوس دستمو حاال. بخشیدمت بابا باشه: آتنا

 

 .نشو پررو دادم رو دیگه نه:نوید

 

 کنین؟ می چیکار جا این راستی. بابا باشه: آتنا
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 گوییته؟ آمد خوش جای!!! واقعا مرسی: نوید

 

 .ملوکه مامان تولد امروز نمیدونی تو مگه

 

 .بگیریم شما ی خونه بود قرار امسال

 

 .نوید سرت تو خاک. نبود یادم گی؟؟اصال می دروغ:آتنا

 

 .خودت سر تو خاک دوما. نیستم دروغگو اوال: نوید

 

 بشه؟ خاکی خوشگلم موهای نیست حیف. راستگو بابا باشه:آتنا

 

 .کنم عوض لباس خوام می برو هم حاال

 

 .کن دارم؟عوض مشکلی چه من مگه. نمیرم نه: نوید

 

 .بیرون گمشو شعوری بی خیلی نوید:آتنا

 

 .خاستگاریت نمیام وقت اون میشی زشت نخور حرص بابا باشه:نوید
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 .اونجاســــــــــــــــــــــت در:آتنا

 

 .رفتم باشه:نوید

 

 ۱۲پارت#

 .پوشیدم روش مشكي باگالي كوتاه سفید پیراهن یه سریع

 

 چه دیدم آواكه اتاق سمت رفتم و پوشیدم هم سانتي۱۰پاشنه مشكي كفش

 . میزنه مشكوك این خبره چه شیطون شده ناز قدر

 

 مشكي كفشهاي بود پوشیده مشكي گیپورهاي با كوتاه سفید  پیراهن یه

 .بود پوشیده سانتي۱٥

 

 كردي؟ خوشگل اینقدر خبره چه:آتنا

 

 خانوادگي ما كنیم؟البته خوشگل تا باشه خبري باید مگه هیچي:آوا

 .هستیم خوشگل

 

 .بریم بابا باشه:آتنا

 

 با كاربني آبي شلوار و كت یه شد پیدا هم آدرین كله سرو موقع همون

 .بود پوشیده ابي پاپیون
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 .اومدن ساعته؟همه سه كجایین شماها:آدرین

 

 .بیان گفتم هم آرمین و ارشیا به من راستي

 

 .بیاد گفتم هم مهرسا به

 

 اوردي؟ كجا از رو مهرسا چرا؟شماره:آتنا

 

 گرفتم مامان از.نباشیم تنها بیان دوستاتونم بگید گفت مامان چون:آدرین

 .خب

 

 .نداشت رو مهرسا شماره كه مامان!مطمعني:آوا

 

 .ببخشید من خب... م م م ام:ادرین

 

 چرا؟:آتنا و آوا

 

 ۱۳پارت#

 کش گوشیت تو از رو دوستات تمام ی شماره من آتنا خب:آدرین

 تهدیدتون منم کردین اذیتم وقت یه اگه که طور همین هم آوا رفتم،مال

 .کنم
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 .نمیدونستیم و داشتیم خوبی داداش چه واقعا مرسی: آوا و آتنا

 

 .بـــــبخـــــشیــــد:آدرین

 

 .نــــــــه:آوا

 

 .نـــــــــــــــــــــــــــــــه:آتنا

 

 بگین؟ چی هر میکنم جبران:آدرین

 

 چـــــــــــی؟ هر:آوا

 

 .چی هر:آدرین

 

 .گوشه یه کشید رو من آوا

 

 بی حساب وقت اون. بگیریم دوستاشو تمام ی شماره هم ما بیا:آوا

 .میشه حساب

 

 .هست توش هم آرمین و ارشیا ی شماره تازه
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 .بعله هم آوا پس

 

 .بـــــعــــله که منم 

 

 .باشه مبارکمون پس 

 

 آره؟ هم تو: آتنا

 

 .آره منم بلـــــــه:آوا

 

 .بریم بزن پس:آتنا

 

 .بدی دوستاتو ی همه ی شماره باید هم تو آدرین:آوا

 

 .نمیشه نه: آدرین

 

 .آوا بریم بیا. بخشیم نمی رو تو هم ما پس:آتنا

 

 .بیاین بابا باشه:آدرین
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 .گرفت ما سمت به گوشیشو بعد

 

 به رسیدیم که برداشتیم رو همه ی شماره و نکردیم نامردی هم ما

 ((......من کوچولوی جوجه))اسم

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۳۸] 

 ۱۴پارت#

 کیه؟(( من کوچولوی جوجه)) جان آدرین:آتنا

 

 نیست؟ معلوم اسمش از:آدرین

 

 کیه؟ خب نه:آوا

 

 .دیگه من کوچولوی جوجه:آدرین

 

 .شعور بی:آوا

 

 .کیـــــــــــه:آتنا

 

 میگه کنه می نازک صداشو منه، بابای اندازه هیکلش پسرس یه: آدرین

 .کنین اذیتش بردارین شمارشو اتفاقا. کوچولو جوجه بگین من به
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 کتک با نیومدن تا بریم هم حاال باشه. میرسیم حسابش به باشه:آتنا

 .ببرنمون

 

 .رفتیم ها پله سمت به هم با

 

 .هستن گفتمان حال در و جعمه جمعشون همه دیدیم که شدیم سالن وارد

 

 .بود نشسته گوشه یه تنها خدا بنده هم ملوک مامانی

 

 هم تولدت. بود شده تنگ واست خوبی؟دلم جونم مامانی سالم:آتنا

 .مبارک

 

 بهترم دیدم رو تو. خوشگلم طور همین منم عزیزم سالم:ملوک مامانی

 .مرسی. شدم

 

 .دلنشین و مهربونه دارم دوستش خیلی

 

 .کردم سالم همه به و رفتم بقیه سمت به

 

 ...دیدم که رفتم بودن نشسته ها بچه که قسمتی سمت به

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۳۸] 
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 ۱۵پارت#

 .اومده هیرادم جون آخ

 

 .کردم بغلش و سمتش رفتم

 

 خیلی اینکه با داشت دوست بقیه از بیشتر منو اونم داشتم دوسش خیلی

 .باهمیم همیشه اما کوچیکتره ازم

 

 .سالش پنج میشد دی امسال

 

 خوبی؟ جونم آتنا:هیراد

 

 عزیزم؟ طوری چه تو خوبم خیلی عزیزم آره:آتنا

 

 .خوبم خیلی:هیراد

 

 .کردم لپاش از محکم بوس یه هم بعد

 

 بوس رو هیراد همیشه چون میومد بدش آدرین از فقط ها بچه بین تو

 .میکرد

 

 .بود متنفر کار این از هم هیراد
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 می هم مواقع بعضی. میشه قایم من پشت بینه می رو آدرین همیشه

 .میکنه بغل  منو میاد بیاره در حرصشو خواد

 

 و کن ولش منه خواهر میگه میاد خوره می حرص همیشه هم آدرین

 .میشه دعوا موضوع این سر هم همیشه

 

 بخش به عمل اتاق از داشتن دیدمش، که بودم من نفر اولین یادمه

 .کردن می منتقلش نوزادان

 

 .شوهرت منم من زن بشو تو کنیم بازی گفت می بود سالش سه وقتی

 

 .کودکی دنیای زیباست و شیرین چقدر

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۳۸] 

 ۱۶پارت#

 .دیدی داداشمو نگیریا ما از حالی:هستی

 

 .دارم دوستشون خیلی و هستن سارام عمه های بچه هیراد و هستی

 

 .جوره خیلی من با و سالشه دوازده هستی
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 .زدیم حرف ها بچه با کمی

 

 .شد آوردن کیک وقت

 

 .بودن خودشون سرگرم همه

 

 .بود هم مهرسا

 

 .ندیدمشون زیاد بودن آدرین با هم آرمین و ارشیا

 

 .بودن رفتن مشغول همه و شد تموم مهمونی باالخره

 

 با که گفت و زد زنگ ارشیا مامان که کردیم خداحافظی همه با

 تا دو موقع اون تا گردن می بر دوشنبه و رامسر رفتن اینا خواهرش

 .باشن ما پیش پسرا

 

 .رفتن و گذاشتن هاشونو بچه نکرده تعارف. شدن راحت چقدر ملت

 

 .بودیم حال خوش آوا و من چقدر که داند می خدا البته

 

 .کنم عوض لباسامو تا اتاقم رفتم
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 .روم به رو یکیش و بود دیوارم به دیوار یکیش مهمان اتاق

 

 نخوابید که خودش بخوابه، مثال که رفت  من بغلیه اتاق تو هم ارشیا

 ........بخوابم منم نذاشت هیچ

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۴۰] 

 ۱۷پارت#

  اگه اما خوابیدن خواب رخت به رسیدن اینكه محض به همه خداروشكر

 .میخندید بلند بلند و میگفت جوك هي بخوابم من گذاشت پسره این

 

 به خورده یه جلبكي خیلي تو:میگه داداشش به جلبك یه روز یه:ارشیا

 .دیگه جلبكم من خب:میگه داداشه.بده تكون خودت

 

 ههههههههههههههههههههههههههه

 

 .میخندیدم بیمزش جوكاي و بازي مسخره به كه بودم خسته انقدر منم

 

 .میكنم خواهش میاد خوابم كني بس لطفا میشه:آتنا

 

 دید راه تو خونشون میرفته داشته پسره یه روز یه كن گوش نه:ارشیا

 نگاه ادما به داره و گوشه یه نشسته گرفته  ناراحتي حالت پسره یه

 .میكنه
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 بابات یا مامان سالته؟شماره چند شدي؟ شده؟گم چي:پرسید رفت پسره

 روبلدي؟

 یكي بغل تو دیدم بودم دخترم دوست منتظر  سالمه۸. بابا نه:بچه پسر

 كجا اینا واقعا خوردم عشقي شكست میكنه خیانت بهم داره و دیگس

 . دارن

 میرن؟

 هههههههههههههههه

 

 ...رسید ذهنم به نقشه یه نمیشه خفه اینطوري دیدم

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۴۰] 

 ۱۸پارت#

 .رفتم ارشیا اتاق سمت به و کردم یخ آب از پر رو بادکنک یک

 

 .کردم پرت سمتش به رو بادکنک سریع و کردم باز رو در

 

 ولی برداشت جوکش ی ادامه گفتن از دست و شد میخکوب دفعه یک

 دنبالم و کرد حمله سمتم به قراره چه از ماجرا فهمید تازه که وقتی

 .کرد

 

 شدم زمین پخش مخ با و کرد گیر پام آخر در ولی دوییدم تونستم تا منم

 .بگیره رو من تونست باالخره و
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 .گرفتم نظر در واست خوب تالفی یه:ارشیا

 

 !؟کنه چیکار خواد می یعنی وای

 

 .بده نجاتم کردم غلط خدایا

 

 طوری این ولی اتاقم بره می رو من داره و شده بیخیال کردم فکر

 .حموم سمت به برد رو من. نبود

 

 !کنه؟ چیکار خواد می علی یا

 

 قرار حالت سردترین روی و کرد باز رو آب و حموم داخل داد هلم

 .داد

 

 .دوش زیر داد هولم که بزنم جیغ اومدم

 

 .بود شده سردم و بود بد حالم بود، گرفته فرا رو وجودم سرد آب

 

 .نداشتم توان ولی بزنمش خواست می دلم

 

 .شدم بیهوش و شد تار چشمام
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[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۴۰] 

 ۱۹پارت#

 .هستم پتو تا دو زیر دیدم کردم باز رو چشمام

 

 .خوبه طوره چه حالت آتنا:نگرانی با ارشیا

 

 .اوهوم:آتنا

 

 .ببخشید:ارشیا

 

 .نداره گله داره عوض که کاری:آتنا

 

 .پاشدم بهترم بدم نشون اینکه برای

 

 بخوابم؟ کمی تا بیرون بری شه می.میاد خوابم فقط خوبم:آتنا

 

 .کشیدم خمیازه یک هم بعد

 

 .کن صدام داشتی کاری اگه ولی بشه:ارشیا

 

 .بخیر شب باشه:آتنا
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 .بخیر شب:ارشیا

 

 .خوابیدم و گرفتم راحت من و رفت باالخره

 

 .شدم بلند خواب از صبح

 

 .بود شده خوب کامال دیگه حالم

 

 .زدم آب صورتم و دست به و دستشویی رفتم

 

 چرا چی یعنی کردم تعجب نیست کسی،خونه دیدم. رفتم ها پله سمت به

 !نیست؟ کسی

 

 وارد زدن در بدون. شدم آوا اتاق نزدیک و رفتم باال ها پله از دوباره

 .خوابه هنوز که شدم،این

 

 .خوابن هم پسرا حتما پس خوابه، هم آدرین بَه دیدم رفتم

 

 !کنم؟ بیدار زمستونی خواب از رو ها خرس این که کنم چیکار حاال

 

 ....فهمیدم آهان
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[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۴۰] 

 ۲۰پارت#

 .رفتم اتاقم سمت به پلیدم فکر با

 

 .شده جاسازی تختم بعله،زیر دیدم که گشتم بلندگو دنبال

 

 .رفتم راهرو سمت به نازنینم بلندگوی با

 

 .کردم باز رو ها اتاق در تک تک

 

 و بود تخت رو بود،نصفش خوابیده دار خنده خیلی ارشیا اتاق به رسیدم

 .زمین رو نصفش

 

 .میکنیم شروع خب

 

 که بلند صدایی با و کردم صاف وایستادم،صدامو اتاقا چهارتا بین رفتم

 بود شده بدتر هم بلندگو با صداش و میکنه کر رو آدمی هر گوش

 .بلندشیــــــــن:؛گفتم

 

 .کردن سکته خواب تو همشون کنم فکر آخی

 



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       رماندریای 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 .تخت روی نشستن سیخ پولیده ژولیده قیافه با چهارتا هر دفعه یه

 

 .گرفتم عکس ازشون گوشیم با سریع بود، عالی هاشون قیافه

 

 .کردم فرار من که شدن می لود داشتن تازه هم اونا

 

 .کردم قفل رو در و اتاقم تو رفتم باالخره. بدو بدو،من اونا حاال

 

 می کی ،یعنی خورد زنگ گوشیم که کردم می نگاه رو عکسا داشتم

 ...باشه تونه

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۴۱] 

 ۲۱ پارت#

 .دیگه خودمونه خل مهرسای که این وای ای

 .دادم جواب

 

 بله؟:آتنا

 

 خبر؟ خوبی؟خوشی؟چه جون آتی سالم:مهرسا

 

 ما از یادی عجب طوری؟چه چه تو. تو خوشی به.سالمتی.خوبم:آتنا

 کردی؟
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 می!خوبه؟ بودم،حالت خونتون دیشب همین. ممنون خوبم:مهرسا

 میاین؟. بیرون بریم بگم خواستم

 

 بیام،مامان تونم نمی امروز نه.بودی خونمون میگیا راست آره:آتنا

 دیگه روز یک برای حاال.درگیرم همین واسه گرده می بر اشرف

 .خداحافظ. بینمت می. عزیزم کنیم می ریزی برنامه

 

 .بای باشه:مهرسا

 

 .شد ناراحت بچه کنم فکر آخی

 

 حاال.نیست خونه کسی همین واسه میاد داره اشرف مامان راستی آخ

 !شینه؟ می پروازش کی

 

 .کشوند بیرون فکر از رو من ها بچه فریاد،های و در صدای

 

 ها پله سمت به و زدم کنار رو ها بچه و کردم باز رو در دفعه یک

 .بردم هجوم

 

 .شدم آشپزخونه وارد و پایین رفتم سرعت با
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 .گذاشت می یادداشت یخچال روی همیشه مامان

 

 .......بود نوشته یادداشت در

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۴۲] 

 ۲۲پارت#

 بیایم تا و شینه می دو ساعت پروازش اشرف مامان ها بچه:یادداشت

 .خونه آییم می بقیه با ما بعدش. چهار شود می ساعت خونه

 

 .گذاشتم غذا هم یخچال نکنید،تو کثیف رو باشید،خونه خوبی های بچه

 

 .باشید خودتون مواظب

 

 مامان

 

 .بود درست حدسم پس

 

 .خندیدن می که شنیدم رو ها بچه صدای

 

 .بگیرند رو حالم نیومدند حاال تا که بود جالب بریم
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 .شد قطع ها بچه ی خنده صدای که رفتم می سالن سمت به داشتم

 

 زدن جیغ گوشم تو آرمین و ارشیا زمان هم که شدم خارج آشپزخونه از

 هم آوا و کرد حمله سمتم به رنگ و آب از پر های بادکنک با آدرین و

 پر ی همه که کرد پاره رو بالش آدرین که سرم تو زد می بالشت با

 .سرم روی ریخت بالشت های

 

 .دارم حساسیت پر به من نه وای

 

 اتفاقی چه فهمیدن تازه ها بچه که شد شروع من های عطسه و ها سرفه

 ....افتاده

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۴۲] 

 ۲۳پارت#

 .کنید جمع. کنید بس: گفتم جیغ یه با 

 

  گرفته؟ بازیتون مسخره شماها وقت اون اینجا میان  همه االن  رو اینا 

 

 .باشید زود

 

 شده؟ چی: آوا
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 این بیاین بعد بخون همه برای رو مامان یخچال روی یادداشت برو:آتنا

 .کنید جمع رو هاتون گل دسته

 

 .برگشتن جیغ با  و رفتند خونه آشپز سمت به همشون سریع

 

 .هست سه ساعت چیکارکنیم؟االن حاال: آوا

 

 کنیم؟ جمع طوری چه رو ها گندکاری این

 

 .شماست مشکل: آتنا

 

 .حموم میرم من

 

 .عوضی:آدرین

 

 .هستش سپیده عمه:آتنا

 

 .رفتم حموم سمت به بیخیالی با

 

 .رفتم وان توی و آوردم در رو لباسام راحت خیال با
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 وان توی مالیم موزیک و آرامش با پس داشتم وقت ساعت یک خب

 .شدم ولو

 

 .نکنم بهشون کمکی هیچ و باشم آرامش در رو وقتم کل گرفتم تصنیم

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۴۳] 

 ۲۴پارت#

 .بیرون اومدم بعد و موندم حموم توی ساعت یک تقریبا 

 

 بزنم سر  چل و خل چهارتا اون به برم تا پوشیدم دستیدم لباس یک 

 .بود شده تمیز خونه چقدر به به دیدم که

 

 زدم بلند و کنم کنترل رو خودم نتونستم کواال چهارتا اون قیافه دیدن با 

 .خنده زیر

 

 .بودند شده زمین پخش ریخته هم به های قیافه با بود خوب خیلی 

 

 بخوابیم؟ میذاری: آدرین

 

 .نه:آتنا

 

 چرا؟:آرمین
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 .را به چسبیده چ که چون:آتنا

 

 .نمـــــــک:ارشیا

 

 .خان ارشیا خندیدیم:آتنا

 

 .رسن می ها مهمون االن که این برای

 

 .کردم نگاه ساعت به

 

 .دو،سه یک،

 

 .هستند هم  تایم آن چه امد، در زنگ صدای 

 

 .نـــــــــــه:آدرین

 

 .بای بای. آره:آتنا

 

 .کنند عوض لباس که باال فرستادم را ها بچه 
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 .کردم باز را در رفتم هم خودم

 

 .کشد می طول بیایند  و بشوند آسانسور سوار 

 

 بنفش های گل که سفید لباس یک با رو لباسم و رفتم سریع من پس 

 .پوشیدم هم رو سفیدم دار پاشنه های کفش و کردم عوض داشت رویش

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۴۳] 

 ۲۵پارت#

 .رسیدند همه لحظه همون دقیقا   که پایین رفتم 

 

 .دادم سالم همه به 

 

 .جلو کرد پرت رو خودش  سریع آدرین که اشرف مامانی به رسیدم 

 

 خوبی؟ جونم مامانی سالم:آدرین

 

 .خیر به سفرت

 

 .کردم می سالم داشتم اول من که این مثل:آتنا
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 .باشم باید من اول  پس بزرگترم من: آدرین 

 

 .ایــیــش:آتنا

 

 .ممنون باشه: اشرف مامانی

 

 !واسمون؟ دیگه آوردی سوغاتی:آدرین

 

 .نیاوردم چیزی تو برای شیطون آهان: اشرف مامانی

 

 .زد من به چشمک یک بعد

 

 .رفت وا دفعه یک آدرین 

 

 .شدی شیرین خود اینقدر سوغاتی خاطر به فقط پس بگو. حقته: آتنا 

 

 .کن سکوت آتنا: آدرین 

 

 .گرفت ازم رو روش اخم با که آوردم در ادا براش 
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 روم می اومدم سفر از ام خسته خیلی من ها بچه:اشرف مامانی

 .کنم استراحت

 

 .جونم مامانی باشه:آتنا

 

 .رفت اتاق سمت به مامانی هم بعد

 

 .....تو اومد دلم عشقم،عزیز که بودم بقیه منتظر در به چشم

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۴۳] 

 ۲۶پارت#

 .رفتم جونم شهرزاد خاله سمت به

 

 .باشه شهرزاد خاله که اگر مخصوصا نعمته یک خاله

 

 .بود شده تنگ برایش دلم چقدر عزیزم

 

 .بوسیدمش و بغلش پریدم

 

