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  انتقام_یا_انتقام#：رمان

 82معصومه:نویسنده

 پلیسی ، عاشقانه: ژانر��

 ��خالصه��

... اما... شد نخواهد و نشده انجام بازی هیچ رنگ بی و ساده دنیای در

 آتش دنیارابه این و شوند می دنیا این وارد ازدیاردیگری دوبرادر

 ...میکشند

 

 بدی از خالی میکنند،یکی شروع را ای بازی دیگر، عالمی از دوبرادر

 ...میشود عوض جایگاهشان بازی شروع در اما گناه از پر دیگری و

 خواهدافتاد؟ اتفاقی چه

 

 سال 3 از بعد خودش برای را آرامشی پر زندگی که دختری پریا

 ...باشد که کسی هر شود هرچیزی که خورد ساخت،قسم سختی

 ....نابودکند را آرامشش و زندگی که ندهد اجازه هیچوقت

 ...دوبرادر ورود با... اما

 ....بشکند؟ را قسمش حاضراست

 به....رادارند...ای بازی شروع...قصد....دوبرادر این میان دراین و

 !...انتقام...نام

 اول_پارت#
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 این چجوری که نشدم متوجه خودمم که بود زیاد اینقدر ماشین سرعت

 ....گازبوده رو فقط پام وقت همه

 

 توجه که گرفتم ترمز طوری میکرد تر عصبانی منو هاش گریه

 اینکه نیومدمثل در دیگه هاش گریه شد،صدای ماجلب به اطرافیانم

 ...ترسید باالخره

  شدم پیاده که ماشین از

 :کردم باز درو و طرفش رفتم

 پایین بیا_

 

 ..کن بس خدا تورو..اینکارو نکن:شبنم

 

 ( داد با! ) پایین بیا گفتم_

 

 ماشین بیرون کردم وپرتش گرفتم دستشو

 

 ...کردم؟؟ چیکارت من مگه!..هان؟ میکنی من با اینکارو چرا:شبنم

 

 بهش کردم پشتمو بودم کرده تر غلیظ و اخمم حالیکه در کردم سکوت

 گرفت بازومو یهو که میرفتم ماشینم طرف داشتم
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 اینجوری که کردم چیکار باهات من گفتم..نمیدی؟ جوابمو چرا:شبنم

 شدی؟؟ الل دیگه بزن حرف د  ...میکنی؟ رفتار باهام

 

 بدون محکم و بهش کردم رو بودم اوورده جوش حرفاش از که درحالی

 ...افتاد زمین به رو دادم هولش میکنم چیکار دارم بدونم اینکه

 

 میزنی حرف اینجوری من با که هستی کی تو مگه..شو خفه_

 !!....لعنتی بده جوابمو..هان؟

 

 :گفت بلندی صدای با و کرد نگاه من به اشکش از پر چشمای با

 

  بس خدا تورو کن بس:شبنم

 شده؟ عوض باهام رفتارت چرا داشتی دوسم توکه..کن

 

 :زدم داد

 

  مثل همتون!لعنتی ببند دهنتو_

 .....این لنگه یه همید،همتون

 

 :گفتم کوتاهی مکث از بعد
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 ول من با دخترم ترین الشی تو از قبل میدونسی اولم ازهمون تو_

 !!...نفهم دختره نه یا میدونستی...میکرد؟ گردی

 

 بهش نگاهی باحقارت...و وضعیتم میدونست خودشم خوبه

 گاز رو ته تا وپامو میشم مشکیم فراری میندازم،سوار

 ...کشیدم کافی اندازی امروزبه...فشارمیدم

 ...هوفففف

 

***** 

 

 !قربان سالم(: ویال نگهبان) بهروز

 

 دادم تکون جوابش ی نشونه سرموبه

 

 پارکینگ تو ببر ماشینو_

 

 قربان چشم:بهروز

 

 ی همه...ویالشدم وارد پیشونیم وسط غلیظ اخم یه باجدیت

 و بودن ایستاده هم کنار بودن،مرتب ازکارکشیده خدمتکارادست

 میکردن سرپیچی...اینطورباشن میخواستم خودم...پایین سرشون

 !...میکردم خراب روسرشون و سقف ازدستورم
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 دوم_پارت#

 

 ..قربان(: خدمتکار سر)  احمد

 

 ...انداختم بهش نگاهی نیم

 

 شده؟ چیزی_

 

 ..بودن ویال در اینجا مالکی آقای...قربان:احمد

 

 ...توهم رفت اخمام دوباره ناخوداگاه

 

 مالکی؟ کدوم_

 

 طاهرمالکی...آقای...آ:احمد

 

 ...باال بردم و صدام

 

 میکرد؟هان؟؟ چیکار ویالم تو من ی اجازه بدون اون_
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 ...من!قربان...قر...قــ:احمد

 

 !!بزن حرف...یاالدیگه_

 

 ....ولی....گرفتم تماس شما با من....من.....قربان:احمد

 

 !!بده چی؟جوابمو ولی_

 

 !...نبودین دسترس...در....ولی....و:احمد

 

 !تو؟ میدادین راش باید نبودم دسترس در_

 

 ...نمیشه تکرار دیگه...میخوام معذرت...منـــ... قربان:احمد

 

 !...تو و میدونم من فقط موقع اون چون نشه تکرار بهتره_

 

 ..قربان میشه اطاعت: احمد

 

 ی تیره های رنگ از ترکیبی که شدم اتاقم وارد و باال رفتم ها پله از

 ...بود ای سورمه و خاکستری
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 ازجیبم و سیگارم پاکت...تخت رو کردم پرت خودمو کالفگی با

 نمیدونم...فرورفتم فکر به و زدم و برداشتم،فندک نخ یه و دراوردم

 ...اومدم خودم به در صدای با بود،که چقدرگذشته

 