 خوبی؟. جونیم خاله سالم:آتنا
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 .بود شده تنگ برات دلم خیلی

 

 .نگیریا خبری

 

 خبر؟ چه

 

 .سالمتی ، طور همین منم عزیزم مرسی:شهرزاد خاله

 

 .دارم کار باهات که بیا بعدا خاله:آتنا

 

 .عزیزم باشه:شهرزاد خاله

 

 .اومد شهراد دایی بعد

 

 .دارم دوست خیلی شهرزاد خاله عین اونم

 

 و سالشونه چهار و هستند،بیست ناهمسان های قلو دو شهراد و شهرزاد

 .مجرد

 

 جونم؟ دایی خوبی:آتنا
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 .تو خوبیه به:شهراد دایی

 

 مهین و مهال و شوهرش همراه به رو شهین خاله دایی از بعد

 .دیدم دخترهاش

 

 .دادم سالم بهشون حالی خوش با

 

 و نیایش و داییم،سیاوش زن جون شهرام،هما دایی طرف به

 .رفتم(شهرامش دایی ی ها بچه)ستایش

 

 تا و بغلم پرید که شدم نزدیک ستایش به و دادم سالم سرسری بقیه به

 .کردم بوسش توستم

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۴۳] 

 ۲۷پارت#

 .دبو مادریم خانواده عضو کوچکترین و ساله ۳ ستایش 

 

 به و کردم بغل  رو ستایش آرام بود داشتنی دوست و شیرین خیلی 

 در و ایستادن  گوشه یه آرمین و ارشیا دیدم که رفتم  ها پله سمت

 .زدند زل دیگران به سکوت

 

 .زنه می حرف مهال با داره دیدم که کردم نگاه آدرین به
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 .کرد می کمک مامان به داشت هم آوا

 

 .بشوم کار به دست خودم مجبورم پس

 

 .رفتم پسرا سمت به

 

 زدین؟ زل دیوار و در به مونگال عین چرا:آتنا

 

 .بشین آشنا بقیه با بیاین

 

 .زمین گذاشتم رو ستایش

 

 رو کار همین من از تقلید به هم ستایش که بقیه سمت دادم هل رو پسرا

 .کرد

 

 بهشون مهربونی با هم بقیه که کردم آشناشون بقیه با و بردم تک تک

 .گفتند آمد خوش

 

 .ستایش سراغ بریم حاال خب

 

 .بودم داده بهش رو چیزی یک قول آخه رفتیم اتاق سمت به هم با
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 .آوردم در عروسک یه کمدم تو از

 

 .عزیزم بیا:آتنا

 

 .ببینی بود قرار که عروسکی همون نگین اینم

 

 (خوشگله خیلی جونم آتنا مرسی.)خوشمله خیلی جونم آتنا ملسی:ستایش

 

 صدام داشتی کاری پایین روم می من کن بازی باهاش تو. خواهش:آتنا

 .کن

 

 .رفتم در سمت به بعد و

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۴۳] 

 ۲۸پارت#

 .پایین ی طبقه رفتم

 

 .اومد باالخره که بودیم اشرف مامانی منتظر همه

 

  نوبت حاال ها بچه خب:نشست ای نفره تک صندلی روی اشرف مامانی

 .بزرگ به به کوچیک از سن ترتیب به هاست سوغاتی
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 .داد کوتاه پیراهن تا دو آوا و من به بعد داد رو ها بچه سوغاتی اول  

 

 .بود ای سورمه آوا برای و مشکی من برای 

 

 .داد تک تک رو همه های سوغاتی مامانی آمد خوشم خیلی پیراهن از 

 

 رو آدرین سوغاتی مامانی بودند خوشحال هاشون سوغاتی از همه 

 .کند اذیت را آدرین تا آخر بود گذاشته

 

 اسم مامانی وقتی ولی کرد می نگاه سوغاتی هر به خوشحالی با آدرین 

 .شد می آویزان لوچه و لب کرد، می صدا را شخص

 

 .بست را ساکش مامانی 

 

 کو؟ من مال پس: آدرین 

 

 .نیاوردم برات که گفتم: مامانی

 

 .شد خیره مامانی به ناراحتی با آدرین
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 به رو آدرین سوغاتی و کرد باز رو ساکش سوخت، دلش مامانی

 .گرفت سمتش

 

 ....بگم جوری چه دونم نمی راستش خب:کرد گفتن به شروع مامانی

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۴۴] 

 ۲۹پارت#

 موضوع این شنیدن شنیدن راستش: داد ادامه و کرد مکث کمی مامانی 

 هم رو شما مجبورم ولی میده دست بهتون حالی چه میدونم سخته خیلی

 .بزارم جریان در

 

 .نیست خوب حالش اصال و دارد معده سرطان علی راستش خب

 

 .نیست پیشمون بیشتر دیگر ماه دو تا که گفتند و کردند جوابش ها دکتر

 

 .دونه نمی رو موضوع این خودش

 

 .بفهمه که خواهم نمی و نگفتم بهش هم من

 

 های روز بهترین ایران میاد که ماه دو این تو که خواهم می شکا از

 .باشه زندگیش
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 دیگه وقت چند تا و باشه شده مریض من مهربون بابایی شد نمی باورم

 .نباشه پیشمون

 

 .بود سخت خیلی برام موضوع این درک

 

 .شد مرور ذهنم در بابایی با خوبم خاطرات تمام لحظه یک

 

 .نبود خوب اصال گرفتم،حالم بدی ی سرگیجه

 

 .دویدم اتاقم طرف به سرعت با

 

 .بود کردن بازی مشغول ستایش

 

 بیرون؟ بری تونی می ستایش:آتنا

 

 .بیرون رفت اتاق از ترس با و کرد خرابم حال به نگاه یک ستایش

 

 .کردن گریه به کردم شروع

 

 .کردم گله خدا از بابایی با خوبم خاطرات یاد به همش
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[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۴۴] 

 ۳۰پارت#

 .تق تق

 

 .کن باز رو در دخترم:مامان

 

 .هستما تو با

 

 .بود کرده پف حسابی هام چشم مطمئنا   که بودم کرده گریه اینقدر

 

 .کردم پاک رو هام اشک سریع

 

 .رفتم دستشویی سمت به

 

 .شستم رو صورتم

 

 .ایستادم اتاقم در پشت

 

 .کردم گریه نباشه معلوم که کردم صاف کمی رو صدام

 

 مامان؟ بله: آتنا
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 !!عجب چه:مامان

 

 .دخترم رو در کن باز

 

 .کنم استراحت بزار ام خسته مامان نه:آتنا

 

 .شوند می ناراحت بیا شام برای ولی روم می من دخترم باشه:مامان

 

 .مونن می شب همه راستی

 

 ما پیش است زنده وقتی تا خوایم می آید می علی بابا هم عصر فردا

 .بمونه

 

 چی ی واسه اومد یادم وقتی ولی شدم حال خوش مامان آخر حرف با

 .شد روون هام اشک دوباره آید می

 

 .اومدم در فکر از بود هقش هق با آمیخته که مامان های قدم صدای با

 

 رو خودشون کردند می سعی ولی بود خرد خیلی اعصابشون همه

 .بدند نشون خوب
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 .کرد می درد خیلی سرم

 

 شاید تا خوردم و آوردم در مسکن قرص یک کردم باز رو میزم کشوی

 سردرد این

 .شه بهتر کمی لعنتی 

 

 .شستم دوباره رو صورتم

 

 داغون خیلی حالم آید می بابایی وقتی تا نکنم گریه دیگر گرفتم تصمیم

 .نباشه

 

 .خوابیدم و شد بسته هام چشم کم کم

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۴۴] 

 ۳۱پارت#

 .شدم روبرو ها بچه  هجوم با که شدم پا خواب از صبح 

 

 .من و بودند زده زل همه 

 

 .بود قفل که در و بیان داخل تونستن چطوری که کردم تعجب 

 

 .داشت یدک کلید مامان نبود یادم وای ای 



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       رماندریای 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 

 .شدم بیدار من که بودند نشده متوجه  هنوز 

 

 .زدم بنفش جیغ یک همین برای 

 

 .شدند پرت ها کارتون عین همه زدم که جیغی با 

 

 .زمین روی کرد پرت رو نیایش سیاوش 

 

 .بود شده قایم در پشت آوا 

 

 .بود آرمین زیر آدرین 

 

 .کرد می نگاه بیخیال داشت ارشیا فقط 

 

 خبره؟ چه جا این: آتنا

 

 .عروسیه:آوا

 

 .شهین خاله خونه بریم کنیم بیدارت اومدیم: آدرین
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 .ماییم نیست،فقط خونه کسی 

 

 .باشه:آتنا

 

 مناسبت؟ چه به

 

 .دیگه آید می داره بابایی:سیاوش

 

 .بریم میام االن بیرون برید باشه: آتنا

 

 بریم؟ خواهیم می طوری چه راستی 

 

 .پیاده:ارشیا

 

 وسط؟ این گی می چی تو:آتنا

 

 .بریم پیاده قرار پاشو: آدرین

 

 !بگم؟ بار چند نیست کسی 

 

 .هست کسی نگفتم هم من نیست خونه کسی فهمیدم باشه: آتنا
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 بریم؟ پیاده ها بچه با راهو همه این تونیم می طوری چه ما ضمن در

  

 .راهه دقیقه بیست فقط اینا خاله ی خونه تا اوال  : آدرین

 

 .بزنیم حرف اون با باید آواست کار آوا به بسپار را ها بچه دوما   

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۴۴] 

 ۳۲پارت#

 .باشید مواظبشون خودتون چه من به: آوا

 

 .من با ها بچه: آرمین

 

 .بیاد من با میخواد هم ای دیگه کس اگر

 

 .میام منم باشه کنم می فکر که حاال اووووووم: آوا

 

 .شو حاضر بریم، باشه: آرمین

 

 .رفت و دوید خوشحالی با آوا 
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 .نموند پنهون من چشم از که زد ارشیا به چشمک یک آرمین 

 

 .نزدیکم اومد یکم ارشیا 

 

 بریم؟ هم با هم ما آیی می آتنا:ارشیا

 

 .بشم حاضر تا رفتم و کردم قبول خواسته خدا از هم من

 

 .کردم عوض رو هام لباس و اتاقم تو رفتم سرعت با

 

 .برداشتم هم شهین خاله ی خونه برای لباس

 

 .پایین رفتم تند تند

 

 .بریم اومدم من خب:آتنا

 

 .بریم اومد هم آتنا ها بچه خب:آدرین

 

 بریم؟ هم با قراره مگه:آتنا

 

 .دیگه آره:آدرین
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 بره؟ خودش کی هر چی؟ پس

 

 .کردم ارشیا به خشمگین نگاه یک

 

 .شدم متوجه بد من پس آهان،:آتنا

 

 .گذشتم ارشیا کنار از سرعت با

 

 .پوشیدم رو هام کفش

 

 .ایستادید ماست عین دیگه بدوید:آتنا

 

 .افتادن راه دنبالم و اومدن خودشون به تازه

 

 ....گرفت رو دستم پشت از یکی دفعه یک

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۴۴] 

 ۳۳پارت#

 .دیدم را ارشیا ناراحت قیافه که برگشتم تردید با
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 کنی؟ ولم شه می: آتنا 

 

 چیه؟ 

 

 .بریم هم با همه گفت آدرین که نیست من تقصیر: ارشیا 

 

 ؟ کنم کار چی من خوب: آتنا 

 

 .نیست مهم برام

 

 ؟ واقعا: ارشیا 

 

 .است مهم برات کردم فکر آخه

 

 .نیست مهم نه:آتنا 

 

 ادامه راهم به و گذشتم کنارش از سرعت با کشیدم دستش از رو دستم 

 .دادم

 

 .است مانده خیلی کردم نگاه خیابان به 
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 .برویم پیاده بودیم مجبور مگر 

 

 .آمد می پشت از سرعت با داشت تاکسی یک

 

 .دارد نگه که دادم عالمت تاکسی به 

 

 داشتم ماشین تو چپیدند زور به همه یهو دیدم که نشستم پشت صندلی 

 .مردم می خجالت و خشم از

 

 .بگیرید ون میخواهید اگه نمیشید جا همه دخترم ببخشید: تاکسی راننده 

 

 .خداحافظ ببخشید: آتنا 

 

 .دادم ادامه راهم به و شدم پیاده 

 

 .طرفم دویدن خوشحالی با همه 

 

 .اید کنه خیلی: آتنا 

 

 .احمقا 
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 .گرفتن و دستم طرف دو از نیایش و ستایش دفعه یک

 

 .کنم داری بچه که مونده همینم 

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۴۴] 

 ۳۴پارت#

 .ندارم حوصله کنید ولم: گفتم جیغ با 

 

 . نشون هم این خط این ببین حاال میرسم حسابت به من خان آدرین 

 

 {کشیدم چه برای دست با}

 

 .نیستم بزرگمهر آتنا و نکن رو کار این اگه 

 .توئه پوکه سر زیر اینها همه میدونم 

 

 .بود ارشیا پوکه فکر سری این اتفاقا: آدرین

 

 حمله سمتش به خشونت با که کرد من به سرسری نگاه یک ارشیا 

 .کردم

 

 .کشیدمش می و بودم گرفته موهایش از 
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 .زمین روی کردم پرتش زور کم یک با 

 

 .میکشمت. شعور بی ی پسره: آتنا

 

 ؟ داری چیکار من با تو 

 

 .کنی می دخالت من هرکار تو و هستی تو روم می کن،هرجا ولم

 

 چته؟ تو ریزی می کرم  اش همه دیگه بسته 

 

 کنی؟ می من با را کارها این چرا 

 

 .هستی جا خوای؟همه می چی من زندگی از

 

 . پیشت روز چند رفتارهای 

 

 .هستی مزاحمی موجود واقعا دیدم، را تو که روزی 

 

 داشتی؟ کار چی من به تو رفتم می داشتم بودم خسته من
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 برامون تأسف روی از سری شدند می رد جا اون از که نفری چند

 .دادند می تکون

 

 .....کرد زدن حرف به شروع ارشیا

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۴۴] 

 ۳۵پارت#

 .دارم دوستت من...........من آتنا راستش خب ارشیا

 

 .بودم فکرت تو همیشه دیدمت که اول روز همون از

 

 .دیدمت روز هر که هم بعدش

 

 کرم دختری هر به خیابون تو که بودم شیطون و شر پسر یک من

 .نداشتم بهشون نسبت حسی هیچ ولی انداختم می متلک و میریختم

 

 .داد دست بهم تو به نسبت جدیدی حس یک شناختم رو تو وقتی از اما

 

 .شد می شل پاهام و دست تو دیدن با دفعه هر

 

 .شدم عاشقت من آتنا آره
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 دیگه چیز تا هزار و چنده کیلویی عشق سال و سن این تو بگی شاید

 من تو که اگر حتی مونم می عاشقت و عاشقتم من بدون رو این ولی

 .نخوای رو

 

 همچین ارشیا شد نمی باورم اصال ولی مردم می خوشحالی از داشتم

 .گفته من به چیزی

 

 .کنم کاری تونستم نمی

 

 .دادم انجام  رو رسید ذهنم به که کاری اولین

 

 .دوییدم و شدم بلند سرعت با

 

 .دوییدم تونستم می تا

 

 .کردند می صدایم که شنیدم می رو ها بچه صدای

 

 .بود بد حالم واقعا

 

 .امروز شد روزی چه

 

 .نشستم گوشه یک داخل رفتم و کردم پیدا ساخته نیمه ی خونه یک
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 .رفتند دیگه سمت یک به کردند گح رو من هم ها بچه

 

 ......شنیدم صدایی یک که ترسیدم کمی

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۴۴] 

 ۳۶پارت#

 .مناسبه و خوشگل خیلی. خوبه خیلی دختره:صدا

 

 .منه ی درباره که فهمیدم چون نکردم گوش هاشون حرف ی ادامه به

 

 .کردم فرار و ندونستم جایز رو موندن

 

 بر آجر کوه یک با دفعه یک که دوییدم می و دیدم می رو پشتم داشتم

 .کردم خورد

 

 .داشت بدی خیلی صدای

 

 .شد پاره شلوارم و زمین افتادم

 

 .زمین روی کرد گرفتم،پرتم پشت از پسره یه که شم بلند اومدم
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 .بودند نفر دو

 

 .برداشت سرم روی از رو شالم پسره

 

 .خوشگله دی می حالی یه ما به:گفت یکی اون

 

 .شو خفه:آتنا 

 

 .کنید ولم

 

 .بدید نجاتم کمک:زدم داد

 

 .گرفت رو دهنم یکی اون که

 

 .کرد پاره رو مانتوم بود تر بزرگ که اونی

 

 .مناسبه و خوب بدنش هم چقدر ببین رضا:گنده پسر

 

 جوجو؟ دونستی هیکلی،می خوش خیلی
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 .برد شرتم تی سمت به رو دستش آروم

 

 .نزن من به رو کثیفت دست:آتنا

 

 .زد زنگ گوشیم که برد باالتر رو دستش حرفم به توجه بی

 

 .داد جواب رو گوشیم

 

 .الوو،آتنا:آدرین

 

 .دنبالم اومدین که کوچه اون ی ساخته نیمه ساختمون همون:آتنا

 

 ....نجاتم بدویین

 

 .شد تر خشن و گوشم تو کرد،زد قطع سریع

 

 .آورد در رو هاش لباس

 

 .بود مواظب هم یکی اون

 

 ....ناراحت یا شدم می حال خوش باید دونم نمی دیدم که چیزی از
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 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۴۴] 

 ۳۷پارت#

 .هان بچه سمتم،فهمیدم به دون مي دارن نفر چند دیدم

 

 .بودن نفهمیده هنوز كثافط پسراي اون

 

 .بود شده لخت تقریبا  دیگه پسره 

 

 .میكشید پایین شلوارمو زیپ بود گرفته دستامو كه حال در یكي اون 

 

 .داشتم شده پاره شلوار و شرت تی یک فقط 

 

 كه گنده،این پسر سمت رفت جت سرعت با یكي دیدم دفعه یه

 .ارشیاست

 

 كثافطا؟ میكنید چیكار دارید گمشید:ارشیا

 

 بخواد و كنه اینطوري رو خواهرتون كسي ،خوبه نمیكشید خجالت

 بیاره؟ سرش بالیي

 

 .میزدش میگفت كه همینطور
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 .میزد رو بود گرفته رو من که یكي اون و رسید سریع آدرین

 

 .ارشیا كمك رفت هم آرمین

 

 .میكرد درد تنم كل نتونستم ولي بشم بلند اومدم

 

 .شدن حریفشون تا سه این ولي بودن بزرگ تو پسر دوتا اون اینكه با

 

 .كرد بلندم یعني باال كشیدتم برگشت ارشیا 

 

 شده كنده میون در یكي كه مانتومو هاي دكمه بود پاره همه لباسام

 آدرین كه رفتم باسرعت ها بچه سمت وبه بستم  رو ها بودن،اون

 ....گفت

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۴۵] 

 ۳۸پارت#

 که دونی نمی کردی که بود کاری چه این آخه احمق ی دختره:آدرین

 .....االن تو بود ممکن رسیدیم نمی موقع به ما اگه

 

 .کرد قطع رو حرفش ارشیا
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 رو ها حرف اون نباید منه،من تقصیر اش همه. آدرین کن بس:ارشیا

 .زدم می

 

 و کنم می تموم رو اینبحث هم من پس خواد نمی رو من آتنا دونم می

 .کنم می برخورد آتنا با نداشتم خواهر مثل

 

 .نکن من با رو کار دیوونه،این دارم دوستت من نه

 

 .باشم عشقت هم باز خواهم می من

 

 داری؟ دوست رو ارشیا تو آتنا:آدرین

 

 .بگم چی که دونستم نمی

 

 ما طرف سرعت با آوا که بدم جواب تا کردم پاک رو هایم اشک سریع

 .دویید

 

 .جاییم این هنوز ما خونه رسیدند ها اون دیگه بدویید:آوا

 

 .افتاد من وضع و سر به نگاهش تازه

 

 .آتنا وای:آوا
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 می سکته ببیننت طوری این بپوش برو آوردم اضافی لباس خودم با من

 .کنند

 

 لباس تا کرد اشاره گوشه یک به و گرفت سمتم به رو اش کوله هم بعد

 .کنم عوض رو هام

 

 وبه برداشتم رو آوا و خودم ی کردم،کوله عوض رو هام لباس سریع

 .رفتیم ها بچه سمت

 

 آمد؟ می آتنا سر داشت بالیی چه فهمیدن تا سه اون:آدرین

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۴۵] 

 ۳۹پارت#

 .نشه گم دنبالش ریم می داریم هم ما دستشویی رفته گفتم نه:آوا

 

 مواظبشونه،البته هم سیاوش نشستند، کوچه سر درخت یک بغل هم االن

 .مثال

 

 شنیدن؟ رو زدم که حرفی:ارشیا

 

 ی واسه آتنا کنند می فکر و نفهمیدند چیزی نیایش و ستایش بابا نه:آوا

 .زده رو تو شوخی
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 .گفتی چی که شنیده ولی ندیده رو خوردنت کتک هم سیاوش

 

 .شده بسته طرفه دو چسب با راحت،دهنش سیاوش بابت از خیالت

 