 ...کردم خاموش توجاسیگاری و سیگارم و شدم بلند عصبانیت با

 صورت بادیدن احمد که کردم باز و در تندی اخم با رفتم در طرف به

 !عقب رفت قدم یه بداخالقم و جدی

 

 !من ن..ا..ب..ر..ق:احمد

 

 :گفتم بلندی صدای با

 

 !بگو میخوای؟زود چی_

 

 !   اینجاهستن...نوید آقا تون..برادر...قربان..ق:احمد

 

 !برادرتون ی کلمه و نوید اسم شنیدن با

  از و شد سرخ عصبانیت از صورتم

 !لرزیدن هاام پنجره فکرکنم زدم که دادی با رفتم در کوره

 

 میکنه؟ چکار اینجا اون_
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 !اومد طرفم به احمد پشت از نوید هین درهمین

 :گفتم بهش خیره و ریزکردم و چشمام

 

 میکنی؟ چکار من ویالی تو،تو_

 

 :گفت ای مسخره حالت با

 

 !برادرم دیدن اومدم:نوید

 

 :گفتم و زدم پوزخندی

 

 دفعه صد!!بزنی حرف پوالت راجب اومدی اگه...؟!!برادرت..هه_

 !!!!بری اینجا از بهتره نداری هیچی من پیش تو که گفتم

 

 راحتیاست؟ همین به کردی فکر_

 قرون آخرین تا من نکن خوش و دلت نیست اینطور داداش خان نه

 !!نیستم کنت ول نگیرم ازت روهم

 

 ویالنجس ازاینجابرو زود هم حاال نداری چیزی من پیش تو گفتم منم-

 بندازنت سگ عین میگم ها نگهبان به وگرنه!...نشه

 !...نداری باهاش هرچندفرقی!...بیرون
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 :وگفت فشرد هم روی باحرص و دندوناش

 

 !...کنی مشخص و من بایدتکلیف دیگه ایندفعه نمیرم:نوید

 

 ها پله سمت به کشون کشون و گرفتن رو دستاشو ها نگهبان فریادم با

 ...بردنش

 

 لعنتیا؟ دارین چکارم کنید ولم:نوید

 

 با! )نیست فقیر،فقرا جای جا این نشو آفتابی طرفا این دیگه رفتی_

 !اومدی دنیا به توش که ایه خرابه همون تو جای( پوزخند

 

 روبه و کشید بیرون ها نگهبان دستای بین از و دستاش تند حرکت بایه

 :گفت من

 

 !میدی پس کاراتو این تقاص...باش منتظر میگیرم و انتقامم:نوید

 

 بهش و کنی تهدید میخوای کی تا ببینم منتظرتم فقط...ازخدامه منم هه_

 !نکنی عمل

 ...پایین رفت باعصبانیت و برگردوند و روش

 !کنه تهدیدالکی بلده فقط...جوجه...هه
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***** 

 

 

 سوم_پارت#

 

 ( قبل دوسال) 

 "امید"

 

 !شنیدم و مامان داد صدای که اومدم می پایین ها پله از داشتم

 :میگفت داشت که

 

 که متاسفم برات واقعا! کردی اینکارو که نمیکشی خجالت تو:مامان

 تو.. که واقعا! داری امید سال و همسن پسر یه که میگی اومدی االن

 !کنی خیانت من به تونستی چطور

 !!!متنفرم!جهان متنفرم ازت!من خدای

 

 داره؟؟مامان بکشه؟بچه خجالت چی از باید بابا گفتن می داشتن چی اینا

 که بابا از یهو مامان چرا اصال! کرده؟ خیانت بهش بابا که میگفت

 !شد؟ متنفر بود عشقش

 رو ماشین گذشت،سوییچ ازکنارم دو با مامان که اومدم پایین ها پله از

 ...زدم صداش بیرون رفت و برداشت
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 میری؟ کجا مامان_

 

 خارج ازخونه اشک از پر چشمای با بعد و کرد نگام و ایستاد لحظه یه

 !...شد

 میرفت مامانم دنبال داشت که شنیدم رو بابام صدای

 

 ..میدم توضیح وایسا..صحرا:بابا

 

 !ببینمت نمیخوام نیا دنبالم..برو بروجهان،فقط:مامان

 

 اخه؟ میری داری کجا آخه:بابا

 

 !!قبرستون:مامان

 

 ...سمتش رفت باباکه

 :زد جیغ و ایستاد خیابون وسط

 

 ...گفتم بهت بروگمشو،بروگشمو جهان کن ولم:مامان

 

 خیابون سمت بابابه وفریادیاخدای مامانم جیغ و ماشین بوق صدای با

 ...دویدم
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 !اومد می خون سرش از که دیدم زمین روی و مامانم

 ...رفت مامان طرف به بابا

 

 !!پاشو میگم بهت لعنتی...پاشو میشنوی؟ صدامو...صحرا،صحرا:بابا 

 

 !...بودم هشد شوکه بدجور

 

 

 چهارم_پارت#

 

 عمل اتاق تو مادرم... میزدم قدم بیمارستان روی راه تو

 بتونم نبودکه طوری هم وضعیت خبرشده دقیقاچه هنوزنمیدونستم...بود

 ...بپرسم ازبابام

  اتاق در بالخره بعد ساعت دو حدود

 طرفش به سرعت با پدرم و من اومد بیرون دکتر یه و شد باز عمل

 ...رفتیم

 

 خانمم؟؟ دکتر آقای:بابا

 

 خوبه؟ مامانم حال..آقا_

 



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 ما و خورده سرشون به شدیدی ی ضربه که بگم باید متاسفانه:دکتر

 : گفت مکث لحظه چند از بعد! بگیریم ریزی خون جلوی نتونستیم

 

 به دادن و عمرشون...بدیم نجات رو مادرتون نتونستیم شرمنده:دکتر

 ...شما

 

 !گفت؟؟ چی!!...کردم هنگ لحظه یه

 رفت؟ پدرم عشق!...گذاشت؟ تنهام و رفت مادرم یعنی

 !...خدا واای...نه...نه

 

 گوشیم آالرم صدای با میگذره،صبح مادرم فوت از هفته یک تقریبا

 پیش هفته یک اتفاقات دوباره بود تنم که سیاهی لباس بادیدن شدم بیدار

 احساس و مادرم خالی جای همیشه از بیشتر و اورد هجوم ذهنم به

 ...میکردم

 

 سمت داشتم بود کور و سوت خونه پایین رفتم صورتم شستن از بعد

 !اومد طرفم به سراسیمه خدمتکارها از یکی که میرفتم آشپزخونه

 

 !!بده...بـ حالشون...حـ...آقا...آ+

 

 سرجام جیغی صدای با که دویدم بابا اتاق طرف به حرف این شنیدن با

 و اومد بیرون بابام اتاق از گریون صورت با خدمتکار شدم،یه متوقف

 !...داد ادامه راهش به من به توجه بدون
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 و دیدم تخت رو جون بی رو بابا و کردم باز رو اتاق در باسرعت

 !!میکردن آقا،آقا و میکردن گریه سرش باالی ازخدمتکاراکه چندتا

 

 کرد من طرف روشو ویالمون قدیمیه و باال سن خدمتکارهای از یکی

 :گفت و

 

 رفتن....صحراخانم رفتن،مثل...رفتن جهان آقا امید، آقا اومدین دیر+

 !...پیششون

 

 تنهام مامانم مثل و رفت...رفت؟ بابامم میگفت؟یعنی چی این

 !...گذاشت؟

 ی اجازه اشکام به و انداختم پدرم جون بی بدن روی خودمو

 ...دادم و سرازیرشدن

 ... شدم بلند جا از آمبوالنس صدای با

 !اومد سمتم به سفید پوش رو با آقایی بعد چنددقیقه

 

 کجاهستن؟ بیمار+

 

 !زده؟ زنگ آمبوالنس به کی کردم نگاش باتعجب

 :گفت خدمتکارا از یکی
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 ...زدم زنگ آمبوالنس به من امید آقا+

 

 اومده که دکتری به رو پدرم و دادم تکون تفهیم ی نشونه به سری

 شد،روبه مطمئن بابا حتمی مرگ از اینکه از بعد دکتر دادم بودنشون

 :گفت من

 

 

 پنجم_پارت#

 

  داشتن؟ خاصی بیماری پدرتون+

 

 داشتن قلبی مشکل_

 

 قلبشون و شده وارد بهشون بدی خیلی شوک میزدم،ایشون حدس+

 دنیا زا متاسفانه و کنه تحمل رو ناراحتی و غم باراین نتونسته

 ...کنه رحمتشون خدا...رفتن

 

 یک که انگار بابا مرگ از شدم مطمئن و دکتر های حرف شنیدن با

 !!ریختن سرم روی یخ آب سطل

 ...چرا؟ خدایا

 ...گرفتی ازم و هام عزیزترین دوتااز هفته یک درعرض

 ...آخه؟ چرا
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 جفت قبرش سنگ من دستور به...بود پدرم ی جنازه تشییع روز امروز

 ...شد گذاشته مادرم قبر سنگ

 

 گریه خیلی بابام قبر سر که حضورداشت تومراسم غریبه خانوم یه

 ...میزد مشکوک خیلی خالصه!!بودمش تاحاالاصالندیده!کرد

 !...باشم تفاوت بی بهش نسبت کردم سعی

 

 گرم آب دوش یه برم که بودم توفکراین برگشتم خونه به خسته شب

 به که پاکتی و اومد طرفم به ازخدمتکارها یکی که بخوابم یکم بگیرم

 :گفت و داد من به رو میرسید ظاهرنامه

 

 منتظرتون باشماکارداشتن اینجابودن، خانوادگیتون وکیل+

 !برن مجبورشدن و اومد پیش براشون کارمهمی اینکه موندن،امامثل

 (:داد ادامه کوتاهی بامکث)

 !...میدادن شما به باید هک گفتن نوشتن جهان آقا رو نامه این که گفتن-

 

 

 ششم_پارت#

 

 ...رفتم اتاقم به و گرفتم و پاکت تعجب با
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 که هایی جمله تک تک باخوندن و کردم باز رو نامه و نشستم تخت رو

 !!...اوردم می در شاخ داشتم بود نوشته نامه تو پدرم

 

 من سال و همسن پسر یه و داشته دیگه زن بابایه یعنی...یعنی

 !...ازش؟

 !مرد؟ موضوع این فهمیدن با مامان یعنی

 !بوده این لعنتی دعوای اون دلیل پس

 بشه عصبانی داشت کشیده،حق عذابی چه مرگش قبل مادرم بیچاره

 رو نامه پایین!! میشم منفجر عصبانیت از دارم االن همین منم خود

 :بود نوشته که خوندم 

 

 درباره اونجا کن باز رو میزم دوم کشوی و کارم اتاق به برو پسرم+

 ...میفهمی و چی همه برادرت ی

 

 ! میدن برادر داشتن خبر من به آخرعمری!برادرت هه

 ...رفتم بابا کار اتاق سمت به و شدم بلند جام از

 

 بود کشو تو پاکت کردم،دو باز رو میز دومی بابا،کشوی ی نوشته طبق

 ...اوردم در و هردوشون

 !!...برابرشد چند تعجبم عکسها دیدن با کردم باز روکه اولی 
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 هفتم_پارت#

 

 !بودداداشمه؟ گفته بابا که نویده این من برادر این یعنی

 !منه شبیه چقدر خدایا

 !!!ای دیگه شخص نه بود خودم عکس که انگار

 

 و بود وکالت ی نامه یکی بود کردم،دوتاکاغذتوش باز رو دومی پاکت

 : بود نوشته که بابا از ای دیگه ی نامه یکی اون

 