 ناراحت قیافه و زیر به سری با و کشید آسودگی سر از نفسی ارشیا

 .رفت همه جلوتر

 

 .نبود خوب اصال حالم

 

 .خاله ی خونه به رسیدیم که رفتیم راه دیگر مقدار یک

 

 .شد تموم طوالنی راه این کی نفهمیدم که بود درگیر فکرم قدر آن

 

 الغر ی چهره کرد جلب رو نظرم که چیزی اولین شدیم وارد که در از

 .بود علی بابایی ی شکسته و

 

 .دویدم بابایی سمت به و گفتم همگانی سالم

 

 .کرد می خیس رو هام گونه طور همین هام اشک

 

 کنی؟ می گریه که دخترکم شده چی: علی بابایی
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 آورده؟ در رو بابایی ی یدونه یکی های اشک کی

 

 به اما دارد گله سرنوشت از و پره جا همه از دلم که بگم شد می کاش

 .کردم بسنده[ بابایی بود شده تنگ برات دلم] گفتن

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۴۵] 

 ۴۰پارت#

 ★بعد ماه دو★

 

 .منتظرتیم همه ما شو بیدار من برم عزیزم،قربونت بابایی:گریه با آتنا

 

 .کن وا رو چشمات نیست حالیمون شوخی ما نکن، شوخی پاشو

 

 .ریخت می طور همین هایم اشک

 

 .کرد چکاپ سری یک و سرش باالی اومد بابایی مخصوص دکتر

 

 .رفت می هم در بیشتر اش قیافه کرد می که کاری هر از بعد

 

 .شدند فوت متأسفم:گفت و داد تکون سری بعد کمی
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 .نشنیدم چیزی دیگر

 

 خوشمله؟ پارک این بلیم بابایی:آتنا

 (خوشگله؟ پارک این بریم بابایی)

 

 .شدند خسته آدرین و  آوا که کن بازی زود ولی باشه:علی بابایی

 

 .بخرم بستنی بروم هم من

 

 .جونم بابایی مرسی:آتنا

 

 و بزرگ من و شد محو دفعه یک بابایی که کردم می بازی داشتم

 .موندم تنها پارک وسط و شدم تر بزرگ

 

 رو من پس خورد، بیمارستان سفید اتاق به چشمم که پریدم خواب از

 .بیمارستان بودند آورده

 

 رفت؟ داشت؟بابایی حقیقت نه

 

 .کنم تحمل تونم نمی کنم،من باور تونم نمی نه

 



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       رماندریای 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 از که این از قبل البته بودم بابایی و مامانی پیش بچگی از من آخه

 .بروند ایران

 

 و پدر مثل هایی جور یک بودم، ها اون پیش ها وقت تر بیش سال ده

 .موندند می مادرم

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۴۵] 

 ۴۱پارت#

 شنیدم نمی همهمه اون توی چیزی هیچ و بودم نشسته بابایی سرخاک

 .بابایی مهربون صدای بچگیامو صدای جز 

 

 :بود سالم هفت وقتی

 

 میبرد منو منم بابابزرگه بگو پارک ببر هاتو نوه هم تو آتنا:بابایی

 .کنه رحمتش خدا پارک همیشه

 

 .نکنه خدا بابایی:گفتم و میگرفت بغضم

 

 .میمیونی زنده همیشه تو

 

 .میمیرم من اول اصال
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 میکنی؟ چیکار خدا پیش برم من روزی یه اگه:میگفت هم گاهی

 

 .میام باهات منم:آتنا

 

 .بیام باهات تا میکشم خودمو

 

 .نمیزازم تنهات وقت هیچ من

 

 .تابتم بی من ببینی االن کجایی بابایی

 

 .باش منتظر راهم تو منم رفتی تو که حاال پس برم من اول بود قرار

 

 .شدم بلند جام از سریع

 

 .اومد دنبالم آوا

 

 .کردم اضافه رو سرعتم

 

 پارک هم بغل که شدم ماشین تا چند متوجه که میرم کجا دونستم نمی

 .بودن کرده
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 .ماشین دوتا بین رفتم

 

 .نبودم معلوم

 

 .دارم قیچی کیفم تو همیشه افتاد یادم که بودم تیز چیز یه دنبال

 

 .کشیدم بیرون رو قیچی و کردم باز زیپشو

 

 .میام دارم بابایی

 

 .نزارم تنهات بود قرار

 

 ......کشیدم دستم روی رو قیچی محکم

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۴۵] 

 ۴۲پارت#

 ★آوا★

 .کردم پیدا رو دیوونه ی دختره این باالخره

 

 .شد بد حالم کرده غلطی چه دیدم تا
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 .کنه خودکشی بخواد که باشه ناراحت حد این در نمیشه باورم

 

 آتنا به رو آمبوالنس یعنی رسوندیم آمبوالنس به رو آتنا آدرین کمک با

 .دادیم نجاتش بود چی هر خیال بی رسوندیم،اصال

 

 .کنه می خودکشی قیچی با خری کدوم بگه نیست یکی آخه

 

 .میداشت بر چیزی تیغی حداقل

 

 بابایی و مامانی با بچگی از چون خب میکنم درک رو آتنا جورایی یه

 .بود شده بزرگ

 

 دو و بیست فقط که موقع اون که  مامانم برای و بودیم قلو سه ما چون 

 .کنه نگهداری ما از بود سخت خیلی داشت،راستش سن سال

 

 .میومد بر پسم از و بودم آروم خیلی من

 

 با منو شد مجبور مامان همین واسه بودن شیطون خیلی آتنا و آدرین

 .شد انتخاب آدرین که نگهداره شیطونا از یکی

 

 .کردن قبول رو آتنا و ایران اومدن هم بابایی و مامانی
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 ،چون میومد ما پیش تری کم مدت و موند ها اون پیش سالگی ده تا آتنا

 .ما پیش برگشت شد سالش ده وقتی ولی داشت دوست تر بیش رو اونا

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۴۵] 

 ۴۳پارت#

 .بود علی بابایی سوم امروز

 

 .بود افتاده جا یک حال بی ولی بود شده بهتر حالش آتنا

 

 .کردیم می پخش مردم بین رو حلوا و خرما ها بچه با

 

 خالی جای تنها اما رفتند می[ باشه آخرتون غم ایشاال] گفتن با همه

 .رفت نمی که بود بابایی

 

 پر رو خانه جای همه بود مشکی ربان یک رویش که بابایی عکس

 .بود کرده

 

 بود لبش روی همیشه که لبخند یک با بابایی عکس رفتم می که جا هر

 .زد می چشمک بهم

 

 .بودند رفته همه ها مهمون
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 .بود شده بد خیلی حالم

 

 .گوید می داستان دارد و نشسته مبل روی بابایی کردم می فکر همش

 

 .رفتم بیرون خانه از و بیرون روم می که دادم اطالع مامان به

 

 .لبخند همون هم بود،باز بابایی ترحیم آگهی عکس خانه در روی

 

 .شدم می دیوانه داشتم دیگر

 

 .کردند ریزش به شروع هام اشک

 

 .کردم می درک رو آتنا حس حاال

 

 کجایی؟ بابایی

 

 .شدم تاکسی یک سوار

 

 :شد می پخش چاوشی محسن کجایی آهنگ تاکسی تو

 

 کجایی؟ دقیقا کجایی رفیقم
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 کجایی؟ من بی تو من بی تو کجایی

 

 .بابایی قبر سر رسیدم

 

 .کردم می حس رو نبودنش داشتم تازه

 :زدم داد

 

 بابایی؟ کجایی

 

 .نشست شونم روی دست یک دفعه یک

 

 ....کردم سکته

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۴۸] 

 ۴۴پارت#

 .ملوک مامانی همسن شاید بود پیرزن یه

 

 .نکن گریه دخترم:پیرزن

 

 .هستن موندن تنها که عزیزانشون مواظب همیشه رون می که کسانی
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 .نمیکنیم حسشون و محرومیم داشتنشون از ولی:گفتم غم با

 

 قصه ،برام باشه پیشم باباییم میخواد دلم کنه مراقبت ازم نمیخوام

 .پارک بگه،ببرتم

 

 میبینی؟ قبرو این ببین:گفت پیرزنه

 

 .مرده که ساله سی آقا شوهرم،حاج

 

 .میزنه حرف باهام و خوابم به میاد شب هر

 

 .یادمه به و مواظبمه  همیشه رفته که این با

 

 .بهشته تو جاش االن اون نباش ناراحت دخترم

 

 بهشت؟:گفتم ناراحتی با

 

 .جا اون رفته آره{زدم پوزخند}

 

 .هاست بچه واسه حرفا این آخه میگیره خندم
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 .نیست پیشم باباییم اینه مهم

 

 .سخته خیلی

 

 .رفتم و کردم خداحافظی بابایی با

 

 .خونه رسیدم

 

 .داریم فامیل ماچقدر مگه شدم خسته مهمون هم باز

 

 .میان هی فامیل شدن اینا مرده بابایی که حاال

 

 ........ به افتاد چشمم اینکه تا ندیدم عمرم تو حاال تا رو خیلیاشون

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۴۸] 

 ۴۴پارت#

 .ملوک مامانی همسن شاید بود پیرزن یه

 

 .نکن گریه دخترم:پیرزن
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 .هستن موندن تنها که عزیزانشون مواظب همیشه رون می که کسانی

 

 .نمیکنیم حسشون و محرومیم داشتنشون از ولی:گفتم غم با

 

 قصه ،برام باشه پیشم باباییم میخواد دلم کنه مراقبت ازم نمیخوام

 .پارک بگه،ببرتم

 

 میبینی؟ قبرو این ببین:گفت پیرزنه

 

 .مرده که ساله سی آقا شوهرم،حاج

 

 .میزنه حرف باهام و خوابم به میاد شب هر

 

 .یادمه به و مواظبمه  همیشه رفته که این با

 

 .بهشته تو جاش االن اون نباش ناراحت دخترم

 

 بهشت؟:گفتم ناراحتی با

 

 .جا اون رفته آره{زدم پوزخند}
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 .هاست بچه واسه حرفا این آخه میگیره خندم

 

 .نیست پیشم باباییم اینه مهم

 

 .سخته خیلی

 

 .رفتم و کردم خداحافظی بابایی با

 

 .خونه رسیدم

 

 .داریم فامیل ماچقدر مگه شدم خسته مهمون هم باز

 

 .میان هی فامیل شدن اینا مرده بابایی که حاال

 

 ........ به افتاد چشمم اینکه تا ندیدم عمرم تو حاال تا رو خیلیاشون

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۰] 

 ۴۵پارت#

 بود؟ کرده دعوتش کرد؟کی می چیکار جا این این این

 

 .بگه  چی که اومده شده پا ها  سال بعد
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 حالم خوش بگه خواد می حاال داده سکته بار یک رو بابایی که کسی

 مرده؟ که

 

 با اونم کنه کاری همچین یک که باشه کثیف تونه می قدر چه آدم یک

 .کرد می کاری هر اون خاطر به که برادرش،کسی

 

 .بره می کشتن مرز به رو برادرش خواهر توش که کثیفی دنیای چه

 

 دستم که کردم می نگاه بد شد می مامانم ی عمه که زن اون به داشتم

 .شد کشیده مامان توسط

 

 .کشید راهرو طرف به رو من مامان

 

 چیه؟:مامان

 

 زدی؟ زل عمه به طوری اون چرا

 

 رفته؟ یادت چیز همه طور چه:آوا

 

 عمه؟ گی می بهش هم هنوز
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 .آشغاله یک اون

 

 اومده؟ مرده بابایی که حاال چرا

 

 !باشه گرفتن جشن حال در باید که االن

 

 .ندارم رو هست،حوصلت خرد کافی ی اندازه به اعصابم آوا:مامان

 

 .عوضیه یک اون که بیار یادت به رو این مامان:آوا

 

 .اومد فرود صورتم روی که بود مامان دست

 

 یک خاطر به هم اون کرد می بلند من رو دست مامان که بود بار اولین

 .فطرت پست آدم

 

 و کردم نگاهش اشکی های چشم با و گذاشتم صورتم روی رو دستم

 ......خوردم بر کسی به که اتاقم سمت دویدم

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۰] 

 ۴۶پارت#

 .مامان ی عمه بود پروین
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 .چندش زنیکه

 

 موندم می اگه شناختم می رو کنم،خودم دعوا باهاش خواستم نمی

 .کردم می پا به قشقرقی

 

 :گفت که بروم که کشیدم رو راهم

 

 کو؟ ببخشیدت:پروین

 

 نکرده؟ ادبت خوب خنگت مادر نکنه

 

 نباید بیشتری چیز نقو نق و چلفتی پا و دست شیرین اون از دیگه آره

 .رفت می انتظار

 

 .بودم شده کفری حسابی

 

 .کرد خواهی عذر هاوهم حیوان از باید دونستم نمی آخ:آوا

 

 .نیست عوضی تو مثل که خوبه هست که چی هر مامان

 

 .گوشم تو خوابوند محکم یکی
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 می توجه جلب زیادی صورتم که ها،انگار شدن بد من با همه امروز

 .کند

 

 .کنم می کوتاهش شده،خودم دراز که هم زبونت:پروین

 

 .کشیدم رو موهاش

 

 هستی؟ کی کردی فکر تو:گفتم جیغ با

 

 .بیرون خونمون از شو گم آشغال

 

 می داشتند که اومد نفر چند پای صدای بعد و شد قطع قرآن صدای

 .باال ی طبقه آمدند

 

 .زمین روی کردم پرتش

 

 .رسیدند همه موقع همون

 

 .نیست که شانس

 

 رو من اومد داد با مامان که فرستادم می لعنت گندم شانس به داشتم

 .کنار کشید
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 ، کردم احترامی بی بهش من که گفت می ور اون از کثافت پروین

 .ها حرف جور این از و زدم کتکش ، زدم بد حرف

 

 .....مثال   چی سر اونم کرد دعوا رو من عالمه یک هم مامان خالصه

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۰] 

 ۴۷پارت#

 آدمش که گفتم و زدم کتکش و نفهمه خیلی گفتم بهش من گفته پروین

 .کنم می

 

 .میمردم حرص از داشتم

 

 ذهنش از که ای کلمه میدادم،تنها توضیح مامان برای که هم چی هر

 .بود( شو خفه)میشنیدم

 

 حرفشو بود گفته دروغ همه این که کسی من مادر بگه نیست یکی آخه

 .نداری باور رو دخترت حرف وقت اون.میکنی باور

 

 میومد خون لبش و دماغ از داشت اون نیست که شانس میگم آخه

 .بودم سالمت و سالم من اونوقت
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 .بود کرده چیکار پروین بود نگفته راستی آخ

 

 بود سالش دو و سی پروین وقتی پیش سال ده حدودا خوب

 مادر بیاد دنیا به شهین و کنه ازدواج آوا بزرگ پدر که این از بعد)

 ماه چند که پدرشونم و میمیره بعد و میاره دنیا به رو پروین آوا بزرگ

 به نسبت علی چون و میمونن علی و پروین فقط و بود مرده پیش

 .(میکنه بزرگ بچش عین اونو داشته مسئولیت احساس خواهرش

 

 .میاد خوشش ساله ۵۰ مرد یه از پروین

 

 .بود کشته هارو خیلی که بوده قاتل یه مرده اون

 

 یه میره هم بعد میگیره، ثروتشو تمام و میزنه گول رو پروین مرده بعد

 اینکه تا زندان افته می اون و پروین تقصیر میندازه بعد و میکشه آدم

 .مینداره سکته به رو بابایی و میشه آزاد و میشه معلوم حقیقت

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۰] 

 ۴۸پارت#

 ★آدرین★

 

 .بود بابایی چهلم امروز
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 .میشه حس بابایی نبود تر بیش خیلی االن

 

 .میکنیم نگاه بابایی همیشگی خواب جای به و ایستادیم خاک سر همه

 

 میشد حس اندازه از بیش که تغییری ولی شدن شکسته خیلی همه

 .آتناست

 

 به و نمیزنه هیچی به شده،لب افسرده و رو و رنگ بی ناراحت آتنا

 .هستش بابایی درمورد همش اونم که میشنوه کلمه چند و میبینه سختی

 

 .نیستش میشناختیمش ما که آتنایی اون دیگه آتنا

 

 قاطی وکال میزد حرف باهاش و زندس بابایی میکرد فکر مدت یه

 .بود کرده

 

 .مرده بابایی کرد باور تا بردیمش دکتر چندین باالخره

 

 به میرن دارن همه و شده تموم ها دعا که دیدم اومدم خودم به وقتی

 .پذیرایی بریم تا ماشینا سمت

 

 .کردیم هماهنگ رو چی همه  سالن رسیدیم تر زود ما
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 . کردیم شروع سالن تو رو مراسم اومدنو همه نم نم

 

 .نبود خودش دیگه هیچکس

 

 .بود شده تموم همه زندگی وقت چند این

 

 .بودیم داغون همه

 

 .بود کرده داغون بدجور رو همه بابایی مرگ

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۰] 

 ۴۹پارت#

 ★بعد سال چهار★

 

 .بود ما تولد روز آبان بیست امروز

 

 .بود اومده کنار موضوع این با جورایی بود،یک بهتر خیلی حالش آتنا

 

 .رفت می پیش خوب چیز همه

 

 .کرده نامزد آرمین با آوا
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 بعد ی هفته و شدم دوست هایم دانشگاهی هم از آنیتا،یکی با هم من

 .کنیم می نامزد

 

 .نیست زندگیش تو کس هیچ آتنا اما

 

 .کند تحصیل تا آلمان رفته که ساله سه ارشیا

 

 آتنا برای اتفاق اون و شد بحث آتنا و ارشیا بین که روز اون از بعد

 .بگیره فاصله آتنا از کرد می سعی ارشیا افتاد

 

 .داشته دوست رو ارشیا هم آتنا کنم می فکر

 

 .خنگ تا سه ما های رشته یعنی ماجرا مهم قسمت سراغ برم خب خب

 

 {.میشه؟ باورتون}شریف دانشگاه میخونم عمران من

 

 .تهران دانشگاه خونه می صنعتی طراحی آوا

 

 بهشتی دانشگاه تو رو درمانش و ها سرطان انواع شناخت داره هم آتنا

 .خونه می
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 دارند سرطان که کسانی زندگی تا گرفت تصمیم بابایی سرطان بعد آتنا

 .بده نجات رو

 

 .برسیم درجه این به تونستیم خرخونی ذره یک با هم ما باالخره

 

 .بودند جشن هیاهوی در همه

 

 .بشه برگزار قراره مهمی جشن امشب

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۰] 

 ۵۰پارت#

 .یزم سر آوردند رو کیک

 

 .بود ما از یکی برای طبقه هر که بود طبقه سه خوشگل کیک یک

 

 .کردند روشن رو ها شمع

 

 سن ی دهنده نشان که پایین به بیست از ها اون شماردن بعد شد قرار

 .کنیم فوت رو ها شمع بود، ما

 

 .کردیم کردن آرزو به شروع هم ما
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 :هم با همه

 

[۲۰/۱۹/۱۸/۱۷/۱۶/۱۵/۱۴/۱۳/۱۲/۱۱/۱۰/۹/۸/۷/۶/۵/۴/۳/۲/۱.] 