 برادرت و تو نام به رو گذاشتم جا به خودم از که ارثی تمام من پسرم+

 میده انجام(  خانواده وکیل)  آذرمهر آقای رو کارها ی همه زدم نوید

 تقسیم بینتون اندازه به و تاارثتون برین وکیل پیش باهم دوتون هر

 ...کنه

 که امیدوارم پسرم ام شرمنده دادم انجام که کارهایی ی همه از

 .باشه خدانگهدارت منوببخشی

 

 !!!چی؟؟

 لقب که نوید بارو اون با رو منه به متعلق فقط که رو ارثش میخواد بابا

 !!کنم؟ تقسیم داره رو برادرم

 

 !برسه بش چیزی بشه رد من ی جنازه رو از اینکه مگر نخیر

 !نمیکنم تقسیم هیچکس با رو بابا ارث من 
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 ...هیچکس

 

 این از هیچکس،هیچی که کردم تهدیدش و رفتم وکیل دفتر به صبح

 و نشه خبر با بده بودانجام گفته بهش بابا که کارهایی و ها نامه

 !!شه زده من نام به بابا ندار و دار همه نویدنبره از اسمی همینطورهیچ

 !! میشه تموم براش گرون خیلی وگرنه

 

 ...داد من به رو ای برگه و ترسید من تهدید با

 اینکه از خوشحال...شد زده نامم به پدر ارث ی همه...کردم امضاش

 ...برگشتم خونه نشده،به زده نوید عوضی اون نام به هیچی

 

 

 هشتم_پارت#

 

 پارک رو ماشین تا دادم بهروز به رو ماشین کلید...شدم ویال وارد

 چشم و تعجب با که زدم صدا رو ازخدمتکارا داخل،یکی رفتم... کنه

 :گفت متعجبی صدای با و ایستاد روم روبه زده بیرون حدقه از هایی

 

 نبودین؟ داخل شما...مگه آقا...آ+

 

 !اومدم االن همین تو؟من میگی چی_

 



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 نشسته؟ داخل که...کیه اون...پس -

 

 ...کرد اشاره راهرو انتهای به و

 مبل روی رو خودم که مسیرموتغییردادم و انداختم باال ابروهامو

 !!!دیدم

 !!...میکردم نگاه بود من شبیه خیلی خیلی که فردی به تعجب با

 

 به بود نشسته روحم شایدم یا شخص اون جفت که زنی باصدای که

 !اومدم خودم

 

  درسته؟ باشی امید آقا باید شما_

 

 شبیهم کامال که فردی به دستش با که دادم و جوابش سرم دادن تکون با

 :گفت و کرد اشاره بود

 

 ! نویده،برادرت پسرم ایشونم+

 

 ...افتادم بابا ی نامه یاد که کردم تکرار رو برادر ی کلمه باری چند

 !!!نویده؟ این یعنی...یعنی

 

 !...نداشت من از کمی دست اونم میکردم نگاه بهش تعجب با

 !!...همیم به شبیه چقدر خدایا...بودیم خیره هم به دو هر
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 نهم_پارت#

 

 :گفتم و اوردم زبون به و فکرم

 

 !!همیم به شبیه چقدر...اوه_

 

 :داد جواب زنه اون که

 

 !! پدرین یک از شما که نره یادت -

 

 :گفتم تمسخر با

 

 بدونین اینو اما!!اومدین سراغم پدرم ارث بخاطر شما پس!! پدر هه_

 ... نرسیده ارثی هیچ شما به من ازپدر که

 من نام به فقط ارثشو تمام پدرم...منه برای فقط پدرم مال و ثروت تمام

 !!زده

 

 ... براد اون ولی...ولی+
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 ...کردم قطع حرفشو

 

 ...بیرون ببرین تشریف پسرت و تو هم حاال!ندارم برادر من_

 

 !..هست هم نوید ی خونه اینکه مثل خودته ی خونه فقط اینجا مگه_

 

 :گفتم و زدم پوزخندی

 

 ...میخواین چی دیگه!!کردین تصاحب هم منو ی خونه که جالبه_

 ! ارثشی؟ دنبال حاال گرفتی که پدرمو

 

 !زیادیه؟ چیز میخوام رو پسرم حق فقط من+

  

 پدرم ارث میخوام که من واسه ولی نیست زیادی چیز شما واسه آره_

 !گرفتی؟! زیاده خیلی کنم تقسیم یکی با رو

 

 به باالخره که پخمه یا الله پسره فکرمیکردم باخودم داشتم کم کم دیگه

 :اومد حرف

 

 !باش مادرم با زدنت حرف مواظب و کن صحبت درست:نوید
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 تو و منه حق این بگیرم رو هست هم تو پدر که پدرم ارث اومدم من

 کرد می محافظت ارثت از مادرت اینکه مثل کنی کاری نمیتونی

 !...میکنه رو همینکار مادرمنم حاضر درحال

 

 

 دهم_پارت#

 

 زبون رو مادرم اسم شنیدن تحمل بود شده سرخ عصبانیت از صورتم

 !...نداشتم رو عوضی اون

 

 به ضربه یه با و کردم بلدش گرفتم ازبازوش و کردم حمله سمتش به

 ...شکمش رو نشستم و انداختمش زمین رو صورتش

 ...میومد خون بینیش و دهان از میزدم صورتش به که هایی ضربه با

 

 ...عقب داد هلم و کرد بلند روش از منو و زد چنگ پیرهنم به مادرش

 

 ...هان؟...میکنی؟ بلند برادرت رو دست حقی چه به تو+

 

 (داد با!!! )احمد!...ندارم برادر من!نیست برادرم اون_

 

 ...قربان:احمد
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 !!...بیرون بندازشون_

 

 :گفتم و کردم نوید مادر روبه به

  

 حق دیگه دوتا شما...ببرش خودت با و کن بلند و عوضیت پسر اون_

 !شد؟ شیرفهم ندارین رو ویال این به ورود

 

 :احمدگفتم روبه

 

 بده انجام و کارت تو_

 

 :گفت سرم پشت از نوید که میرفتم ها پله طرف داشتم

 

 !...بیرون بندازی بابام ی خونه از منو نداری حق تو:نوید

 

 پوزخند یه رفته هم در ابروهای همون با و نوید سمت کردم رومو

 :گفتم و زدم عصبی

 

 خونه بعدشم....نیومده،نه؟ جا خوب حالت بوده کم هام کتک اینکه مثل_

 !...من..فهمیدی؟...منه ی خونه االن...بود بابات ی

 

***** 
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 ( حال) 

 

 قربان:احمد

 

 میخوای؟ چی_

 

 کنم خبرتون که هستن،گفتن اینجا خانم رویا:احمد

 

  میکنه؟ چیکار اینجا اون_

 

 ...ایستاد کناراحمد و اتاق تو اومد

 

 امید؟ کردی فراموش قولتو:رویا

 

 :گفتم احمد روبه

 

 ...بری میتونی_

 

 !...میکرد نگام سوالی حالت و منتظرش باچشمای رویاام

 

 رویا؟_
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 !بلههه؟:رویا

 

 قول؟ کدوم_

 

 کنیم؟ حال یکم خوب جای یه بریم نیست قرار مگه:رویا

 

 ...میریم بگیرم،بعد دوش یه وایسا کردم فراموش...اوه_

 

 !میمونم منتظرت اتاقت تو اینجا عزیزم،من باشه:رویا

 

 ...پذیرایی اتاق تو برو نکرده الزم_

 

 ها؟ ندی طولش...باشه:رویا

 

 ...و گفتم لب زیر ای باشه

 

 

 یازدهم_پارت#

 

 "پریا"
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 رفتی؟ کجا پریا...الوووو:طرالن

 

 ..همینجام بابا هیچجا_

 

 بگردیم؟ بیرون بریم شد تموم کاریمون ساعت ازاینکه بعد میگم:طرالن

 

 کجا؟ مثال!بیرون؟_

 

 ...خوب جای یه_

 

 :گفت هردومون روبه و اتاق تو اومد منشی که بدم جوابشو خواستم

 

 هست،بیاین تزریق واسه بیمار عالمه بسه،یه زدن حرف پریا،طرالن+

 ...دیگه

 

 :گفتم طرالن روبه رفتنش بعد و دادم تکون و سرم

 

 !...بردی رو آبرومون!..خوبه؟ حاال_

 

 !...باال انداخت چه من به ی نشونه به هاشو شونه طرالنم
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 و لباسام و استراحت اتاق توی رفتم کاری شیفت شدن تموم از بعد

 ...کردم عوض اونجا

 

 !کنم معرفی خودمو بزارین راستی!..ام چقدرخسته خدا وای

 

 چشمهای دارای و بور بلند ساله،مو 23 دختر هستم ظاهری پریا من

 !...پروتزن خدایی که هم لبام درشت عسلی

 ...دادم دست از تصادف یه تو پیش سال سه و خانوادم

 

 ای؟ آماده پریا:طرالن

 

 بپوشم شالمو وایسا آره_

 

 ...بیرون رفتم و کردم سرم رو و شالم

 

 دیگه؟ حاضری:طرالن

 

 بریم؟ میخوایم کجا نمیدونم،حاالبگو_

 

 تاحاال؟ بردمت بدی جای من مگه دختر تو عجولی چقدر:طرالن
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 ...نزدم حرفی دیگه

 !...ناکجاآباد سوی به رفتیم و آژانس،سوارشدیم زد زنگ طرالن

 

 

 دوازدهم_پارت#

 

***** 

 

 مشکی در یه جلوی بیرون،آژانس به بودم زده زل ماشین ی شیشه از

 ماشین از و کرد حساب رو آژانس پول طرالن کرد ا ستُپ بلند چوبی

 ...شدیم پیاده

 

 کیه؟ ی خونه اینجا_

 

 !یکیه خونه ،ههه!ک قصره!..خونه؟:طرالن

 

 و دروبازکرد هیکلی ساله 30 حدودا مرد یه زد در و گرفت دستمو

 :گفت

 

 شما؟+

 



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 .کنیم حال یکم اومدیم:طرالن

 

 :گفت لخند با و انداخت پاهامون انگشت سرتا نوک مااز به نگاهی مرد

 

 !...تو میکنید،فرمایید حال که البته_

 

 !داد تحویلش مصنوعی لبخند یه و کشید و دستم طرالن

 پخش بزرگ سالن یه تو خارجی آهنگ پایین،صدای اومدیم ها پله از 

 ...میشد

 های دیوارکوب نور فقط سالن این توی ؟!کجاست دیگه اینجا من خدای 

 رو کوچولو قسمتای یه بودن کارگذاشته که نوری رقص و قرمزرنگ

 !... بود تاریک دیگه بقیش بود کرده روشن

 

 !لخت تقریبا و جوون همشون بودن اینجا پسر و دختر زیادی تعداد

 

 !دیوونه؟ اوردی کجا منو!کجاست؟ دیگه اینجا طرالن_

 

 :گفت بلندی صدای با

 

 !نمیشنوم میگی چی...هان؟:طرالن

 

 :گفتم داد با
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 تو؟ اوردی کجا منو! کجاست؟ اینجا گفتم_ 

 

 !دیگه پارتیه یه فقط اینجا...اینجا آهان:طرالن

 

 اینجا؟ اوردی چی واسه منو_

 

 !نکنم آشنات کسی با میدم دختر؟قول چته کنیم حال یکم بیا پریا:طرالن

 

 ! مسخره_

 

 چیده هم کنار صندلی چندتا میزبلند اون میز،پشت یه سمت بردم

 ...بودن

 

 میخوری؟ چی:طرالن

 

 هیچی_

 

 تو؟ چته میخوری؟ چی گفتم پریا:طرالن

 