 

 .شد بلند ها جیغ و دست صدای ها شعم کردن فوت با

 

 .گفتند می تبریک بهمون همه

 

 .بود میز روی چاقو تا سه

 

 به مخصوص کیک کسی هر و برداشتیم چاقو یک کدوممون هر

 .برید رو خودش

 

 .کردن تیکه برای بردند رو کیک تایی چند و اومدند  ها خدمتکار

 

 شروع مامان اول که بگند چیزهایی خواستند می کدام هر بابا و مامان

 .کرد صحبت به

 

 .خان آدرین االن، تا کردین اذیت بودین کوچیک وقتی از:مامان

 

 .خانوم کردم،آوا نمی دعواتون من ولی کردین می خراب چیو همه
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 .عزیزم موندین،آتنای استوار همچنان ولی کشیدین زیادی های سختی

 

 بگم خوام می سالگیتون بیست تولد جشن تو االن و گذشت سال بیست

 .مونم می هم عاشقتون و عاشقتونم که

 

 .زدند دست همه

 

 می فقط گفت مامانتون رو ها چیز ی همه و نیستم خرفی پر آدم من:بابا

 .من چل و خل تا سه دارم دوستتون که بگم خوام

 

 من بدون:گفت و شد وارد در از یکی که شد بلند خنده صدای دفعه این

 .......کردین؟ شروع رو مهمونی

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۰] 

 ۵۱پارت#

 داد باهم وآتنا آوا منو و کردیم نگاه صدا به تجعب با همه

 ارشـــــیــــا؟:زدیم

 

 آرزوم زود چقدر:گفت لب زیر که بود شده جمع آتنا چشای تو اشک

 .شد برآورده

 

 آخر اما داشت خودش کنترل در سعی که میکردم نگاه آتنا به تجعب با

 .میریخت اشک و کرد بغلش محکم و ارشیا سمت دوید سرعت با
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 آتنا به تعجب با داشت هم ارشیا میکردیم،حتی نگاه آتنا به تعجب با همه

 .داد هل رو آتنا و اومد خودش به دفعه یه که میکرد نگاه

 

 بگیرید؟ فاصله من از میشه خانم آتنا:ارشیا

 

 .ببخشید: گفت و کرد پاک اشکاشو آتنا

 

 نمیخوای؟ منو دیگه تو ارشیا

 

 تمام وجود با االنم تا و داشتم دوستت اول همون از عاشقتم،من من

 .عاشقتم افتاده که اتفاقاتی

 

 .بوسیدش و کرد نگاه آتنا به کمی ارشیا

 

 .عشقم میخوامت هم هنوز من:ارشیا

 

 .کردن پخش کیکارو خدمتکارا

 

 .میخوردن کیک و بودن نشسته هم کنار اشتیاق با ارشیا و آتنا
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 کردن باز یعنی قسمتش بهترین نوبت مالیم موزیک یه بخش از بعد

 .شد کادوها

 

 ....یه بود العاده فوق کادوها از یکی

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۰] 

 ۵۲پارت#

 های عکس از بو شده پر که بود بزرگ خیلی عکس قاب یک کادو اون

 .تا سه ما

 

 .بود صبح امروز مال که عکس آخرین تا گرفته روزگی یک از

 

 :بود نوشته خط خوش و بزرگ عکس قاب پشت

 

 عکس در که ماند می لبخند یک تنها و ها ثانیه گذرد می لحظه لحظه

 .ماند می یادگار به قلب و ذهن در همیشه و است پنهان ها

 

 و بدانید را هم قدر و باشید شاد همیشه من شیطون و شر های قلو سه

 را زندگی که هاست لبخند همین چون نکنید فراموش را ها لبخند این

 .سازد می

 

 .شهرزاد خاله. دارم دوستتان
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 جوانی و کودکی،نوجوانی دوران تمام و کردیم نگاه عکس به دوباره

 .گرفت شکل دوباره ذهنمون در

 

 .بود همین زندگیم کادوی ترین قشنگ

 

 .بود بینی پیش قابل غیر همیشه شهرزاد خاله

 

 .کردیم تشکر همه از و کردیم باز را کادوها تک تک

 

 .داشتیم دوست ما که جوری کامال و بود انگیز هیجان و خوب چی همه

 

 .گرفتن جای ما کنار در و شدن بلند همه که شد انداختن عکس موقع

 

 .یک:گفت و کرد تنظیم را چیز همه عکاس

 

 .زدم لبخند و انداختم نگاهی ام جمعیت پر ی خانواده به

 

 .چیک

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۰] 
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 ٥۳پارت#

 .برگردم نمیخواستم دیگه هیچوقت:ارشیا

 

 درس اونجا آلمان رفتم داره نگه ایران رو من كه نبود چیزي هیچ دیگه

 .نشد اما كردم شروع خودم واسه جدید زندگي یه و خوندم

 

 .نرفت یادم از آتنا

 

 كه فراموش ولي كنم فراموش رو آتنا دیگه دختراي با كردم مي سعي

 .شدم عاشقش بیشتر هیچ نكردم

 

 خواست نمي رو من اون ولي داشتم  نیاز بهش میشدم دیوونه داشتم 

 .بدم عذابش نمیخواد رو من كسي وقتي ندارم، دوست

 

 هم آدرین و میكنه عروسي آوا با دیگه وقت چند تا كه شنیدم آرمین از 

 .نیست زندگیش تو كس هیچ آتنا اما كنه نامزد میخواد

 

 رو غرورم گرفتم تصمیم پس  نزدیكه اینا آدرین تولد كه میدونستم

 .برگردم و بشكنم

 

 دیر ولي برسم تر زود بود قرار. كردم جمع وسایالمو. افتادم راه پس 

 .دادام دست از رو جشن از نیمي تقریبا شدو
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[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۰] 

 ٥٤پارت#

 ★بعد دوسال★

 ★آتنا★

 هممون زندگي كه بود پیش شدیم،دوسال خوشبخت هممون باالخره

 .شد خوب

 

 .كرد ازدواج آرمین باعشقش پیش دوسال آوا

 

 .كردن ازدواج باهم آنیتا و آدرین پارسال

 

 نرسیدیم هنوز البته رسیدیم هم به ارشیا و من شدم خوشبخت خیلي منم

 .میشیم هم مال  كامال دیگه ساعت چند تا

 

 اتاق تو ارایشگر تا٦ واي دیدم كه بیرون اومدم خوشحالي با حموم از 

 .منتظرن

 

 كالفه كه رفتن ور صورتم با انقدر سمتم كردن حمله دیدن رو من تا

 .بدرخشم جونم ارشیا واسه امشب باید خوب نگفتم چیزي ولي شدم

 

 با بودم زده چرت یه كه منم كردن ولم باالخره ساعت ازچهار بعد 

 .كردم نگاه آیینه تو خودم به  خوشحالي
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 .بودم شده جیگر خیلي بگیره منو یكي واي 

 

 كمك با و برداشتم رو دارم دنباله داره آستین دكلته عروس لباس 

 .پوشیدم رو لباس فیكساتور

 

 تر زیبا رو باریكم اندام دلیل همین به بود راسته و تنگ كامال كه لباسم

 .میداد نشون

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۳] 

 ۵۵پارت#

 .آمدم خودم به عاقد صدای با

 

 ۱۴۰۰ ی مهریه با را شما وکیلم آیا بزرگمهر آنتا خانوم کار سر:عاقد

 در رامنش ارشیا اقای جناب عقد به ابی رز گل شاخه ده و طال سکه

 آورم؟ بیا

 

 .برگرده بزاره یهویی سلفی رفته عروس:آوا 

 

 .خندیدند می داشتن همه
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 نمیزاری یا کنم ازواج میزاری شدیا نمک:گفتم لب زیر آوا به 

 نمکدون؟

 

 وکیلم؟ خانوم عروس:  عاقد

 

 کنه پر رو نمکدونش رفته عروس برسونم اطالع به ببخشید:  آوا

 .میادش

 

 .خنده از پوکیدن جمعیت دفعه یک

 

 .کرد جمع شد نمی عاقدو وسط این حاال

 

 .کشمت می بزنی حرف دفعه این: آتنا

 

 وکیلم؟ آیا میپرسم سوم بار برای:  عاقد

 

 ی گوشه همیشه که لبخندی و خوشحالی با که کردم ارشیا به نگاه یک

 .گفتم بلند صدای با رو بله کرده خودش جذب رو من اون و بود لبش

 

 .کردیم امضا رو ای برگه یه

 

 .رفت عاقد و
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 :کرد شروع آوا

 

 .باد مبارکش ایشاهلل قشنگه چقدر عروس

 

 .باد مبارکش ایشاال رنگه و آب خوش دوماد 

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۳] 

 ۵۶پارت#

 .پاشدم خواب از صبح

 

 .میکردم حس موهام روی رو ارشیا نوازشگر دست  

 

 .خانومم شدی خودم مال خره باال بود خوبی خیلی شب:  ارشیا

 

 .میکرد ضعف براش دلم خانومم میگفت وقتی

 

 من: گفتم گونه بچه حالت با و رفتم  و کاشتم بوسه یه لباش روی

 .خوام می صبحونه

 

 .میره غش برات دلم که نکن اونجوری تو فقط چشم به ای:ارشیا
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 .میشه چی میدونی خودت وقت اون

 

 .کنم اذیتش خواستم

 

 .دالم دوست خب چیه(: گونه بچه لحن با) آتنا

 

 .بخورمت دارم دوست منم باشه:ارشیا

 

 .کردم فرار که دنبالم دوید ارشیا

 

 .بشه حریفم و بگیره منو تونست نمی 

 

 .گرفت منو یهویی که شد چی نمیدونم 

 

 .خورمت می االن:ارشیا

 

 .تخت روی کرد پرتم و کرد بلندم

 

 و کشید گردنم روی رو دستش

 .ختسو برات دلم دفعه این: گفت
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 .نشه تکرار دیگه ی دفعه

 

 .بپوشیم لباس بریم حاال

 

 .خوردیم صبحانه رفتیم  و پوشیدیم لباس

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۳] 

 ۵۷پارت#

 میگذره؟ خوش عسل ماه آتنا:آوا

 

 کمه؟ هنوز یا خوبه ماه سه

 

 .دارم خوب خیلی خبر دوتا برات دیگه بیا پاشو

 

 .پسر یه دختر یه آمدن دنیا به آدرین ی ها دوقلو اولیش

 

 

 .پسر یه ام حامله که ماه پنج من که دوم

 

 .میگی دروغ آوا وای:  آتنا
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 واقعا؟

 

 باش خودت مراقب میام پرواز اولین با فردا شدم خوشحال خیلی

 .خداحافظ

 

 !شده؟ چی: ارشیا

 

 به دختر یه و پسر یه هم آنیتا و ماهشه پنج آوا خوب خوب خبرای: آتنا

 .آورده دنیا

 

 .خوشحالم خیلی

 

 .وای

 

 خوام می که فحشایی اون از بده نجاتم خودت یا خدا علی یا شدم عمه

 .بخورم

 

 .ببخش منو سپیده عمه

 

 .ایران بریم پرواز اولین با فردا ارشیا
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 .کن رزرو بلیط برو بدو کنی می نگاه منو چی واسه

 

 .بگم نه عروسکم به میشه مگه آخه باشه:ارشیا

 

 اینقدر خودمونم ی بچه برای باید ها خوشحالی خیلی اینکه مثل 

 .کن جمع ساکتو برو باشی خوشحال

 

 ساکمو برم دیدی شو کجا میکنم پا به غوغا که خودمون بچه واسه: آتنا

 .کنم جمع

 

 ......ایران سوی به پیش هوراااا

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۳] 

 ٥۸پارت#

 مقصد به۲۲ي شماره مسافران:،دینگ،دینگ دینگ

 .دینگ،دینگ،دینگ.ایران

 

 .میدي طولش چقدر دیگه بیا بدو:آتنا

 

 این.میري داري كیفت با خودت.من به دادي رو چمدونا همه آخه:ارشیا

 انصافه؟
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 .رفتم من نموني جا فقط پذیرم مي ترم آروم ذره یه باشه:آتنا

  

 .نشستم و كردم پیدا رو صندلیم سریع

 

 .پوفففف.نمیاد ارشیا چرا آخه 

 

 .كردم بهش عصبي نگاه آوردن،یه تشریف آقا باالخره دقیقه٥ از بعد

 

 بیاره رو بارها كه باربرگفتم به بابا،تازه نكن نگاه اونجوري:ارشیا

 .خانوم شازده بودم مي جا این دیگه ساعت نیم وگرنه

 

 .زدم روش به لبخند یه

 

 .كنیم انتخاب آیندمون بچه واسه اسم بیا.رفته سر حوصلم:آتنا

 

 اسم بعد ترنم بزاریم رو دخترمون  اسم خب اول،اوممم میگم من

 .متین بزاریم رو پسرمون

 

 پارسا بزاریم و پسرمون اسم پرسا میزاریم رو دخترمون اسم نه:ارشیا

 .پارسا و پریسا یا

 

 .تره مهم البته صد شما نظر كه بگم اینم البته
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 .بشه چي میگیریم تصمیم كامال بعدا:آتنا

 

 .رفتم عمیق خواب به و شونش رو گذاشتم سرمو بعد

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۳] 

 ۵۹پارت#

 .شدم بیدار ارشیا صدای با

 

 .بود اومدن فرود حال در هواپیما

 

 تاسف با و برگشت هواپیما کل که زدم خوشحالی سر از جیغ یک

 .کردند نگاهم

 

 تشنج دچار خلبان فرمایم می تأسف عرض با محترم مسافرین:مهماندار

 .است سقوط حال در هواپیما و شده

 

 .بیاندازید سیاه ی جعبه در را هایتان نامه وصیت لطفا

 

 .گرفت رو هواپیما که بود بیداد و داد صدای بعد

 

 .اومد سیاه ی جعبه یک با مهماندار که دیدم
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 اونم باشه طوری این زندگیم پایان شد نمی باورم گرفت می گریم داشت

 .چشیدم می رو خوشبختی طمع داشتم که وقتی تازه

 

 .کرد می نگاهم نگران داشت که کردم ارشیا به نگاه یک یک

 

 .میریم می داریم جونیم ارشیا:گفتم بغض با

 

 .دارم دوستت خیلی

 

 .بگم بهت چیزی یه خوام می ارشیا

 

 .حاملم من

 

 .ببینیم رو بچمون تونیم نمی حاال ولی شی می پدر داری تو

 

 .....ولی بگم همه جلوی ایران رفتیم وقتی خواستم می

 

 :..........گفت مهماندار موقع همون

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۸] 
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 ۶۰پارت#

 رو ما که شما انتخاب از مچکرم بود ما سیزده دروغ از اینم: مهماندار

 پیشنهاد و نظرات دست در موجود سیاه جعبه در لطفا کردید انتخاب

 .مندیم آرزو برایتان را خوبی سال تشکر با بیاندازید را خود های

 

 .خندیدن می داشتن همه

 

 .بودند آورده هجوم مهماندار سمت به هم ها بعضی و

 

 . نشست هواپیما موقع همون

 

 سوی به بریم:  گفت و کشید شکمم روی دستی مهربانی با ارشیا

 .کوچولو مامان خانواده

 

 .بود خوشحالی و خنده از پر نگاهمون

 

 .کوچولو بابا باشه: گفتم و پاشدم

 

 .بزرگترم ماه یه  ازت من کوچولوییی خودت: ارشیا

 

 .میخوام شیرینی من  ارشیا: گفتم کردمو بازوش حواله مشت یه
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 .انداخت بر و دور به نگاه یه

 

 بیارم؟ کجا از شیرینی االن من: ارشیا 

 

 .میگیرم  برات عالمه یه بریم بزار

 

 .گفت نه نمیشه دیگه  کرده هوس پسرمون 

 

 برو شده عزیز نیومده دنیا به هنوز: آتنا 

 .نبینمت 

 

 .شدیم خارج سرعت به هواپیما از و خندیدیم

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۸] 

 ۶۱پارت#

 .بود نیومده کسی بودم نداده اطالع مامانینا به چون

 

 .میکردند زندگی آلمان تو هم ارشیا خانواده

 

 .رفتیم در جلوی های تاکسی سمت به و شدیم خارج گاه فرود از
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 .دادیم رو آدرس و شدیم سوار

 

★★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 .زدم و در زنگ هیجاااااان  با

 

 شنیدم که(خدمتکارشون)مریم صدای

 .گنجیدم نمی خودم در 

 

 کنی؟ نمی باز درو جونی مریم: آتنا

 

 .داخل بفرمایید  آمدید خوش خانوم سالم: مریم

 

 هستن؟ همه: پرسیدم آروم

 کجان؟ 

 

 .گوگولیان با کردن بازی حال در نشستن سالن تو هستن همه: مریم

 

 .سالن توی رفتم یواشکی  و کردم کوتاهی تشکر
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 به پلیدم های نقشه خودشونن حال تو همه دیدیم انداختم نگاهی یه

 .اومدن سراغم

 

 .نترسن که باال ببره رو ها بچه مریم شد قرار 

 

 .فیوز پیش رفت هم ارشیا

 

  داشتم هم وحشتناک آهنگ گوشیم تو

 .کردم وصل اسپیکر به هماهنگی با و

 

 .........نقشه انجام برای بریم

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۸] 

 ۶۲پارت#

 .باال برد رو ها بچه مریم

 

 .فیوز سراغ رفت ارشیا

 

 .کرد روشن و خاموش دور چند رو ها چراغ اول

 

 .کردم پلی رو آهنگ
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 طریق چندین به تونه می راحت خیلی آتنا آخه)کردم عوض صدامو

 (.کنه عوض ممکن

 

 .یوهاهاها:آتنا

 

 .بزرگمهر خانواده بر سالم

 

 ......که بگم امدم و هستم خونه این قدیمی روح من

 

 .اومد در صدا به گوشیم زنگ موقع همون

 

 .بود آوا

 

 .دادم جواب رو گوشی

 

 داشتی؟ کاری عزیزم آوای بله:آتنا

 

 .شدیا نمک خیلی آتنا:آوا

 

 .ترسیم می ها بازی مسخره این با ما کردی فکر
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 .شده تنگ نحست ریخت واسه دلمون که دیوار پشت از بیرون بیا بدو

 

 دیگه ی نقشه یک که شدم سالن وارد رفته لو نقشم که این از ناراحت

 .کرد خطور ذهنم به

 

 .پاشدن همه که سالن های وسط به رسیدم

 

 .بستم رو هام چشم آروم و زمین روی کردم پرت رو خودم ای دفعه یه

 

 .کنه باور آدم که نداری جدیدی فکر کردی،آخه دیوونم آتنا:زد داد آوا

 

 .شه رو قراره هام نقشه ی همه انگار امروز اَه

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۸] 

 ۶۳پارت#

 .دادم رو هاشون سوغاتی هم من و کردن بوسم عالمه یه همه

 

 بود سینا و مینا  که اسمشون که آدرین های کوچولو با داشتم آروم

  میکردم بازی

 : گفت گوشم تو وار زمزمه ارشیا که

 .کنیا بازی اینجوری باید هم باپسرمون
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 .دختر:آتنا

 

 :گفتم و آنیتا به دادم رو ها بچه

 

 .حاملم من

 

 .گفتن تبریک بهمون ذوق و شوق با همه و پایین انداختم رو سرم بعد 

 

★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 ★ بعد ماه سه★

 .بیرون آوردم فکر از پرستار صدای

 

 .داخل بفرمایید بزرگمهر آتنا خانوم:پرستار

 

 .باشه دختر داشتم دوست و بودم نگران خیلی

 

 .بود شده زشت و بزرگ شکمم

 

 .خوابیدم تخت روی و شدیم اتاق وارد ارشیا با
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 .کرد معاینه به شروع دکتر

 

 .سالمه کامال بچه شکر خدارو:دکتر

 

 .کردین مراقبت ازش خوب خیلی ماه چهار این تو که هم شما

 

 . بگیریدش بغلتون تو تونید می دیگه ماه پنج تا

 

 . کنه حفظش خدا شیطونیه خیلی پسر

 

 .کرد شکمم حوالیه لگد یه موقع همون

 

 .خندیدم

 

 .شدند خوشحال خیلی همه و دادیم همه به رو خبر

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۸] 

 ۶۴پارت#

 . بود شده ماهش پنج بچم بودم حال خوش خیلی
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 .میشدم مامان داشتم راستی راستی دیگه

 

 .روزشه۲۰ حدود و شد تیام اسم به نمک با و ناز پسر یه صاحب آوا

 

 روز یه اینکه تا بود عالی یعنی میرفت پیش خوب داشت چی همه

 پا خواب از صبح

 دیدم که کردم نگاه پاهام به بعد. خونیه خواب رخت دیدم و شدم

 .نداره وجود دیگه نیست، داشتم آرزو براش کلی که متینم،پسری

 

 .باشه بد میتونه چقدر دنیا فهمیدم که بود روز اون

 

 .کردم پیدا زمین روی نامه یه شدم بلند وقتی

 

 :بود نوشته

 

 کردید؟ خداحافظی بچتون با بزرگمهر خانوم

 

 بین از داشتم عجله خیلی آخه ندادم اطالع کشتنش قبل که ببخشید

 .ببرمش

 .کرد رو خودش اثر قرصا باالخره
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 میدم، زجرش خودم بوده کی هر ولی قراره چه از اوضاع فهمیدم

 .بپردازه باید تاوانشو

 

 .میفهمم ولی جوری چه و اتاقم بیاد تونسته کی نمیدونم 

 

 .شدم سنگ از بلکه نبودم مظلوم و ساده گی آتنا دیگه من روز اون

 

 نظر به نگران و شد گرفته حالش گذاشتم، میون در ارشیا با چیزو همه

 .....دونست می چیزی یه انگار شد عوض رفتارش و میرسید

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۸] 

 ۶۵پارت#

 .بود افتاده بچم بودن فهمیده همه دیگه

 

 .بیمارستان هم میرفتم دانشگاه هم

 

 .میکردم پیداش باید بود داده دارو خوردم به بیمارستان تو یکی

 

 برام مییومد مشکوک های نامه روز هر

 .بود کی نبود معلوم اما

 

 بد حالش بیشتر میگفتم ارشیا به چی هر



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       رماندریای 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 .داشت مشکوک های پیام و بود بیرون همش و شد می 

 

 چیزی فقط جوابم ولی میپرسیدم ازش و فهمیدم می و نبودم خر منم

 .بود نیست

 

 .بودیم شده سرد هم به نسبت

 

  بشیم دار بچه دوباره میکردیم تالش خیلی

 .گرفتیم معاینه برای وقتی اینکه تا نمیشدیم ولی

 

 . بشیم دار بچه تونیم نمی دیگه که گفتن

 

 .کنم حس رو مادری احساس تونستم نمی بودم بچه عاشق که منی

 

 خاطر به فقط اونم کنم لمس کنم بو کنم بغل خودمو ی بچه  تونستم نمی

  عوضی یه

 .بود داده خوردم به قرص که

 

 .باشی امیدوار دنیا به اون خاطر به که نداری هیچی دیگه بفهمی سخته

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۸] 

 ۶۶پارت#
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 .داشتم شک ارشیا به

 

 .پیاماش به

 

 .رفتارش به

 

  و کردم قفل رو اتاق در حموم بود رفته

  از که زیادی های پیام گوشیش پای رفتم

 .بود آمده ناشناس شخص یه طرف

 