 !نمیخورم مشروب من_
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 باهام؟ میخوری میوه جان،آب دختر میخورم من پ ن پ:طرالن

 

 آره_

 

 مین یه ساله 25،26 پسرحدودا یه و داد سفارش میوه آب دوتا طرالن

 :گفت و زد بهمون لبخندی اورد، هارو میوه آب بعد

 

 جان نوش+

 

 لیوانو منم شد نوشیدن مشغول و برداشت رو میوه آب لیوان طرالن

 :گفت یهو طرالن که خوردم ازش یکمی و برداشتم

 

 برقصیم؟ میای پریا آهنگم این عاشق وای:طرالن

 

 !برقصیم؟ میخوای پسر همه این جلو_

 

 اومده در موهاشون لخت دخترا داره؟همه چی مگه آخه:طرالن

 !مگه؟ ماییم فقط باز،حاال لباساشون

 

 نمیام من برقص برو خودت برقصی میخوای_

 

 چی؟ واسه لجبازی اینقدر حاال:طرالن
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 !که،نمیام گفتم کن بس طرالن_

 

 ها؟ میشی پشیمون باشه:طرالن

 

 !...برس رقصت به برو...ا  _ 

 

 

 سیزدهم_پارت#

 

 "امید"

 

 با و تخت رو نشسته انداخته پا  رو پا رویا دیدم بیرون اومدم حموم از

 !میکنه نگام لبخند

 

 !عشقم باشه عافیت:رویا

 

 !بمون؟ منتظرم پذیرایی اتاق تو برو نگفتم مگه_

 

 داره؟ اشکالی مگه خب:رویا
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 !داره...آره_

 

 میدم انجام بگی تو هرچی بعد به این از باشه:رویا

 

 با چرا نمیدونم...انداختم رویا به ترسناکی نگاه نیم و کردم ریز و چشام

  شبنم ه*ز*ر*ه آشغال اون یاد حرفش این

 ( کرد ولش امید اول پارت در که دختری) 

 ...میزد میزنه،حرف حرف رویا که جوری اینکه بخاطر شاید!افتادم

 

 بدترین به که منه تقصیر نه مردم جلوی ریزی ابرو اون بود حقش هه

 !نکردم تنبیهش شکل

 میگه میاد بعد و میکنه ولگردی من از غیر نفر هزار با میره ه*ز*ر*ه

 !نیست قلبم تو تو، جز کسی

 

 بود،از مادرم مرگ مقصر نوید مادر عوضیه اون فهمیدم که وقتی از

 .شدم متنفر ها مونث جنس ی همه

 

 یکدفعه ناخودآگاه دیدم هم بوسیدن حال در دیگه یکی با رو شبنم وقتی

 شبنمه اون نبودم اصالمتوجه کردم تصور( نوید مادر)  ندا با رو پدرم

 !...جلوچشام میومدن ندا و بابام همش و

 

 !میکنی؟ نگام اینطوری چرا:رویا
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 ...همینجوری...نیست چیزی_

 

 برداشتم،روبه همرنگش شلوار یه با مشکی پیرهن یه و کمدم دم رفتم

 :گفتم رویا

 

 باش منتظرم پایین برو تو بپوشم لباس میخوام_

 

 چپم ی سینه روی رو راستش دست و اومد نزدیکم و شد بلند جاش از

 ...گذاشت

 

 !همیم عاشق تو و من حال هر به داره اشکالی چه مگه:رویا

 

 ...زدم صدا تهدیدآمیزاسمشو حالت و رفته هم در ابروهای با جدی

 

 !رویااا_

 

 ...رفت عقب قدمی چند و کشید دستشو ترسید انگار هه

 

 !میمونم..منتظرت...پایین من.....من باشه...با:رویا
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 ...رفت بیرون اتاق از ثانیه پنج از کمتر و بود مشهود صداش تو ترس

 خشک مشغول و اوردم در کشو تو از و سشوار و پوشیدم و لباسام

 ...شدم موهام کردن

 میرفتم َور باموهام داشتم بیشتر شایدم یا دقیقه ده حدود اتمامش از بعد

 !شد درست میخواستم که چیزی اون باالخره که

 

 میومدم پایین به ها پله از که من دیدن با شدم،رویا خارج اتاق از

 !.. (هه...پادشاهم پسر انگار که میومدم طوری یه) 

 مادرم مرحوم ی سلیقه به طالیی و سفید رنگ که سلطنتی مبل روی از

 :گفت و اومد طرفم به شد بلند بود

 

 بریم؟ خب:رویا

 

 !بریم بعد و بخوریم ، بیارن هم قهوه فنجون یه بمونیم منتظر پ ن پ

 

 بریم آره_

 

 ...زدم صدا و بهروز شدیم خارج ویال از

 

 قربان بله:بهروز

 

 بیار پارکینگ تو از رو ماشینم_
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 قربان چشم:بهروز

 

 لبخند باهمون و شد نزدیکم قدم یک و کرد من به نگاهی لخند با رویا

 :گفت معنیش بی

 

 ...کنم رانندگی من بزار عزیزم خب:رویا

 

 !نمیدم هرکسی دست و ماشینم من شرمنده_

 

 !بدجور زدم ذوقش تو

 :گفت و گرفت فاصله ازم بانارحتی

 

 !کس؟ هر شدیم ما بدحاال چه:رویا

 

 :گفتم و انداختم ابروباال

 

 بلههه_

 

 !ویالست نگهبان فقط چی؟اون بهروز:رویا
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 نمیذارم من میکنه کار اینجا که سالهاست بهروز! بفهم دهنتو حرف_

 !فهمیدی؟(  داد با! ) بزنه حرف سرش پشت من ی جلو و بیاد کسی

 

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت

 

 !..فهمیدم...باشه:رویا

 

 برام رو شد،در پیاده ماشین از و اورد پارکینگ تو از ماشینو بهروز

 ...کرد باز

 

 قربان بفرمایید:بهروز

 

 ...بری میتونی...ممنون_

 

 رد ماشینم کنار از رویا دیدم که شدم فراریم مشکی ماشین سوار

 ستُپ درجا ماشین گاز صدای با و فشردم گاز پدال رو و پام...شد،رفت

 ...کرد

 :گفتم و بیرون کردم شیشه از و سرم

 

 !حاال؟ شدی ناراحت مثال_

 

 ...اونجا میام هستش،حاالباهمونم اومدم ماشینم با نه:رویا
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 جا نفر یه واسه فقط من ماشین چون اومدی خودت ماشین با که خوبه_

 !داره و لیاقتش که کسی من اونم داره

 

 پوزخند بهش دلم تو ماشینش سمت رفت و گرفت ازم رو نگاهش اخم با

 !زدم

 ...لوس نفهم دختری
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 "نوید"

 

 پارتی؟ بریم نوید،میای:کیان

 

 نمیدونم_

 

 !نمیدن؟ اجازه خانم دریا چیه؟نکنه:کیان

 

 ...ندارم حوصله نیار در بازی مسخره_
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 بریم بیا کن ول بابا:کیان

 

 !میدی طولش خیلی_

 

 !زودبرمیگردیم نمیدم طولش بگی تو هرچی باشه مارو کشتی بابا:کیان

 

***** 

 "پریا"

 

 به داده گیر خانومم طرالن این و اینجاییم که ساعته سه دو حدود

 !رقص

 

 !هوا گرمه چه اوه:طرالن

 

 !میرقصیدی داشتی اینکه ها،مثل شرمنده_

 

 !رقصیدم کم:طرالن

 

 میگم!!رقصیدم؟ کم میگی بعدمیگی میرقصی داری ساعته سه نزدیک_

 !بدی بم شدنتم رقاص خبر بیای فردا فردا،پس نیست بعید تو از
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 ( داد با! ) خفه:طرالن

 پریا؟...

 

 !زد صدا درگوشم جیغ با اسممو اینبار ولی ندادم رو جوابش

 

 !شد پاره گوشم ی پرده کنم فکر 

 

 !میخوای؟ چی...ُمرد پریا...کوفت_

 

 !هان؟ کنم اذیت کیو من بمیری تو نکنه خدا:طرالن

 

 :رولبم،گفتم نست محوی لبخند

 

 بگی؟ میخواستی چی حاال_

 

 رو نشسته مشکیه بولیز پسر اون دست بغل که پسری اون میگم:طرالن

 میبینی؟

 

 ...کردم نگاه کرد اشاره طرالن که پسری به
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 خب؟_

 

 !کرد باز نیششو طرالن

 

 بهش؟ بدم آشنایی افتخار چیه نظرت:طرالن

 

 !جایی بیام بااین دیگه بکنم غلط پروو،من ی دیوونه ی دختره وااای

 

 !کرد؟ بازی پسر دوس هوس دلت یهو چه؟طرالن من به_

 

 !درد:طرالن

 

 :گفت هیجانی پر صدای با و کرد تر باز نیششو اینبار

 

 ! میزنه چشمک بم پریاداره وای:طرالن

 

 !اع چرخوندم،دیدم پسره سمت به سرمو

 بود،بهش جذابی و خوشگل پسر! میزد چشمک طرالن به داشت واقعا

 باورم ای،وای غنچه سبز،لباش باشه،چشاش سالش 24،25 میخورد

 !!باشه طرالن ی سلیقه این نمیشد

 خخخ!میشد دوست داعشی پسرای با معموالا 
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 داشته کمتر یا سال 25 میخورد که پسر یه بود نشسته پسر یه جفتش

 ...ببینم چهرشو خوب بودنتونستم تاریک چون باشه

 

 

 پانزدهم_پارت#

 

 !نیست مشروب دستش اونکه ببینم وایسا

 دلم کجای دیگه اینو خدا یا!! میخوره؟ دلستر داره این...این 

 خخخ!هستش good boy ایشون از انگاری خخخخخ!بزارم

 

 !پیچید بازوم تو شدیدی درد یهو که میخندیدم خودم با داشتم

 

 !میزنی؟ داری مرض_

 

 فکر کی به!تو؟ کجایی میکنم صدات ساعته یک...درد:طرالن

 میکردی؟

 

 !هیچکی_

 

 باال،پایین نامحسوس خوشحالی شدت از و گرفت محکم بازومو طرالن

 میپرید
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 !!!چته؟ دیوونه_

 

 میزد؟ چشمک بهم که پسری هست:طرالن

 

 چشه؟ خب_

 

 !سمتمون میاد داره پریا وای:طرالن

 

 !چی؟_

 

 !شنیدم سرم پشت از و مرد یه صدای یهو

 

 خانما سالم+

 

 :گفت خوشحالی با کرده هول بود مشخص که طرالن

 

 .سالم...س:طرالن

 

 رو میزدم چشمک طرالن به که پسری اون که برگردوندم سرمو

 :گفت طرالن به دیدم،رو
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 میدین؟ آشنایی افتخار+

 

 :گفت بود ترکیدن خطر در خوشحالی از که طرالنم

 

 ... پریا دوستم اینم و هستم طرالن حتما،من بله...بله_

 

 ومعرفی من و زودخودش باش آماده طرالن کنن سرت تو خاک ای

 !...کرد

 

 بروز ولی بود گرفته خندش صداش تو ذوق و طرالن حرف از پسره

 روبه و زد کرده،لبخندی کنترل و خودش زور به بود مشخص نمیداد

 :گفت هردومون

 

 !هستم کیان منم خوشبختم_

 

 ادامه و کرد اشاره بود نشسته دستش بغل که پسری و صندلیشون به و

 نویده دوستم اونم داد

 

 !قشنگه چقدر اسمش خخخ! نویده اسمش good boy پس آها

 