  داشتن انگار بود معلوم نا پیاما کردم باز

 .میشد تکرار زیاد بودکه مفهوم چیزی یه ولی میزدند حرف رمزی

 

 .میره پیش درست کارا عزیزم

 

 تا من  بو بسته اتش دلم توی بزرگی شک یه خوندم پیامو این وقتی

 .بودم ندیده رو ارشیا ی شناسنامه حاال

 

  کیف یه ارشیا نبود اما گشتم جا همه

 . بود جا اون مدارکشو که داشت
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  بود کیف اون توی بود درست حدسم

 

  بود درست کامال شکم

 

  به راد پریسا نام به زنی با قبال ارشیا

 

  از قبل ولی بوده کرده عقد سال ۲ مدت

 

   بود داده طالقش ایران به برگشتش

 

  دختره ی شماره سریع شنیدم درو صدای

  گذاشته مرتب چیزو همه. برداشتم رو

 :........گفت تعجب به نگاهی با ارشیا کردم باز درو و سرجاش بودم

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۸] 

 ۶۷پارت#

 بود؟ قفل در چرا آتنا:ارشیا

 

 میکنی؟ قفل رو در که است خونه کسی تو و من جز مگه

 

 .داشتم نفرت احساس بهش نسبت فقط بدم بهش که نداشتم جوتبی
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 .بود شده بدترین واسم االن بود کسم عزیزترین زمان یک که کسی

 

 .نبود حواسم:آتنا

 

 .توأم با نیست من سوال جواب این:ارشیا

 

 داره؟ ربطی چه تو به خواست دلم اصال:آتنا

 

 میکنی؟ خواست باز چیزی هر واسه رو من که هستی کی تو

 

 .شدیا پرو:ارشیا

 

 .آوردی در زبون روزه دو

 

 .چشم بگی داری وظیفه هم تو و شوهرتم من

 

 .باش زدنت حرف مواظب:آتنا

 

 .باشم داشته شوهری دیگه نمیخوام اینه به شوهری اگه
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 .بیرون زدم خونه از و پوشیدم لباس سریع

 

 .میکرد کار مخابرات تو دانشگاهیم هم شوهر

 

 .بود اعتمادی با آدم

 

 .گرفتم آدرس و زدم زنگ

 

 ....خوردم نفر یک به که مخابرات دم رسیدم

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۹] 

 ۶۸پارت#

 ویژه سالم راد بزرگمهر،آقای خانوم:گفت که کنم خواهی معذرت اومدم

 .رسوندند ای

 

 .شدم بیهوش بعد و چرخیدند ذهنم توی کلمات

 

 توی که پوریا شوهرش و عسل دانشگاهیم هم اومدم بهوش وقتی

 .بودند ایستاده قرار ،بیمیکرد کار مخابرات

 

 اینجام؟ چرا من:آتنا
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 .کردند نگاهم و برگشتند نگران

 

 اومدی؟ بهوش عزیزم آتنا:عسل

 

 که در دم میای،اومد تو که گفتم پوریا به من مخابرات میری گفتی وقتی

 .افتی می دفعه یک تو میبینه

 

 .بیمارستان میاریمت و میزنه زنگ من به بعد

 

 بهم کسی شاید آخه کنه؟ برخورد من با که ندیدی رو کسی جا اون:آتنا

 .افتم بی که نداره دلیلی طوری همین چون باشه خورده

 

 .نبود کسی نه:گفت من من با پوریا

 

 .نداشتم اعتمادی هیچ دیگه میگفت دروغ داشت کامال  

 

 بودین؟ اومده که داشتین کار چی خانوم آتنا:پوریا

 

 .بدونه رو حقیقت خواستم نمی

 

 درست میخواستم مشکل ذره یه سیمکارتم فقط نبود خاصی کار:آتنا

 .نبود مهم البته زیادم که کنین
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 .بهتره حالم برید میتونید ممنونم

 

 .بود عوضی دروغگوی یک اون

 

 .بودم نیافتاده هم خودم حتی من

 

 .گرفت بینیم جلوی دستمال یک مرده اون

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۹] 

 ۶۹پارت#

 .بود نمونده برام اعتمادی دیگه

 

 میکرد کار مخابرات تو بابام دایی پسر

 {.کنم چیکار ولی بفهمن فامیالمون خواستم نمی}بود فامیل اون دیگه

 

 .نمیزد آسیب فامیلش به اون

 

 .بود شیم دلخو تنها این

 

 گوشیم به ارشیا های پیام تمام گفتم
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  هاشو تماس  تمام گفتم و بشه ارسال 

 .بدم گوش بتونم

 

 .باش مراقبش که دادم هم رو پریسا شماره

 

 باشه همراهم که خواستم می کسیو یه

 . باشم داشته اعتماد بهش و

 

 .داشتم اعتماد بهش که بود کسی تنها نوید

 

 .گرفتم شمارشو 

 

 خوبی؟ جوونی نوید: آتنا

 

 .خوبم آره سالم:نوید

 

  ارزش اون برای فقط چون گرفت بغضم

 . داشتم

 

 .ببینمت باید:گفتم گریه با
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 :گفت میزد موج صداش تو که نگرانی با

  کجایی؟ شده چی آتنا

 

 .زنبق پارک: آتنا

 

 . رسید دقیقه ۲۰ بعد و موندم منتظر و کردم قطع

 

 . بگیرم چیرو همه انتقام کشیدیم نقشه هم با و گفتم چیو همه

 

 میتونست و داشت زیادی ی آدما و بود مدیر باباش کارخانه تو نوید

 .کنه کمکم خوب

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۹] 

 ۷۰پارت#

  ★نوید★

 .میکنم شوخی میکرد فکر اون و داشتم دوست خیلی رو آتنا گی بچه از

 

 شدم ناراحت خیلی کرد ازدواج ارشیا با وقتی بودم عاشقش من ولی

 مجبورش زور به خواستم نمی منم و داشت دوست رو ارشیا آتنا ولی

 .باشه من با که کنم

 

 .سوخت براش دلم کرد تعریف برام ماجرارو وقتی
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 کمکش خواستم می شه خراب زندگیش خواستم نمی ولی شدم خوشحال

 .باشه داشته بهتری زندگیه تا کنم

 

 که هستش راد اولیش که بگیره اونا از رو ها چیز خیلی انتقام بتونه تا

 .اونه مشکالت تمام عامل

 

 رو آمده پیش مشکالت و باشه تنها کمی خواد می که گفت ارشیا به آتنا

 .نشه مزاحمش کسی که بره جایی یه خواد می و کنه هضم

 

 از که مشکوکی های نامه میکنن، تعقیبش میدی که بود وقت چند آتنا

 بود(( راد))

 .دادند می(( راد)) طرف از ویژه های سالم که مختلفی های آدم و

 

 .بردم بین از رو همه و شدم پیگیر

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۹] 

 ۷۱پارت#

 .خونم بردمش نمیکنه تعقیبش کسی دیگه شدم مطمئن وقتی

 

 کسی که نکنه کاری هیچ و نره جایی هیچ روز چند برای آتنا بود قرار

 .بفهمه
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 عسل آتنا دانشگاهی هم شوهر پوریا که بود این فهمیدم که چیزی اولین 

 .نیست

 

 راد پریسا برادر آشغال های راد از یکی هستش راد پوریا اون اینکه 

 .ارشیا قبلیه همسر

 

 برام آتنا که بود دیگه عوضیه ی ها راد یکی هم پوریا که گفتم آتنا به 

 .افتاده اتفاقایی چه که کرد تعریف

 

 چی هر بود قرار چه از جریان ببینیم تا میزدیم حرف عسل با باید

 .نداره اونا با ارتباطی هیچ عسل که دیدیم میگشتیم

 

 .من ی خونه بیان که بزاره قرار عسل با تنهایی آتنا شد قرار

 

 .کرد قبول هم عسل و میدونه رو چی همه که گفت بهش آتنا

 

 .خونم آوردمش یواشکی و عسل دنبال رفتم 

 

 و خودش سر هایی بال چه اونا که گفت و کرد تعریف چیزو همه عسل 

 .آوردن خانوادش
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[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۹] 

 ۷۲پارت#

 ★عسل★

 اون که ترسیدم خیلی میدونه رو چی همه گفت و زد زنگ آتنا وقتی

 و سالشه یک فقط اون آخه بیارن دخترم سر بالیی یک و بفهمن هام

 .کوچیکه خیلی

 

 و خودم نکنم همکاری باهاشون اگر که گفتند کشتن رو شوهرم وقتی

 .میکشند رو دخترم

 

 بعد ولی نزنه سر ازم خطایی تا بود دستشون  شایلین دخترم مدت یک

 .باشه پیشم که کردند قبول چیزا این و تعقیب مدت یک از

 

 .باشه تنها گذاشتم بود،نمی خودم با جا همه

 

 .بودمش آورده هم خودم با

 

 .بمونیم جا اون ما و میکنه محافظت ما از گفت آتنا

 

 ماه چند نداشتم رو کس هیچ اومدم دنیا به وقتی داشتم سختی زندگی من

 .مامانم و خاله جز به برد رو ام خانواده کل سیل قبلش
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 .بود سخت چیز همه بود اومده وجود به سیل از بعد که شرایطی تو

 

 زیاد ریزی خون خاطر به ساعت چند از بعد مادر اومدم دنیا به وقتی

 .مرد

 

 ولی بود سالش پانزده فقط کنه بزرگ رو من شد مجبور وقتی خالم

 .کرد بزرگم و میکرد کار ها سختی تمام کرد،با بزرگم

 

 سی سن در و گرفت لوزالمعده سرطان پیش ساله هفت که این تا

 تصمیم و شدم تنها تنهای سالگی پانزده در من و کرد ترکم سالگی

 .بجنگم سرطان با تا گرفتم

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۹] 

 ۷۳پارت#

 ★بعد هفته دو★

 ★آتنا★

 .ارشیا پیش میگشتم بار دیگه

 

 .بودم فهمیده ها چیز خیلی

 

 .بود شده مهربون خیلی ارشیا برگشتم وقتی
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 .اومد در زنگ صدای که میخوردم قهوه داشتم بودم نشسته

 

 ساله یک و بیست بیست خانم یک دیدن با که کردم باز رو در پاشدم

 .شدم شوکه بغلش تو بچه یک همراه

 

 .در دم اومد ارشیا موقع همون

 

 .پرید رنگش دید رو خانومه اون تا

 

 بگیری؟ رو پسرمون نمیخوای ارشیا: خانومه

 

 .شدما خسته

 

 بود؟ نشده تنگ واسمون دلت سال دو این تو اصال

 

 میکنی؟ کار چی جا این پریسا:ارشیا

 

 .زدم چپ علی کوچه به رو خودم ولی قراره چه از جریان فهمیدم

 

 خبره؟ چه جا این ارشیا:پرسیدم نمیدونستم چیزی انگار و
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 میگه؟ چی خانوم این

 

 کیه؟ دیگه پریسا

 

 و ارشیام زن من:گفت اون از زودتر پریسا که بزنه حرفی اومد ارشیا

 .سالشه دو که هستش پویان پسرمون اینم

 

 .بیار رو هامون چمدون بدو دیگه ای خونه این خدمتکار هم تو

 

 .نکن فضولی هم قدر این

 

 :.......گفتم زودتر من که بگه چیزی اومد ارشیا

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۹] 

 ۷۴پارت#

 جد هفت و خودتی هم خدمتکار و هستم ارشیا زن من گرفتی اشتباه:آتنا

 .آبادت و

 

 .کنم می خفت یا و بیرون کنی می گم رو گورت یا

 

 .منتظرم:پریسا
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 .گرفت حرصم پروییش از

 

 .کردن گریه به کرد شروع پسرش که سمتش کردم حمله

 

 .شدم ارشیا به زیادش شباهت متوجه تازه

 

 کنی؟ می غلطی چه داری آتنا:ارشیا

 

 .بوده زنم اون

 

 .در طرف به داد هولم بعد

 

 .بیرون زدم خونه از

 

 .کنه می خرد اون جلوی رو من

 

 .مردم می حرص از داشتم

 

 یه که داره زور ولی نداشتم ارشیا به رو قبل حس اون دیگه که این با

 به شوهرمه مثال که آقایی یه و کنه توهین من به و بیاد جایی هر زن

 .کنه می طرفداری اون از کنه طرفداری من از که این جای

 



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       رماندریای 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 .نیستم ضعیف نمیکشم،من کنار آسونیا این به من اما

 

 .خونه سمت دویدم سریع

 

 متوقفم ارشیا صدای که کنم وا رو در میخواستم و آوردم در رو کلیدم

 .....کرد

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۹] 

 ۷۵پارت#

 .دادم انجام رو گفتین چی هر ببین:ارشیا

 

 بکنم؟ رو ها کار این آتنا با باید چرا چرا؟ بدونم خوام می فقط

 

 .نداره تقصیری هیچ و نیست بدی آدم اون

 

 .بود اسپیکر رو صداش که زد می حرف تلفن پشت از آقایی یه

 

 .نکن فضولی ببین:مرده

 

 یه میخوام رحیمی علی و خانواده اون از من که میگم رو همین فقط

 .پدرمه خاطر به که بگیرم،انتقامی قدیمی انتقام
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 آتنا؟ چرا:ارشیا

 

 .دارم دوستش من

 

 .شه خراب زندگیش خوام نمی

 

 اون و بوده نزدیک پدربزرگش به بیشتر همه از اون که این برای:مرده

 .ترینشه عزیز

 

 .بلرزه گور تو رحیمی آقای تن میخوام

 

 میدونی خودت وگرنه کنی کاری هر مجبوری ات خانواده خاطر به تو

 .یاد می سرشون بالیی چه

 

 .قربان بله:ارشیا

 

 .کرد قطع رو گوشی بعد و

 

 .فهمیدم نمی هیچی

 

 .شد مانعم دستی یک بشم خونه وارد دوباره اومدم وقتی
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 .کردم نگاه دست صاحب به

 

 ......نشست دهنم روی دستش که بزنم حرفی اومدم

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۹] 

 ۷۶پارت#

 دهنم روی از رو دستش نوید دفعه یک که بیرون اومدیم خونه از

 .برداشت

 

 میکردی؟ چیکار جا اون تو:آتنا

 

 شنیدی؟ رو چیز همه

 

 .تو دنبال بودم اومده:نوید

 

 .شنیدم هم رو ها حرف ی همه

 

 خانواده خاطر به باید چرا ارشیا که این اونم لنگه می چیزی یک میگما

 کنه؟ رو کار این اش

 

 کنند؟ نمی زندگی راحت آلمان تو اش خانواده مگه
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 .دونم نمی:گفتم و کردم فکر کمی یک

 

 منم و گه نمی اش خانواده ی درباره چیزی کردیم ازدواج وقتی از آخه

 .پرسم نمی

 

 .بیاد قراره یا و اومده سرشون بالیی یک پس:نوید

 

 می رو باشه داشته شخصی خصومت پدربزرگت با کسی آتنا راستی

 باشه؟ راد فامیلیش که شناسی

 

 .بودم نشنیده مون خانواده توی رو فامیلی این حتی نه،تاحاال:آتنا

 

 .داره ربط بابایی به باشه چی هر چون بدونه مامان شاید اما

 

 .بگیرم پس رو زندگیم و بجنگم باشم،باید ضعیف تونم نمی من نوید

 

 .بکن تونی می کاری هر نوید

 

 .آدما کشتن شده اگه حتی

 

 .باشم بازنده بازی این تو خوام نمی من
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[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۹] 

 ۷۷پارت#

 .بشکنه غرورم نزارم تا خونه برگشتم

 

 .نیست کسی هر کار تحملش و هستش ای کنه موجود پریسا

 

 این که میشم مطمئن بیشتر که میده بهم بیشتری اخبار روز هر نوید

 آینده از نه که ای مهره ام،یک مهره یک توش من که کثیفه بازی یک

 رو اون کسی چه که نمیدونه حتی و اش گذشته از نه و داره خبر اش

 .میاره حرکت به

 

 .شیرینه خیلی مادرش عکس بر پریسا پسر پویان

 

 .دارم دوستش ولی  شوهرمه پسر که این با

 

 از که هستش آوا و من صمیمی های دوست از یکی مهرسا تولد امروز

 .بودیم دوست هم با سالگی چهارده

 

 .نکرده ازدواج هنوز مهرسا

 

 و ماست همسن که مامانشه دایی دختر پسر عاشق گفت می همیشه

 کسی فعال هم مهرسا و میکنه ازدواج سال چند بعد ولی خوشگله خیلی

 .نیست زندگیش تو
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 .گرفتم دوش یک سریع

 

 تا بلندیش و شده گلدوزی اش سینه روی که کالباسی دکلته پیراهن یک

 .پوشیدم رو میرسید رونم

 

 داشت کالباسی پاپیون پشتش که مشکیم سانتی بیست پاشنه های کفش

 .برداشتم کمد تو از هم رو

 

 .برداشتم رو کیفم و انداختم رو انگشترم و گوشواره

 

 تیپم کالباسی شال یک و ساده مشکی باز جلو مانتوی یک پوشیدن با

 .کردم کامل رو

 

 .کردم حرکت اینا مهرسا باغ سمت به و شدم ماشین سوار

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۹] 

 ۷۸پارت#

 .اینا مهرسا باغ رسیدم

 

 .شدم خونه وارد و کردم پارک رو ماشین
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 .کردم عوض رو هام لباس و کردم سالم مهرسا به

 

 پشتش و مشکی تور باالش که صورتی کرم لباس یک مهرسا

 .بود پوشیده داشت پاپیون یک بود ضربدری

 

 .بودند نیومده آوااینا

 

 .بیاد نتونست بود اومده دنیا به تازه تیام چون آوا

 

 .بودم اومده زود من بودن،آخه نیومده زیادی ی عده هنوز

 

 .گرفت جای میزم کنار و اومد سمتم به آروم آروم مهرسا

 

 .اومدی خوش:مهرسا

 

 کو؟ ارشیا راستی

 

 اومدی؟ تنها چرا

 

 .نبود که غریبه بیاد اونم میگفتی
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 .کردم هم سر چیزی یک ولی بدم که نداشتم جوابی

 

 .ممنونم:آتنا

 

 .خوابیده بود،خونه گرفته بدی سرماخوردگی ارشیا

 

 .اومدم عزیزمه دوست تولد گفتم چون منم

 

 .شدن وارد آدم گله یک که بزنه حرفی اومد مهرسا

 

 .رفت ورودی در سمت به عذرخواهی یک با

 

 یک که بودم من میرقصیدند،فقط داشتند هم دست تو دست ها زوج همه

 .بودم نشسته تنها و تک گوشه

 

 .شد وارد هیکلی و خوشگل پسر یک موقع همون

 

 .برگردوندم رو روی سریع که شدیم چشم تو چشم لحظه یک

 

 .میکردم تورش بودم مجرد اگه بود خوب خیلی خدایی
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 دلنشین صدای یک و نشست کمرم روی دست یک لحظه همون

 :.....گفت

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۹] 

 ۷۹پارت#

 میدین؟ رو من با رقصیدن افتخار خوشگله خانوم:صدا

 

 .خوردم جا خوشگله پسر همون دیدن با و برگشتم

 

 دستم و کردم جمع رو لبخندم سریع ولی اومد کش هایم لب دفعه یک

 .گذاشتم دستش تو رو

 

 رقص پیست سمت به و کرد بلند صندلی روی از رو من حرکت یک با

 .رفتیم

 

 .شد می پخش داشت الیت آهنگ یک

 

 .رو دستم اش دیگه دست و گرفت رو کمرم دستش یک

 

 .گرفتم جا بغلش تو

 

 .رقصیدیم می هم با
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 مثل حسی داشتم،یک بدی حس یک ولی بود اومده خوشم ازش

 اون مثل من ولی کرد رو کار همین من با هم ارشیا خیانت؛گرچه

 .نیستم

 

 .افتاد ورودی در به نگاهم که چرخیدیم هم با

 

 .شد تا چهار هام پویان،چشم و پریسا و ارشیا دیدن با

 

 هام لب روی بود پدرام اسمش که پسره اون های لب موقع همون

 .نشست

 

 .نبود خوب اصال حالم

 

 .گوشش تو زدم چک یک و کشیدم کنار رو خودم سریع

 

 .دارم شوهر من پدرام:آتنا

 

 .دارم نامزد منم کنیم، حال هم با یواشکی تونیم می نیست مهم:پدرام

 

 .آشغالی،کثیف خیلی:آتنا
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 .دوییدم دستشویی سمت به سرعت با

 

 .ببینه رو ارشیا مهرسا که بودم نگران

 

 که فهمیدم تازه و کردم بلند رو مرد،سرم یک بدن به سرم خوردن با

 ....کیه اون

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۲۰:۰۰] 

 ۸۰پارت#

 كني؟ مي چیكار جا این اشغال ارشیاي:آتنا

 

 .اومد كنار ارشیا پشت از پریسا

 

 نگفتم من خانوادگي اونم دوستم تولد اومدیم چه تو به:پریسا

 .بیاریم خدمتكارمونم

 

 .شدم مي سرخ خشم شدت از داشتم

 

 ارزش تو كه فهمم مي االن ولي  گذاشتم احترام بهت ات بچه جلوي:آتنا

 .نداري احترام

 

 .اشغال كثافت ایي هرزه یه تو
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 .بیرون گمشو زندگیم از

 

 بود من مال تو از قبل ارشیا اي اضافه من زندگي توي تو: پریسا

 .كنه مي ثابت اینو بچمونم

 

 .بدي ارشیا به بچه یه نتونستي حتي تو بیرون گمشي باید تو

 

 .شو خفه:آتنا

 

 .دونم مي چیزارو خیلي من كه بفهمه خواست نمي دلم

 

 .میكردم حالیش نبود موضوع این اگه 

 

 كین؟ اینا شده؟ چي آتنا:مهرسا

 

 .بود مهرسا به پشتشون اونا

 

 .مبارك تولدت عزیزم:پریسا

 

 بیني مي اینجا كه اینم پویان بچمون اینم و شوهرم ارشیا اینم

 .،آتنا خدمتكارمونه
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  خبره؟ چه اینجا آتنا: مهرسا

 

 ؟ نبود مریض  مگه ارشیا

 

 میگه؟ چي پریسا

 

 .كردم فرار اونجا از سرعت با فقط

 

 كه اتاقا لباس سمت برم ،خواستم نداشتم لباس كه بیرون برم اومدم

 ......كرد كنجكاوم مهرسا صداي

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۲۰:۰۰] 

 ۸۱پارت#

 .راد آقاي شد شوكه خیلي:مهرسا

 

 .خونه سمت میره داره االنم

 

)..........( 

 

 .چشم
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)..........( 

 

 .خداحافظ

 

 .عزیزم بود عالي كارت:پریسا

 

 .دوستش بهترین  جلوي ،اونم شد ضایع بدجور

 

 بگو بزرگ،پدرت راد آقاي به لطفا پریسا.داشت گناه اون ولي:ارشیا

 .كنه اذیت رو آتنا كمتر

 

 .نیست مربوط كسي به كنه كاري هر نزن،بابا حرف تو عزیزم:پریسا

 

 .بودم كالفه

 

 داشت؟ چیكار اینا با مهرسا

 

 .پوشیدم لباسامو و رفتم اتاق سمت به آروم

 

 ماشین یه بوق صداي با كه میرفتم ماشین سمت به شدم خارج در از

 .برگشتم
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 .بود سفید بنز یه

 

 .پدارمه فهمیدم كه پایین داد رو شیشه راننده

 

 .گرفتم پیش دوباره راهمو

 

 .گرفت دستمو  و شد پیاده

 

 .كرد ماشینم سوار زور به

 

 كسي خواي مي اگر  فهمیدم و دیدم چیو همه امروز آتنا،من ببین:پدرام

 .وایسادی گوش و نفهمن اینا مهرسا و نفهمه

 

 .باشي داشته رابطه من با باید

 

 .عوضي آشغال نه؛:آتنا

 

 .مهرسا به زد زنگ

 

 ....اون آتنا  راستي مهرسا الو:پدرام
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 .میكنم قبول كه فهموندم بهش باچشم

 

 .كرد قطع اومده خوشم ازش باگفتن پدارم 

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۲۰:۰۰] 

 ۸۲پارت#

 باشه؟ کی رابطمون اولین عزیزم آتنای:پدرام

 

 .عوضی آشغال:آتنا

 

 .پستی،خیلی خیلی

 

 .دیگه نشد ببین:پدرام

 

 .من ی خونه شب فردا همین

 

 .متنفرم تو مثل آدمایی از:آتنا

 

 .کنم خفت میخواد دلم
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 .کردند بزرگ رو فطرت پست توی که سوزه می کسایی اون برای دلم

 

 .خوردی تو که شیری اون حیف

 

 ...اون حیف

 

 .کشیدم بلندی جیغ دهنم توی خون ی مزه احساس با

 

 کردی؟ بلند دست من روی تو حیوون:آتنا

 

 .کشمت می

 

 .نمیشی آدم که این مثل:پدرام

 

 .میکنم یکسره رو کار امشب همین پس

 

 .من ی خونه میریم

 

 .نمیام جا هیچ نه،من:آتنا

 

 نمیای؟ جا هیچ که:پدرام
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 نه؟

 

 .خواستی باشه،خودت

 

 .افتاد راه و زد رو مرکزی قفل

 

 :میزد حرف تلفنش با

 

 .اومدم کن آماده رو خونه ببین:پدرام

 

 .باشه خالی میدم ترجیح

 

 .بزار هم وسایل

 

 .رسیدیم باغ خونه یک به باالخره ساعت یک از بعد

 

 تقال و زدم جیغ چقدر که فهمید نمی بود،کسی دودی ها شیشه که چون

 .کردم

 

 .حیاط های فرش سنگ روی کرد پرتم
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 .شد تموم صبرم که بدو:پدرام

 

 ......افتادم چیزی یک یاد دفعه یک

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۲۰:۰۰] 

 ۸۳پارت#

 .بده نجات پدرام دست از منو تونست می نوید

 

 .دستشویی برم باید میام من برو تو:آتنا

 .بره آبروم ندارم دوست  نمیکنم فرار تخت خیالت 

 

 .دستشویی برو من اتاق تو باشه: پدرام

 

 .بده گوشیتو و کیفت

 

 .فهمید شانس خشکی به اه

 

 .کرد دیگه کار یه میشد آهان 

 

 .باشه: آتنا



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       رماندریای 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 

 .داره دیدم که گشتم تلفن دنبال اتاقش تو رفتم

 

  رفتم می دستشویی سمت به که حالی در 

 . گذاشتم جاش به رو مانتوم و برداشتم رو تلفن آروم

 

 شد؟ چی:پدرام

 

 برداشتی؟ چی

 

 .شدم بخت بد وای

 

 .گذاشتم مو لباسا فقط هیچی: آتنا

 

 .باشه آهان: پدرام

 

 .کردم قفل و در و شدم دستشویی وارد میکردم سکته داشتم آخیش

  

 ؟ میکنی قفل درو چرا: پدرام

 

 .عادته سر از از هیچی: آتنا
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 .گرفتم رو نوید ی شماره ترس با و کردم باز رو آب شیر

 

 .دادم بهش رو آدرس و کردم تعریف براش رو چیز همه

 

 یک تا و نزدیکیاست همین که دوستاشه از یکی خونه اتفاقا که گفت

 .کنم سرگرمش مدت این تو هم میرسه،من دیگه ربع

 

 .دیگه بیا:پدرام

 

 .گیرم می دوش دارم:آتنا

 

 .میام منم پس:پدرام

 

 .کن باز رو در

 

 .نه:آتنا

 

 ......شد باز در سوم بار برای که کبوند در به رو خودش دفعه چند

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۲۰:۰۳] 
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 ۸۴پارت#

 .شدم بیچاره نه وای

 

 .دوش زیر رفتم و{ زیر لباس جز به}آوردم در رو هام لباس سریع

 

 .رسوند بهم رو خودش سرعت با پدرام

 

 .پوشوندم حوله با رو خودم جلوی سریع

 

 .بیرون برو:آتنا

 

 .جوجو خودمی ماله بخورمت جون:پدرام

 

 .بــــیـــرون بـــــــــرو:آتنا

 

 .چسبوند بهم رو خودش زور به

 

 .میده حال بیشتر خیس خیس:پدرام

 

 .برد تخت سمت به و کرد بلندم حرکت یک با
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 .تخت روی کرد پرتم

 

 کجایی؟ نوید

 

 .لطفا بیا

 

 له داشتم ورزشکاریش هیکل زیر که روم،طوری کرد پرت رو خودش

 .میشدم

 

 .آیــــــــی:آتنا

 

 .کرد خفه رو صدام و گذاشت هام لب رو لباش

 

 .بودم آورده کم نفس

 

 .داشتم بدی حس

 

 .ارشیا به خیانت حس

 

 عاشقش هم هنوز و بود شوهرم هنوز ارشیا نخوام چه و بخوام چه

 .بودم
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 بزاره که این از قبل و گرفت نفس و شد بلند روم از لحظه یک پدرام

 .گرفت قرار لبهام رو هاش لب دوباره بگیرم نفس

 

 .شدم قرمز که بودم مطمئن دیگه

 

 .بود اومده بند نفسم

 

 .بستم رو هام چشم

 

 .کشید عقب رو خودش دفعه یک

 

 ....ولی باشه شده تموم که بودم امیدوار

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۲۰:۰۳] 

 ۸۶پارت#

 ★نوید★

 

 میکنی؟ امتحانم داری خدایا

 

 رو آتنا دوباره ولی شد بد خیلی حالم ستاره مرگ از بعد که میدونی

 .کردی زندگیم وارد
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 کنی؟ اذیتم میخوای کال  

 

 .نمیشه من مال آتنا میدونی که تو

 

 کنی؟ اش وابسته رو من ما گذاشتن هم کنار با میخوای

 

 .باشم داشته رو اون نتونستم وقت هیچ من

 

 .نمیشه ارشیا به زیادش عشق وجود با االنم

 

 .کردم باز رو ماشین در

 

 .کردم گریه و گذاشتم فرمون روی رو سرم

 

 گرفتی؟ ازم چرا دیگه رو ستاره خدایا:میزدم داد

 

 .نیست تو واسه آتنا گفتی

 

 گرفتی؟ چرا رو بود من واسه که ستاره
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 شم؟ عاشق نباید من

 

 نیستم؟ آدم من مگه

 

 .بدم دستش از و شم بدم،عاشق نجات رو ستاره که نجاتم ی فرشته

 

 ...دوباره ولی بودم کرده فراموش رو آتنا

 

 شدی؟ عاشقم دوباره:آتنا

 

 ...جوری چه تو:نوید

 

 .کن ول  اینارو:آتنا

 

 پره؟ دلت قدر این چرا تو

 

 .باشه پر قدر این دلت نمیکردم فکر من

 

 .بدتره منم از زندگیت که تو
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 ولی میدم ادامه تنهایی بکشی،خودم زجر من کنار بودن با نمیخوام من

 .هستم من خواستی کمکی اگه

 

 ......ستاره مورد در مثال

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۲۰:۰۳] 

 ۸۷پارت#

 .نرو:نوید

 

 .کنم تموم رو بازی این و باشم کنارت میخوام من

 

 .مرده بکنی،ستاره بهم تونی نمی کمکی

 

 .خوابیده سرد خاک خروارها زیر

 

 .بگی بهم اش درباره تونی می:آتنا

 

 .میکنم گوش

 

 و بیست وقتی ولی داشتم روودوست تو بچگی از من راستش خب:نوید

 .شدم ستاره عاشق پیش سال دو یعنی بود سالم دو
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 خلوت ی کوچه یک تو دیدم که میگشتم بر دانشگاه از داشتم روز یک

 .زنه می مرگ حد در رو دختر یک ساله چهل تقریبا مرد یه

 

 .دادم نجاتش شد که جوری هر و رفتم سمتشون به

 

 .نداشتم ستاره از کمی دست هم خودم:دادم ادامه و کردم ای خنده تک

 

 .بود شده کبود بودم خورده که هایی کتک از پام تا سر

 

 .کردم پرستاری ازش و خونم بردمش

 

 .کرد تعریف برام رو داستانش روز یک ستاره

 

 .شوهرشه مرده اون که گفت

 

 اون و بده رو ستاره خرج نمیتونه دیگه میشه ورشکسته پدرش وقتی

 خوبی زندگی میتونی کرده می فکر چون میاره در مرد اون عقد به رو

 .بسازه ستاره برای

 

 ...هم کثافت مرد اون
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 پاک رو کردند می خیس رو ام گونه دیگری از پس یکی که هام اشک

 :کردم

 

 .کرد می اذیت رو اون

 

 خیلی بود خورده که هایی کتک خاطر به و بود سالش نوزده ستاره

 .نداشت فایده ولی بردمش هم دکتری جور بود،همه شده ضعیف

 

 .بودم عاشقش وار دیوونه

 

 .مرد و بیاد کنار مریضیش با نتونست باالخره اما

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۲۰:۰۳] 

 ۸۵پارت#

 .تخت روی کنارم شد پرت پدرام موقع همون که کردم باز رو هام چشم

 

 بلندی جیغ ریخت می تخت روی پدرام شکم از که خونی دیدن از

 .کشیدم

 

 .رفتم سمتش به بود خونی چاقوی یک دستش تو که نوید دیدن با

 

 .شو دور من از:نوید
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 .تو خاطر به فقط کشتم، آدم من

 

 .بریم اینجا از زود باید

 

 .کشید می نفس سختی به داشت پدرام

 

 .باشید راد آقای داییم مواظب:پدرام

 

 .گیره می رو راد اکبر پدربزرگم و من انتقام اون

 

 .بزرگمهر خانوم نزدیکه مرگت

 

 .بینیم می رو هم دنیا اون

 

 .بست رو هاش چشم بعد

 

 .بود بد حالموحسابی

 

 .نداشتم اعتماد هیچکس به دیگه
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 .بوده پریسا ی عمه پسر پدرام:نوید

 

 داشت؟ چیکار مهرسا تولد تو اون:آتنا

 

 فروشه؟ آدم یه هم مهرسا که نگو

 

 .ندارم اعتماد کسی به دیگه نوید

 

 .بده حالم

 

 چیه؟ من گناه مگه

 

 .شدم عاشق که این جز

 

 .داره قضیه این به ربطی چه مهرسا نمیدونم:نوید

 

 .دردیه بد میکنم،عاشقی درکت

 

 .نیست تو ماله عشقت وقتی اونم

 



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       رماندریای 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 رو هام لباس تا منتظره ماشین تو گفت و انداخت بهم غمباری نگاه

 .رفت هم بعد بپوشم

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۲۰:۰۴] 

 ۸۸پارت#

 ★آتنا★

 ولی بود شنگول و شاد همیشه که بود نوید همون این شد نمی باورم

 .کرد می زندگی جهت بی و بود زنده فقط دیگه حاال

 

 .شکنه می رو آدم عشق

 

 .شد تیکه تیکه شدم،قلبم شکستم،خرد منم

 

 .زد بهم رو سختی ی ضربه ارشیا

 

 .کشت رو مهربون و شوخ آتنای

 

 .نداد میده،اما من داشتن برای رو چیزش همه گفت می بهم

 

 من همیشگی عشق مونم می عاشقت ولی بخشمت نمی وقت هیچ ارشیا

 .نمیرسم بهت که این با
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 کشت؟ رو عشق میشه نوید:آتنا

 

 رو؟ عشق تنها و اول عشق اونم

 

 .میره نمی وقت هیچ ولی میاد وجود به عشق نه:نوید

 

 .میشه فراموشم گاهی ستاره ولی نمردی من برای وقت هیچ تو

 

 .درده بدترین اول عشق نداشتن

 

 .نمیشیم هم مال ما میدونم:آتنا

 

 .دارم دوستش هم باز بدم دستش از هم اگه و دارم دوست رو ارشیا من

 

 .نخواستم چیزی همچین منم:نوید

 

 .میدم برات هم جونم حتی من

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۲۰:۰۴] 

 ۸۹پارت#
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 اولین مناسبت به بشیم جمع بابا و مامان ی خونه همه بود قرار فردا

 و بزرگمهر ی خانواده کل و بودند گرفته جشن سینا و مینا های دندان

 .بودند جمع اینا مامان ی خونه آنیتا ی خانواده و رحیمی

 

 نمیدونن که این از غافل ولی بریم هم ارشیا و من حتما بود گفته مامان

 .نیست  من مال دیگه ارشیا

 

 .پریساست شوهر و پویان پدر االن اون

 

 .میکنن شک همه نیاد من با ارشیا اگه ولی

 

 بگم؟ دروغ همه به تونم می کی تا آخه

 

 .سپرم می خودت به رو خودم خدایا

 

 .رفتم ارشیا سمت به

 

 :گفتم بهش رو سردی کامال لحن با و دادم جلوه سرد رو خودم

 

 .خونشون بریم سینا و مینا دندونی جشن برای گفته زده زنگ مامان

 

 .میشه ناراحت نیای اگه بیای هم تو گفت
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 یای؟ می تو حاال

 

 ..... عزیـ میام حتما آره:ارشیا

 

 :گفت و پرید بیرون جن عین مهمون اتاق تو از پریسا موقع همون

 

 .میاد پسرمون و من با بره هم اگر نمیره جا هیچ ارشیا

 

 .ببرم خدمتکارم پدر و مادر ی خونه توی رو پسرم ندارم دوست من

 

 :..........گفتم و کردم حفظ رو آرامشم

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۲۰:۰۴] 

 ۹۰پارت#

 خواست؟ نظر شما از کسی خانوم پریسا ببخشید:آتنا

 

 نکنی؟ دخالت دیگران کار تو که نداده یاد بهت مادرت

 

 و بوده آشغال یک خودت مثل هم مادرت نبود حواسم ببخشید آخ

 .بوده بازی آشغال پی حواسش همش و کنه بزرگت نتونسته



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       رماندریای 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 

 کنار رو دستش ولی صورتم توی بزنه که کرد بلند رو دستش پریسا

 :گفت بغض با تنها و کشید

 

 مادرم به نداری حق دیگه ولی کن توهین من به میخوای قدر چه هر

 .کنی توهین

 

 .کنم بلند کسی رو دست نمیخواسته دلش هم مادرم چون زنمت نمی

 

 .بست محکم رو در و رفت اتاقش سمت به سرعت با بعد

 

 .میومد بیرون تا هقش هق صدای

 

 .نکرد لج من با پریسا بود بار اولین

 

 .سوخت براش دلم هایی جور یک

 

 .داشت گناه اون آتنا:ارشیا

 

 تو مهسا بزرگترش خواهر همراه به مادرش بوده ماهش چهار وقتی

 .میمیرن سوزی آتش یک
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 .نچشیده رو مادر داشتن طعم وقت هیچ اون

 

 .نکن بحث باهاش مادرش از استفاده با دیگه

 

 .سوخت براش دلم

 

 ....ولی بخوام معذرت ازش تا رفتم اتاقش سمت به

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۲۰:۰۴] 

 ۹۱پارت#

 .کن ولش نه،بابا:پریسا

 

).............( 

 

 عذابش داری خیلی داره گناه ولی کرده توهین مامان به میدونم آره

 .میدی

 

)...........( 

 

 دختر این از میگرفتی،نه رحیمی علی از رو انتقامت باید ولی میدونم

 .بدبخت
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 دادنش؟ دست از و چیه عشق درد میدونی

 

 رو انتقامت تا کردی جدا شایان از رو من تو چون میدونم خوب که من

 .بگیری

 

 .میشم خسته دستت از گاهی

 

 .کردی فدا رو دخترت تک پدربزرگ انتقام برای تو

 

 .کردی بدبخت رو من

 

).............( 

 

 اتاقم؟ سمت به اومد االن چی؟

 

)..........( 

 

 .خداحافظ باشه

 

 .داریم دوربین خونه تو پس
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 .شدم اتاق وارد و زدم در

 

 .افتاده اتفاقی چه مادرت برای شنیدم ارشیا از ببخشید:آتنا

 

 .متأسفم خیلی ببخش رو من

 

 .ندارم تو ترحم به نیازی:پریسا

 

 .برو زود فهمیدی که حاال

 

 لحظه چند از بعد که کشیدم دراز تخت روی و رفتم اتاقم سمت به آروم

 .تو اومد ارشیا

 

 .بیام باهات میتونم گفت پریسا ببین:ارشیا

 

 .رفت ای دیگه اتاق سمت به سرعت با بعد

 

 {.بخوابه من اتاق تو گذاشت نمی پریسا آخه}

 

 صبح های نیمه و کردم فکر پدرش و پریسا های حرف به صبح تا

 .برد خوابم
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[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۲۰:۰۴] 

 ۹۲پارت#

 .شدم بلند خواب از پریسا داد و جیغ صدای با

 

 .شدم خارج اتاق از آلودگی خواب با

 

 زنی؟ می جیغ طوری این که شده چی:آتنا

 

 .میسوزه داره تب تو پویان،پویان:پریسا

 

 .کنید کاری یک بچم بچم خدا رو تو

 

 پریسا اتاق سمت به و نشوندم مبل روی رو پریسا شرایط، درک با

 .رفتم

 

 .نبود خوب اصال پویان حال

 

 دکتری از ها چیز سری یک ولی نشده تموم درسم هنوز که این با

 .میدونم

 

 .دادم انجام رو بود الزم میکردم فکر که کارهایی سریع
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 .شد بهتر کم کم پویان حال

 

 طوره؟ چه حالش:پریسا

 

 .بهتره یعنی خوبه:آتنا

 

 .کنه تشنج بود ممکن رسیدیم می دیرتر اگه

 

 .دادی نجاتش که مرسی:پریسا

 

 .تره مهم برام چیز همه از پویان

 

 .کنم تشکر ازت جوری چه دونم نمی

 

 .بود وظیفم:آتنا

 

 .نیست الزم تشکر

 

 مامانت؟ ی خونه میرید امشب:پریسا

 

 .ندارم مشکلی من بیاد ارشیا
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 عنوان به هم پویان تو که خوام می من ولی ریم می امشب آره:آتنا

 .بیاین مهمونی این به من دوست

 

 میاین؟

 

 .بیام نمیتونم ولی میخواد دلم خیلی من راستش پریسا

 

 اتاقش سمت به و کشید پوفی پریسا که زد زنگ پریسا تلفن موقع همون

 ....رفت

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۲۰:۰۴] 

 ۹۳پارت#

 گذاشته کرد می کار مخابرات تو که بابا دایی پسر با که قراری طبق

 شنیدن قابل من برای ارشیا و پریسا های تلفن تمام که بود این بودم

 .باشه

 

 گذاشتن با و کردم وصل گوشیم به رو پریسا تماس پیامک یک با سریع

 .کردم حرکت اتاق سمت به هام هنزفیری

 

 :بود این پریسا تماس
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 .ندارم تحمل شدم،دیگه خسته دستت از من بابا ببین

 

 آقای که کهنه ی کینه این برای و بگیری رو انتقامت خوای می فقط تو

 می بین از رو عزیزانت ی همه داری رحیمی پروین و رحیمی علی

 .بری

 

 اومد؟ مهسا و مامان سر بالیی چه یاد می یادت

 

 رو انتقامت تو تا بیافته بد اتفاقی یک هم پوریا و من برای خوای می

 کنی؟ ول

 

 های کار این با ولی کنم می کاری هر شایان و پویان خاطر به من بابا

 .دم می دست از رو ها اون دوی هر تو

 

 .بیام بیرون بازی این از خوام می من

 

 و کشیدم عذاب ندیدمش حاال تا که بابابزرگی خاطر به بچگی از من

 .بکشه عذاب من مثل هم پویان که خوام نمی حاال

 

 .ای دیگه کس نه کنی تموم رو بازی این باید تو پریسا:راد آقای

 

 .آشناست برام راد آقای صدای چقدر
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 .نمیاد یادم ولی شنیدم زیاد رو صدا این انگار

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۲۰:۰۴] 

 ۹۴پارت#

 آقای صدای به رو حواسم بیشتر و نکردم گوش تماس ی ادامه به دیگه

 .دادم راد

 

 .بود فایده بی کردم فکر چی هر

 

 خواد می هم پروین عمه از بابایی از غیر به که کیه راد آقای این اما

 ؟ بگیره انتقام

 

 .یارم می در رو قضیه این توی و ته امشب من

 

 .بیاد امشب مهمونی به پویان با همراه که شد راضی پریسا باالخره

 

-------------------------- 

 ها قلو دو کیک خوردن و مامان ی خوشمزه شام خوردن از بعد

 .شد آزاد مامان وقت باالخره

 

 .بردم اتاقم سمت به رو مامان سرعت با
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 .مهمه خیلی که بده رو سوالم جواب فقط و نگو هیچی مامان:آتنا

 

 کیه؟ راد آقای

 

 .پرید شدت به مامان رنگ

 

 میخوای؟ چی واسه آتنا:مامان

 

 .بدم بهت جوابی تونم نمی که نپرس اضافه سوال لطفا مامان:آتنا

 

 .شناسم نمی جان آتنا خب:مامان

 

 .خب داریم[راد] هزارتا

 

 .نیستی خوبی دروغگوی اصال مامان:آتنا

 

 .بگی نمیخوای و میدونی

 

 .میگم باشه:مامان
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 .کرد بدبخت رو پروین عمه که همونیه راد آقای

 

 .مرده اون حاال ولی

 

 داشته؟ پسر:آتنا

 

 .گمونم به آره:مامان

 

 .مامان و دونست می بابا رو ها این

 

 .مرسی:آتنا

 

 .اشرف مامانی سراغ بریم

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۲۰:۰۴] 

 ۹۵پارت#

 .ممنون خیلی آتنا:پریسا

 

 .گذشت خوش بهمون خیلی و شد عوض هم پویان و من هوای و حال

 

 .عزیزم کنم می خواهش:آتنا



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       رماندریای 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 

 .بزنم سر شایلین و عسل به بود قرار امروز

 

 جواب زدم زنگ چی هر ولی یام می که بدم خبر تا زدم زنگ عسل به

 .نداد

 

 .بود خاموش گوشیش که گرفتم تماس نوید با

 

 .شدم نگران

 

 بود شده پاهام و دست لرزش و شدن یخ موجب که زیادی استرس با

 .کردم می رانندگی

 

 نگه گوشه یک رو ماشین شد ارسال گوشیم به که ناشناسی پیام با

 .داشتم

 

 .همینه راد آقای با افتادن در عاقبت:پیام

 

 قبلش که طور ،همین مونن امانت،می من پیش فعال بچش و عسل

 .بودن امانت

 

 .کردم پرتاب شدت با رو گوشی پیام، شدن تموم با
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 .بکشه زجر من خاطر به باید عسل که من به لعنت

 

 .انتقامه،لعنت و کینه چی هر به لعنت

 

 رو گونم سرعت با دیگری از پس یکی که هام اشک جلوی تونستم نمی

 .بگیرم رو کردند می خیس

 

 .سالمه سه و بیست فقط نیست،من رسمش این خدا:آتنا

 

 .سخته سختی همه این تحمل سخته

 

 .نیست انصاف این

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۲۰:۰۴] 

 ۹۶پارت#

 .کردم باز رو نوید ی خونه در کلید با

 

 .بود گرفته فرا رو جا همه نشیمن تا ورودی در از دود

 

 که عکسی و ستاره عکس به بود زده زل قرمز های چشم با نوید

 کنار در خوشحال و شاد من و شد می من عروسی روز به مربوط
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 تنها من و بود شده بریده ارشیا عکس حاال ولی بودم وایستاده ارشیا

 .بودم

 

 .ریخت می اشک و بود نشده من اومدن متوجه هنوز نوید

 

 نوید درونی غم از نشون بودند شده خاموش میز روی که هایی سیگار

 .بود

 

 .کشند می زجر من وجود خاطر به بدیم،همه خیلی آدم من

 

 .کنند می خیس رو ام گونه هایم اشک

 

 اومده؟ من سر سال چند این بود بدبختی هر چرا

 

 چیه؟ من گناه آخه

 

 بکشند؟ عذاب باید من خاطر به چرا بقیه آخه

 

 بکشند؟ عذاب باید هم بقیه حاال که نبود کافی من کشیدن عذاب

 

 .شدم خارج خونه از آروم پس کنم خرد رو نوید خواستم نمی
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[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۲۰:۰۴] 

 ۹۷پارت#

 آقای پیش هنوز شایلین و عسل اما گذشت می ماجرا اون از هفته یک

 .بودند راد

 

 کمتر تا نرم نزدیکش زیاد میکردم سعی ولی بود شده بهتر نوید حال

 .بکشه عذاب

 

 و ندارم نوید به نسبت آدرین مثل داشتن دوست حس جز حسی هیچ من

 .میشه اذیت ارشیا کنار در من دیدن با همیشه اون و داشت نخواهم

 

 .قرمزه هاش چشم همش و است گرفته خیلی حالش که مدته یک ارشیا

 

 باهاش که باری آخرین و نمیده جواب پدرش های تماس به دیگه پریسا

 :گفت زد، حرف

 

 نداره،هر تو مثل پدربزرگی دیگه هم پویان و نیستم دخترت دیگه من

 میدونستی کثیف آدم یک رو شایان همیشه و میاد بدت پویان از که چند

 .رو اش بچه طور همین و

 

 هستند،نه خوبی های آدم خیلی  آتنا ی خانواده که بردم پی این به من

 .کردی می تعریف تو که جوری اون
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 مهربونن، و صمیمی ی خانواده یک ها اون

 .نداشتیم وقت هیچ ما که چیزی

 

 .بگیری فاصله ما از کن سعی پس

 

 .نیستم تو کثیف بازی این تو دیگه من

 

 همه این ولی نیست ارشیا پسر پویان فهمیدم که بود تماس این از بعد

 ......ممکنه غیر شباهت

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۲۰:۰۵] 

 ۹۸پارت#

 مامانی مرده، بابایی وقتی از.}زدم رو اشرف مامانی ی خونه در زنگ

 .{کنه می زندگی ایران

 

 بود نشسته عالقش مورد طالیی کرم صندلی روی معمول طبق ماماند

 .کرد می نگاه گلش از پر ی باغچه به و

 

 تعریف برایت که هم چیز همه ندارم، زیادی وقت مامانی سالم:آتنا

 .کردم

 

 و کم هیچ بدون برام رو افتاده که هایی اتفاق تمام میخوام فقط االن

 .کنی تعریف کسری
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 .خبری با ماجرا از حدودی تا خودت راستش آتنا:مامانی

 

 و زندان میوفته راد علی،اکبر ی سکته و پروین های خرابکاری از بعد

 .میشه اعدام بود کرده که هایی جرم خاطر به ماه چند از بعد

 

 از افته می ها اتفاق این وقتی که داشته دختر یه و پسر یه راد اکبر

 نبود،باباش ها اون خاطر اگر به چون میگیره دل به کینه پروین و علی

 .بود داده لو رو پدرش علی و شد نمی اعدام وقت هیچ

 

 اومده هم حاال و نتونست ولی بگیره انتقام ما از کرد سعی خیلی پسرش

 .داشت دوست بیشتر همه از رو تو علی چون تو سراغ

 

 رو علی( راد اکبر پسر)راد احمد پیش سال یک و بیست حدود بار یک

 توی که سوزی آتش توی علی که کرد تهدید خانواده کل جون گرفتن با

 ی کینه و مردند بزرگش دختر و کرد،همسرش ایجاد راد احمد خونه

 علی خون به تشنه زخمی گرگی مثل و شد بیشتر علی به نسبت احمد

 .شد

 

 .بگیره تو از رو انتقامش میخواد هم حاال

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۲۰:۰۵] 

 ۹۹پارت#



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       رماندریای 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 .شدم متنفر علی بابایی از ماجرا تمام فهمیدن با

 

 .داشتم وجدان عذاب و نبود خوش زیاد حالم

 

 .کرد نابود رو خانواده یک علی بابایی

 

 .بودم آورده کم دیگه

 

 .داشتم مرگ آرزوی

 

 کشیده رو عذاب و زجر بیشترین سوخت،اون می پریسا برای دلم

 اون همیشه هم پدرش و بود شده مادربزرگ محبت بدون بچگی بود؛از

 از کثیفش های بازی توی تونست می که دید می مهره یک مثل رو

 .کنه استفاده اون

 

 از تونه نمی که هست ترسو و عرضه بی انقدر که هم پریسا برادر

 .کنه حمایت خواهرش

 

 .بود گرفته بدجور دلم

 

 .ریختم اشک کلی پریسا و خودم زندگی برای
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 .افتادند شمار به هایم نفس تا کردم هق هق انقدر

 

 .بردم بیرون رو سرم و کشیدم پایین کمی رو ماشین ی شیشه

 

 .فرستادم لعنت بابایی و راد احمد به و کشیدم جیغ

 

 تازه نفسی و دادم تکیه صندلی گرفت؛به صدایم که کشیدم جیغ اونقدر

 .کردم

 

 به فرصت اولین در و کردم حرکت خونه سمت به سرعت با بعد کمی

 .رفتم خوابم تخت

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۲۰:۰۵] 

 ۱۰۰پارت#

 :گفتم پریسا به رو و کردن بلند رو سرم ام قهوه شدن تموم با

 

 تعریف رو دونستم می که چیزی هر و کردم اعتماد تو به من خب

 رو کثیف بازی این ماجرای و زندگی کل که توست نوبت حاال کردم

 .کنی تعریف

 

 .گذاشت پویان دهان بیسکوییت ای تکه پریسل
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 حتی دونم نمی بازی این ی درباره  زیادی چیز من راستش خب:پریسا

 .میدونم تو از کمتر

 

 .بزرگتره ازش سال دو که ارشیاست برادر شایان اوال  

 

 .بخونه درس جا اون تا آمریکا میره سالگی هجده تو شایان

 

 عاشقش و میشی آشنا ارشیا با تو ایران توی ها موقع همون تقریبا  

 .میشی

 

 رو بازی این و  میفهمه رو موضوع این پدرم طور چه که نمیدونم

 رو اون ارشیاست برادر شایان که میفهمه اون کنه،وقتی می شروع

 که کارهایی اش خانواده و ارشیا تا میگیره گروگان جورهایی یک

 .بدهند انجام رو میگه

 

 .کرد می زندگی ما ی خونه تو شایان مدت این تو

 

 هم به شایان و من سال چهار از بعد

 .شدیم مند عالقه 

 

 .کنیم فرار گرفتیم تصمیم هم با
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 .....ولی موندیم افتاده دور هتل یک تو ماه یک حدود

 

 .....داد ادامه و گذاشت مبل روی رو بود خوابیده که پویان پریسا

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۲۰:۰۵] 

 ۱۰۱پارت#

 .کنه پیدا رو ما تونست بابا ولی

 

 من که جایی یه برد رو شایان و کرد جدا هم از رو شایان و من اون

 .کنم پیداش نتونستم

 

 .باردارم رو پویان که فهمیدم بعد ماه چند

 

 و نکرد گوش رو حرفم باشه پدرش پیش باید بچم که گفتم چی هر

 .کشه می رو شایان وگرنه کنم اطاعت ازش که کرد مجبورم

 

 کردم اطاعت هم من و داد انجام رو بازی این تمام که شد طوری این

 حساب من روی تو که خوام می و شدم جدا پدرم از کامال حاال ولی

 .کنی

 

 .باشم تو طرف که خوام می من
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 .بودم مجبور شایان خاطر به فقط ولی کردم اذیتت وقت چند این میدونم

 

 .ببخش رو من لطفا

 

 و ندارم و نداشتم دوستی هیچ من

 می رو زندگیم کل که حاال باشی،اونم باشی،همدمم دوستم تو خوام می 

 .دونی

 

 .سوزه می حالت به خیلی دلم پریسا:آتنا

 

  مدت این کل طوری چه دونم نمی من

 .نگفتی کس هیچ به و ریختی خودت توی و کردی تجمل رو ها این

 

 .پذیرم می رو تو با دوستی میل کمال با من

 

 .دارم نیاز تو مثل دوستی به من

 

 .کردیم ای خنده هم با دو هر

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۲۰:۰۵] 

 ۱۰۲پارت#



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       رماندریای 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 ★قبل سال۶★بک فلش★

 

 ★مهرسا★

 

 .تپید می محکم قلبم دیدمش می که بار هر

 

 .داشتم بهش پیش دوسال از رو حس این

 

 .بودم عاشقش

 

 بهترین آتنا وقتی ولی کردم می تصور رو ارشیا هام رویا توی همیشه

 .نمیشه من مال وقت هیچ اون فهمیدم شد عاشقش دوستم

 

 .نداشتم آتنا از خوشی دل موقع اون از دیگه

 

 .پیشم اومد راد آقای روز یک

 

 سر که بودم دوستم منتظر و خوردم می قهوه شاپ کافی توی داشتم من

 .شد پیدا اش کله و

 

 .خوبی دختر چه:راد
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 .زد حرف مقدار یک بعد

 

 کردی؟ فکر هام حرف به خوب:راد

 

 گی؟ می رو آتنا ضعف نقاط

 

 .شده رادمنش ارشیا اسم به پسری عاشق اون خب:مهرسا

 

 .طور این که:راد

 

 .فروختی رو دوستت همین برای و شدی ارشیا عاشق هم تو

 

 .پرید رخم از رنگ

 

 فهمید؟ رو موضوع این طور چه

 

 دونید؟ می کجا از شما:مهرسا

 

 .کوچولو کردی،دختر کمکم که مرسی:راد
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 .بفرست شماره این به رو مشخصات کل لطفا

 

 .رفت و گذاشت میز روی کاغذی بعد

 

 که شد جا اون از و فرستادم براش رو مشخصات ولی ندیدمش هم دیگه

 .کردم همکاری به شروع باهاش

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۲۰:۰۵] 

 ۱۰۳پارت#

 ★حال★

 بزرگی تغییرات زندگیم کردم همکاری به شروع راد آقای با وقتی از

 .کرد

 

 مال رو ارشیا آتنا زندگی و خوشبختی گرفتن با تونم می دیگه االن

 .کنم خودم

 

 .هستم ارشیا فامیل من نفهمید که هست خنگ قدر این آتنا

 

 می کمکش مشکالتش تمام توی همیشه نبود؛من من مثل وقت هیچ اون

 زجری سال همه این  که نپرسید حتی اون ولی بودن همراهش و کردم

 ی درباره ،حتی نکردم ازدواج وقت هیچ چرا یا و چیه واسه کشیدم که

 .ارشیاست پسر اون که بفهمه تا نپرسید بودم عاشقش که پسری
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 .بود همدمم همیشه دارم،اون دوست خیلی آتنا برعکس رو آوا

 

 .ساخت بد آدم یک من از و گرفت سخت من به زندگی

 

 رو غرورم و کرد کینه از پر رو کرد،قلبم بد رو من نبودم؛عشق بد من

 .شکست

 

 چیه؟ مهرسا راجب نظرتون پرسیدند می پیش سال شش تا که اگر

 میگن االن جاش به سالشه و همسن های دختر بهترین از یکی میگفتن

 .نیست مصیبت جز چیزی که نیارین رو اسمش

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۲۰:۰۸] 

 ۱۰۶پارت#

 

 ★پریسا★

 

 شایان سر بالیی نکنم گوش  رو حرفش اگه که بود داده اخطار بهم بابا

 .مونه می هاش حرف سر همیشه اون و میاره

 

 توش خواهرم و مادرم که ویالیی برم گفت و فرستاد پیامی امروز

 .باشم شایان مرگ شاهد جا اون تا سوختن  رحیمی علی توسط
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 .بکشه عذاب شایان که میکنه کاری نیام اگه گفت

 

 .بکشه عذاب من خاطر به عشقم بزارم تونم نمی من

 

  که اگر گفتم و سپردم بهش رو پویان و گفتم رو موضوع تمام آتنا به

 .کنه بزرگ رو اون و پویان مادر مردم،بشه

 

 .میاد باهام گفت و نکرد گوش رو حرفم اما

 

 .بشینه ماشین توی که شرطی به گفتم و کردم قبول  هم من

 

 همیشه که ای خونه اون به رفتن برای شدم آماده و پوشیدم  رو لباسم

 .بگیره هم باز بود قرار و بود گرفته رو داشتم دوسشون که هایی آدم

 

 نحس مکان اون به تا شدیم ماشین سوار هم با و کردم صدا رو آتنا

 .بریم

 

 .افتادیم راه و بردیم هم  رو اون بود تنها و بود خوابیده پویان چون

 

 این شاید کردم می بویش  و بودم کرده بغل  رو پویان ماشین توی

 .باشه بار آخرین
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[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۲۰:۰۸] 

 ۱۰۷پارت#

 سال که ترسی گرفت، فرا رو وجودم تمام ترس خونه اون به رسیدن با

 .داشتم خونه اون از ها

 

 بار این اما بگیره  رو دیگه گناه بی آدم یک زندگی قراره خونه این باز

 خونه اون صاحب دست به قراره گناه بی فرد اون که تفاوت این با

 .بمیره

 

 درد قدر چه خواهرم و کنم؛مادرم می نگاه خونه سوخته های پنجره به

 .دادند دست از  رو جونشون تا کشیدند

 

 علف پراز و گرفته رو خونه دور تا دور که کنم می نگاه ای باغچه به

 .شده هرز های

 

 می که حالی در بوده باغچه این توی دارم مادرم از که عکسی تنها

 بکنه بود باغچه توی  که بزرگی های درخت از یکی از سیبی  خواسته

 .داده  نشون رو سیب خوشحالی با بعد و

 که است پدری صدای کشد،این می بیرون فکر از مرا آشنا صدایی

 .است کرده نابود را دخترش  زندگی
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 و گیرد می شایان طرف به رو اسلحه و کند می بیهوده های بحث کمی

 و پرم می     جلو شایان نجات برای من کشد می رو ماشه که زمانی

  و رود می فرو قلبم در درست تیر

 .کند می شایان طرف به را بعدی شلیک عصبی پدرم بعد

 

 .افتد می    باغچه های چمن روی بر من کنار هم او

 

 .رسیم می هم به آرامش در جایی در شایان و من باالخره

 

 .ریزد می اشک پدرم

 

 ...شود می بزرگ چطور که کنم می فکر پسرم به من اما

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۲۰:۰۸] 

 ۱۰۴پارت#

 

 ★راد احمد★

 

 رو بزرگمهر آتنا بتونم که شم می بلند خواب از این امید به هرروز

 .کردم می و فکرش که است چیزی از تر قوی اون ولی کنم بدبخت
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 زندگی که اینه من قصد اما پاشید هم از مارو خانواده رحیمی علی

 .کنم نابود رو عزیزانش

 

 کنند جواب رو علی که دادم نمی رشوه زیادی های دکتر به من اگه

 می عذاب من و کرد می رو زندگیش داشت راحت خیلی االن اون

 .کشیدم

 

 موقع به و خوب خیلی بدن اون به تا دادم ها دکتر به من که داروهایی

 نجاتش برای شانسی هیچ و بمیره زودتر تا کرد ضعیف  رو اون

 .نباشه

 

 بهترین تو روزی یه من استادم،آخه مختلف داروهای دادن تو من

 .میخوندم درس تهران  داروسازی دانشگاه

 

 من و بود فرار حال در کرد،همیشه جنایت به شروع وقتی پدرم

 هم کنم؛اون کمک پدرم به شدم مجبور و بخونم کامل رو درسم نتونستم

 .بودم خوندن درس عاشق که منی

 

 .شدم ام خانواده و پدرم انتقام گرفتن به مجبور هم بعد

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۲۰:۰۸] 

 ۱۰۵پارت#
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 ★ارشیا★

 

 .کنی نابود رو زندگیت برادرت خاطر به که سخته خیلی

 

 هیچ که هایی مهره از ،یکیکرد نابود خیلیارو زندگی کهنه ی کینه این

 .بودم من نداشت بازی این توی دستی

 

 .دادم دست از انتقام یک برای رو جوونیم و عمرم روزهای بهترین من

 

 می که جوری اون نتونستم وقت هیچ ولی داشتم دوست رو آتنا من

 .کنم زندگی آتنا با خوام

 

 داشتیم همه ما االن آمریکا رفت نمی خوندن درس برای شایان اگر

 .کردیم می رو زندگیمون

 

 رو زندگیم بتونم من و بشه تموم بازی این زودتر چه هر خواد می دلم

 .بکنم

 

 رو راد آقای ی دسته و دار تونه می زود خیلی و باهوشه خیلی آتنا

 ها حاال حاال کنم می فکر من قویه خیلی هم راد آقای اما کنه سرنگون

 .کنه می پیدا ادامه بازی این

 



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       رماندریای 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 رو چیزها خیلی تونه می بازی این پایان و نیست معلوم بازی این آخر

 .کنه عوض

 

 زندگیمون یا و کنه عوض رو ماها از خیلی سرنوشت تونه می حتی

 .کنه نابود رو

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۲۰:۱۰] 

 ۱۰۶پارت#

 

 ★پریسا★

 

 شایان سر بالیی نکنم گوش  رو حرفش اگه که بود داده اخطار بهم بابا

 .مونه می هاش حرف سر همیشه اون و میاره

 

 توش خواهرم و مادرم که ویالیی برم گفت و فرستاد پیامی امروز

 .باشم شایان مرگ شاهد جا اون تا سوختن  رحیمی علی توسط

 

 .بکشه عذاب شایان که میکنه کاری نیام اگه گفت

 

 .بکشه عذاب من خاطر به عشقم بزارم تونم نمی من
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  که اگر گفتم و سپردم بهش رو پویان و گفتم رو موضوع تمام آتنا به

 .کنه بزرگ رو اون و پویان مادر مردم،بشه

 

 .میاد باهام گفت و نکرد گوش رو حرفم اما

 

 .بشینه ماشین توی که شرطی به گفتم و کردم قبول  هم من

 

 همیشه که ای خونه اون به رفتن برای شدم آماده و پوشیدم  رو لباسم

 .بگیره هم باز بود قرار و بود گرفته رو داشتم دوسشون که هایی آدم

 

 نحس مکان اون به تا شدیم ماشین سوار هم با و کردم صدا رو آتنا

 .بریم

 

 .افتادیم راه و بردیم هم  رو اون بود تنها و بود خوابیده پویان چون

 

 این شاید کردم می بویش  و بودم کرده بغل  رو پویان ماشین توی

 .باشه بار آخرین

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۲۰:۱۰] 

 ۱۰۷پارت#

 سال که ترسی گرفت، فرا رو وجودم تمام ترس خونه اون به رسیدن با

 .داشتم خونه اون از ها
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 بار این اما بگیره  رو دیگه گناه بی آدم یک زندگی قراره خونه این باز

 خونه اون صاحب دست به قراره گناه بی فرد اون که تفاوت این با

 .بمیره

 

 درد قدر چه خواهرم و کنم؛مادرم می نگاه خونه سوخته های پنجره به

 .دادند دست از  رو جونشون تا کشیدند

 

 علف پراز و گرفته رو خونه دور تا دور که کنم می نگاه ای باغچه به

 .شده هرز های

 

 می که حالی در بوده باغچه این توی دارم مادرم از که عکسی تنها

 بکنه بود باغچه توی  که بزرگی های درخت از یکی از سیبی  خواسته

 .داده  نشون رو سیب خوشحالی با بعد و

 که است پدری صدای کشد،این می بیرون فکر از مرا آشنا صدایی

 .است کرده نابود را دخترش  زندگی

 

 و گیرد می شایان طرف به رو اسلحه و کند می بیهوده های بحث کمی

 و پرم می     جلو شایان نجات برای من کشد می رو ماشه که زمانی

  و رود می فرو قلبم در درست تیر

 .کند می شایان طرف به را بعدی شلیک عصبی پدرم بعد

 

 .افتد می    باغچه های چمن روی بر من کنار هم او
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 .رسیم می هم به آرامش در جایی در شایان و من باالخره

 

 .ریزد می اشک پدرم

 

 ...شود می بزرگ چطور که کنم می فکر پسرم به من اما

 

[ ,.....۰۸.۱۰.۱۷ ۲۰:۱۰] 

 ۱۰۸پارت#

 

 ★آتنا★

 

 .گرفته فرا رو وجودم تمام استرس

 

 .نبود جا اون کسی هنوز رفت پریسا وقتی 

 

 و پدرش میدادم احتمال که رفتند سمتش به مرد دو دقیقه چند از بعد

 .باشند شایان

 

 می سختی به هم خودم و نداشت دید اصال   بودم کرده پارک که جایی

 .شوم خبر با حرکاتشون از تونستم
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 بحث و جر داشتند بود پیرتر که مردی و پریسا و گذشت دقیقه ده

 شایان سمت به و آورد در رو اسلحه پدرش دقیقه ده از بعد اما میکردن

 در اما گرفت نشونه

 .کرد دفاع شایان از گلوله جلوی که بود پریسا بدن آخر ی لحظه 

 

  رو مادرش اسم و پرید خواب از هراسان پویان گلوله صدای شنیدن با

 داشته آرامش بتونه که جایی رفت مادرش که این از غافل زد صدا

 .باشه

 

 . افتاد زمین روی پریسا کنار هم اون و کرد شایان به رو بعدی شلیک

 

 .شد دور جا اون از سرعت با راد احمد اتفاق این از بعد

 

 .برسونه رو خودش تا دادم ارشیا به پیامی

 

 .برد خوابش دوباره پویان

 

 .رفتم شایان و پریسا سمته به و شدم پیاده ماشین از آروم

 

 .ریختم می اشک و بودم ایستاده سرشون باال
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 .رسیدند هم به آرامش در دوتا اون باالخره

 

 :گفتم وار زمزمه بغض با

 

 .بخواب آروم خواهرگلم، بخواب

 

 ...گیرم می رو انتقامت

 

 ۱۰۹پارت#

 ★بعد روز ۳۹★

 

 .کنم می فکر مدت این های اتفاق تمام به و ایستادم پریسا قبر باالی

 

 .شوند می روان هایم اشک دوباره 

 

 .شود می خیره قبرش سنگ به شده تار که دیدی با 

 

  رفت؟ واقعا

 

 گذاشت؟ تنها رو من
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 .کنیم تموم رو بازی این هم با بود قرار 

 

 .بود شده عزیز برام آوا مثل ولی بودیم باهم روز چند فقط اینکه با 

 

 فراموش ها آسونی این به و شینن می دل به سریع خیلی ها آدم بعضی 

 .شن نمی

  

 جورهایی میام،یک دیدنش برای روز هر رفته پیشم از که روزی از

 .کردم عادت بهش

 

 برای و میشم دلتنگ نیست، که بینم می رو خالیش جای خونه تو وقتی

 .میام اینجا به دیدنش

 

 .عزیزم سالم: آتنا

 

 چطوره؟ حالت امروز

 

 .بود شده تنگ برات دلم 

 

 ولی بدی رو جوابم دیگه روزای مثل نیست قرار امروزم دونم می 

 .بگم بهت رو مهمی خبرای اومدم خب
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 .میشه اعدام دیگه ماه تا و شه می دستگیر فردا پدرت 

 

 و گیرم می رو انتقامت بودم باشی؛گفته داشته آرامش میتونی دیگه 

 .کنم می رو کار این چهلمت روز درست

 

 چطور دیدی می و بودی نیستی،کاش کنارم بینم می وقتی سخته خیلی 

 .داشتی خوب زندگی یه هم تو بعد و گیرم می رو ها خیلی مرگ انتقام

 

 می رو تو و کنه می قراری بی خیلی فقط خوبه حالش هم پویان راستی

 .خواد

 

 می تو که جوری همون درست کنم می مادری واسش من تخت خیالت 

 ...خواستی

 

  ۱۱۰پارت#

 اش دسته و دار و راد آقای دیدن منتظر و ام ایستاده کالنتری در جلوی

 به دستبند که درحالی و باشم زندگیم از همیشگیشون رفتن شاهد تا هستم

 این آخر بفهمند و ببینند  رو من میشوند برده زندان سمت به دست

 .شد برنده کسی چه بازی

 

 .کردند پیاده رو ها اون و اومدند کالنتری سمت به پلیس های ماشین 
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 خورد؛خاطرات دانشگاهم استاد همون یا راد آقای به چشمم لحظه یک 

 :شد مرور ذهنم در

 

 رشد به که دارم دارویی یه من باردارید شنیدم بزرگمهر خانم: راد آقای

 .کنه می کمک بچه

 

 .کنید استفاده دارو این از روز هر 

 

 .استاد ممنونم: آتنا

 

 .شد ام بچه مرگ باعث بود داده من به استاد نقاب با اون که دارویی

 

 بزرگمهر؟ خانم شناختی: گفت و زد پوزخندی راد آقای 

 

 .شناسم می خوبرو پست آدمای من: آتنا

 

  شد؟ برنده کی بازی این آخر دیدین راد آقای: گفتم و کردم بلندی خنده

 

 .بگذره خوش بهتون زندان امیدوارم

 

 .اعدامه پدرتون، مثل هم شما عاقبت 
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 مهرسا اون داشت؛ آشنایی چهره هم بود ایستاده راد آقای پشت که کسی

 .بودم کرده اعتماد بهش که ام،کسی ساله چند و چندین دوست بود

 

 چرا؟ دیگه تو مهرسا: آتنا

 

 .کنه تعریف رو چیز همه خواستم و رفتم سمتش به

 

 ارشیا: گفت و انداخت تفی صورتم تو آخر در و گفت رو چیز همه 

 .بود من مال

 

 .فرستادم خودم به لعنتی و کردم پاک رو صورتم

 

 .بود شده خراب زندگیش من خاطر به دیگر نفر یک هم باز 

 

 ۱۱۱پارت#

 .رفتی که شه می ای هفته یه االن دیگه بیا زود ارشیا: آتنا

 

 زمانیه؟ چه پروازتون 

 

 .شده تنگ براشون دلم خیلی که بیار هم رو بابا و مامان حتما 

 

 .داریم پرواز صبح هشت فردا ما عزیزم باشه: ارشیا



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       رماندریای 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 

 چطوره؟ پویان 

 

 .خوبه اونم: آتنا

 

 .میشه اعدام دیگه هفته دو راد آقای بهتر خبر یه راستی 

 

 .خونه میارم رو شایلین و عسل رم می امروز راستی 

 

 .خوب چه آهان: ارشیا

 

 .برم باید من آتنا 

 

 .خداحافظ باشه: آتنا

 

 .کردم قطع رو تلفن

 

 .بود شده راه به رو زندگیم باالخره که بودم خوشحال

 

 .بریم دخترش و عسل دنبال تا کردم آماده رو پویان 
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 .کردم حرکت کالنتری سمت به و شدم ماشین سوار 

 

 .بگیرم تحویلشون تا داشتم نگه کالنتری دم

 

 .شد خارج کالنتری از شایلین و عسل همراه سپهری سرگرد

 

 .رفتم سمتشون و شدم پیاده ماشین از 

 

 .اومد ما سمت به و گذاشت ماشین تو رو شایلین عسل 

 

 .سرگرد جنابممنون: آتنا

 

 شما مدیون من و کردین کمک بهمون خیلی جریان این واسه شما 

 .هستم

 

 .بزرگمهر خانم بود وظیفم: سرگرد

 

 .رفتیم ماشین سمت به و کردیم خداحافظی سرگرد با

 

 ۱۱۲پارت#

 .پریدم خواب از نه ساعت صبح
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 .بودند افتاده راه االن تا یعنی پس بود هشت ساعت اینا ارشیا پرواز

 

 .بخوره صبحونه بیاد تا کردم بیدار رو عسل 

 

 هم کنار همش دوست تا دو عین بودند، خوب باهم خیلی پویان و شایلین

 .کنند می بازی هم با و هستند

 

 .بهتره اوضاع هم پویان برای طوری این

 

 مادرش سراغ دیگه و شده گرم سرش اومده شایلین که دیروز از 

 .گیره نمیرو

 

 رو داشتن مادر طعم مادرش مثل هم اون سوزه، می بچه این برای دلم

 .نچشید

 

 رو مادرش نبود کهطوری شم، می خوب مادر یک اون برای من اما 

 .نکنه احساس وقت هیچ

 

 بچه رو پویان که بهتر چه بچه، هم این و داشتم دوست بچه که هم من

 .بدونم خودم ی
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 .دیدیم می اخبار و بودیم نشسته عسل و من

 

: شد تکرار ذهنم توی گزارشگر صدای نبودم مطمئن دیدم که چیزی از

 راه میان در داشت پرواز صبح امروز که ایران به آلمان هواپیمای

 .باختند جان آن سرنشینان تمامو کرد سقوط

 

 .داد نمی جواب گرفتم می رو ارشیا شماره هرچی

 

 چرا؟ دیگه خدایا  

 

 بشم؟ خوشبخت من بذاری نیست قرار

 

 .کردم می لعنت رو زمین و آسمون و زدم می زجه 

 

 ۱۱۳پارت#

 پدر و ارشیا مرگ از هفته دو و هست راد آقای اعدام روز امروز

 .تنهام من و گذره می مادرش

 

 که کسیم مرگ خبر منتظر و ندیدم که ماهه چند رو مادرم و پدر 

 .نکرده رحم هم دخترش به حتی و کرده نابود رو ها خیلی زندگی
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 تنها حاال رحیمی شیرین و بزرگمهر سپنتا دختر بزرگمهر آتنا من 

 ای خانواده که ای بچه و است گذشته لعنتی خاطرات دارم که چیزی

 .منه دوش روی مسئولیتش و نداره

 

 خانوادش، و ارشیا شد؛ خراب زندگیشون من خاطر به زیادی های آدم

 و پویان دخترش، و عسل معتمد، نوید حمیدی، مهرسا راد، پریسا

 .بوده من وجود زندگیشون شدن خراب اصلی عامل که دیگه خیلیای

 

 .دلم دو نکردن یا کردن زندگی بین 

 

 من وجود خاطر به هم دیگه های خیلی شاید کنم زندگی هم باز اگه 

 .بکشند عذاب

 

 ...کنه تمامرو داستان این که پایانی بدهم، پایان زندگی این به پس 

 

 ۱۱۴پارت#

 

 ★بعد سال ۱۴★

 

 ★آتنا★

 

 .هستش جان تولد بیرون، بریم ها بچه با قراره امروز مامان: پویان
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 .نشین نگران خونه میام دوازده ساعت

 

 .بگذره خوش پسرم باشه: آتنا

 

 رو من و کنه می پیدام عسل من خودکشی از بعد میگذره؛ سال چهارده

 .میمونم زنده و میارم شانس هم بیمارستان،من رسونه می

 

 های کشور به ها بچه همراه به عسل و من خودکشیم جریان از بعد

 نتونه کسی که کردیم  پیدا رو شهری بالخره تا کردیم سفر مختلف

 .کنه پیدامون

 

 .آرامش از پر شهر استرالیاست،یک ساحلی شهرهای از یکی سیدنی

 

 به پویان و شایلین و داشتیم خوبی زندگی بودیم جا این که سالی چند این

 .کردند عادت جا این

 

 و کنیم می کار جا این خوب های بیمارستان از یکی توی عسل و من

 کسب خوبی مدرک و دادیم ادامه رو درسمون جا این اومدیم وقتی

 .کردیم

 

 شه نمی فراموش هرگز گذشته خاطرات ولی خوبه جا این توی زندگی

 .داره همراه به رو رنج و درد همیشه یادآوریشون و
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 ۱۱۵پارت#

 .خرید بیرون برم باید امروز من عسل: آتنا

 

 .میرم زودتر یکم 

 

 .باشه: عسل

------------------------ 

 .شدم ماشینم سوار و اومدم بیرون بیمارستان از پنج ساعت

 

 .کردم حرکت فروشگاه سمت به 

------------------------ 

 .انداختم دستم توی خرید لیست به نگاهی دوباره 

 

 .برداشتم سبزی مقداری و رفتم سبزیجات قسمت به

 

 .کنم می هدایت صندوق سمت به رو خرید سبد

 

 .گذارم می پیشخوان روی دیگری از پس یکی آرامی به هارو خرید

 



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       رماندریای 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 آورم می در را کارتم صندوقدار، توسط هایم خرید کدهای زدن از پس

 .پرسم می صندوقدار از را قیمت و

 

 .دهد می را جوابم اش استرالیایی لحجه با صندوقدار 

 

 .گذارم می پولم کیف داخل را کارت و کنم می حساب

 

 .کنم می حرکت ماشین سمت به و دارم برمی را هایم خرید

 

 :کند می متوقفم صدایی

 _Sorry,madam. Forget your wallet. 

 .(کردین فراموش رو پولتون کیف خانم ببخشید)

 

 در که صدایی نشنیدم، را آن است سال چندین که صدایی آشنا، صدایی

 .نوازد می را آهنگ زیباترین گوشم

 

 ۱۱۶پارت#

 .بودم عاشقش ها سال که بینم می را مردی و گردم می بر

 

 .دود می طرفم به شوک با سال همه این از بعد من دیدن با هم او

 

 .زنم می صدا را اسمش و شوند می جاری یکباره هایم اشک
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 .رسید من به هم باز او

 

 .ببینم را او دوباره که شد نمی باورم

 

 .باشد کنارم در حال او که نیست ممکن گذشته یادآوری با

 

 را خدا و اندازم می آغوشش در را رساند؛خودم می من به را خوش

 .رساند من به را او هم باز که کنم می شکر

 

 .است جهان جای ترین امن برایم آغوشش

 

 طور؟ چه تو ارشیا:گویم می آمد وجود به دیدنش با که شوقی و ذوق با

 

 .دیدم رو اخبار خودم من نیست؛ ممکن اصال  

 

 .طوالنیه خیلی اش قصه عزیزم آتنا،:ارشیا

 

 .کردم پیدا باالخره رو تو تا گشتم خیلی

 

 .نمیشه که خیابون وسط جا این دیگه، جای یک بریم فعال  
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 .کنم می حرکت ماشینم طرف به و کنم می تأیید را حرفش

 

 .هستم خوشحال دل ته از باالخره سال چهارده از بعد

 

 ۱۱۷پارت#

 

 جریان حاال همین پس داریم، وقت کلی خونه برسیم وقتی تا ارشیا: آتنا

 .کن تعریف رو

 

 .میگم باشه خب: ارشیا

 

 ماشین با دفعه یک فرودگاه توراه,داشتم پرواز که روزی اون راستش

 .میکنم تصادف ای دیگه

 

 الکی  ی بهونه یک به همین برای مرده شایان نمیدونستن بابا و مامان

 .بیارمشون خودم با نمیخواستم

 

 برای اتفاقی چه که میدن خبر بابا و مامان به من تصادف بعد روز اون

 .افتاده من

 

 .کما توی رفتم میگن و بیمارستان برن می رو من
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 نجات آسایی معجزه طور به هم بعد و بودم کما توی سال چهار حدود

 .کنم می پیدا

 

 خاطره به و میگیرم فراموشی سال شش مدت به میام بهوش وقتی

 .بودم ویژه های مراقبت تحت داشتم که تصادفی

 

 دنبال که هست سال چهار حدود و اومد یادم چی همه سال شش از بعد

 .میگردم تو

 

 .کنم می تعریف براش رو سال چند این ماجرای کل

 

 ۱۱۸پارت#

 

 بودی؟ زنده تو مدت این تمام بابا:پویان

 

 .بینمت می بار اولین برای که خوشحالم خیلی

 

 .بود گفته چیزها خیلی تو درباره مامان

 

 می پدر عنوان به را او پویان زیرا کند کار چه باید دانه نمی ارشیا

 .عمو نه,شناسد
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 و بیاورد یاد به را زدم ماشین در که حرفایی تا فهماندم او به چشمانم با

 را پویان و کند بیرون آیندمان از اما شود نمی فراموش گرچه را گذشته

 را ای تازه زندگی و کند قبول نداشتیم وقت هیچ که فرزندی عنوان به

 .کنیم شروع هم با

 

 .بوسد می را پویان و زند می حلقه چشمانش در اشک ارشیا

 

 شاد خانواده یک اکنون و رسیدیم خوشمان پایان به آخر در هم ما

 .هستیم

-------------------------- 

 

 تو ولی کنه، دخالت توش میتونه هرکسی که است بازی یک زندگی

 تو و باشه نداشته دخالت حق کس هیچ که کنی بازی توش طوری باید

 .بشی پیروز آخر در

 .میخوای که جوری اون هم اون بده پایان رو زندگیت بازی خودت پس

 ★پایان★

۱۳۹۶/۶/۲۹ 

 ۱۹:۳۴:ساعت

(Shaylin) 