  برقصیم؟ میاین خانم،پریاخانم طرالن خب:کیان
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 و حرفم وسط پرید زود نداد مهلت طرالن که بدم رو نه جواب خواستم

 :گفت

 

 ...بریم بیا پریا!حتما،میرقصیم_

 

 :گفتم آروم گوشش تو

 

 قاطی منو برو خودت برقصی میخوای رقص برا نمیام من مرض_

 نکن چیزا اینجور

 

 ( باتمسخر!) باشه دختر اووو_

 میشیا پشیمون دانی خود

 

 !برو فقط..بدرک_

 

 !نخور منو!باشه بابا خب_

 

 ...کیان سمت رفت و شد من بیخیال باالخره

 

 ...بریم:طرالن
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***** 

 

 میان دیگه بهم چقدر کیان و بود،طرالن گذشته ساعت نیم حدود

 حسود هم اصال میگما کردن مسخره بدون حاال!) خدایی

 !!! (باورکنید!...نیستم

 

 بودن شده خسته که دیگه چندنفر و من جز به میرقصیدن داشتن همه 

 !نوید good boy اون و بودن نشسته

  

 بدبخت! ) میخوره دستش گرفته دلستر فقط وقت همه این نمیشه باورم 

 میشد پخش سالن تو که آهنگی وای! ( معتاد یا بشه مست یا میترسه

 !بود العاده فوق

 

 !نکنه،عالیه درد شونDj دست

 !ومست بودن گرفته ُگر همه 

 !...قاطی پسرم و دختر

 !بووود وضعی یه اصن

 

 میرقصیدن،خدا کیان آها بود؟ چی چشمکه،اسمش آقا و طرالن بینشونم

 !مصیبتا وا وگرنه کنه رفتار آدم عین دیونه این کنه
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 میرقصن باهم دارن االن که دختر،پسرایی این نیست بعیدم البته

 اون خواب تخت تو کردن صبح شب به رسیدن جز چیزی هدفشون

 !نباشه یکی

 

 و تر خوشتیپ یکی از یکی من خدای میکردم نگاه پسراشون به داشتم

 !بودن چیزایی المصباچه تر،اوه جذاب

 

 ...بود،قیافشونمیدیدم من به افتاد،پشتش پسر یه به چشمم یهو

 !بود؟ خبر چه اونجا

 

 چی! من خدای وای! میکردن تشویقش و بودن شده جمع دورظ همه

 !میبینم دارم

 

 و میذاشتن،برمیداشت مشروب توشون هاکه گنده لیوان ازاون...این 

 !...سرمیکشید سرهم پشت

 

 :میکرد تشویقش داشت کنارش هم بلوند دختر یه

 

 ...آفرین...تومیتونی...عشقم....عشقم+

 

 خخخخ!!!شجاعه چقدر عشقش!عشقشه؟ این پس...ا ا ا  
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 هورای و دخترا جیغ صدای میزدن دست همه شد تموم بالخره

 !...بود شده پسراقاطی

 

 و بود کرده بغلش عادی خیلی رو دختره پسره!...بده مرگم خدا اوا...که

 !...میبوسیدش همه جلوی

 

[ ,.۱۷.۱۱.۱۷ ۱3:5۹] 
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****** 

 "امید"

 

 !شدی توبرنده عشقم وای:رویا

 

 ...گرفت بازومو رویا که بیوفتم خواستم شدید،یکدفعه میرفت گیج سرم

 

 عقب همونطور کردم،رویاام حلقه کمرش دور دستامو و شدم نزدیکش 

 ...سرش پشت دیوار به خورد که میرفت عقب

 

 لبامو و گزاشتم هاش گونه رو و کشیدم عقب کمرش دور از دستام

 !...گذاشتم لباش رو باسرعت
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 :گفت زنان نفس نفس که ازش جداشم میبوسیدیم،خواستم همو ولع با

 

 نه،وایساهنوز....عشقممم:رویا

 

 ...کرد حلقه گردنم دور و دستاش و

 ...دادم ادامه و بگیرم و خودم جلوی نتونستم نبودم خودم حال تو منم

 

 لبخند و و بود گرفت دستمو رفتم،رویا ها بچه سمت به کارم بعداتمام 

 !!میدادم تحویلش لبخند اوسُکال عین منم و میزد

 

 ...!میپوکه داره سرم...خونه...میرم...من...ها بچه...خب -

 

 رانندگی حالت این با میرسونمت،نمیتونی من وایسا(: امید دوست) آراد

 !...کنی

 

 :گفت و وسط پرید زود رویا که بدم جوابشو خواستم

 

 !...خونه میرسونمش خودم من...نکرده الزم نمیخواد نه_

 

 ...ولی:آراد
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 ! عشقش من و دوستشی تو...چی ولی:رویا

 

 بریم!...میرسونتش عشقش گفت چی که شنیدی...کن بس آراد_

 !...عشقم

 

 ...کنم حساب و امشب مشروبای پول تا بار سمت رفتم

 

 "نوید"

 

! باشه داشته حضور باید برم هرجا بزارم دلم کجای اینو من خدای

 !...مسته مسته!...نگا و حالش

 

 خیلی!گرفتنوشون لب اون از غیر میره ور دخترش دوست با چجور اه

 !زنه بهم حل

 

 خیلی مقدار و جیبش تو کرد دست میومد بار میز سمت که همونطور

 !!..گذاشت میز رو پول زیادی

 

 !!پول همه اون میومد بیرون حدقه از داشتن چشام

 دختر دوست)  دریا برا ساندویچ یه کردن حساب پول من موقع اون هه

 !..نداشتم رو(  نوید
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 "پریا"

 

 ...اومدن و کشیدن رقص از دست باالخره کیان و طرالن

 

 !بود محشر رقصت کیان وای:طرالن

 

 !بودی عالی طری،توام ممنون:کیان

 

 :گفتم و آمیزشون محبت سخنان وسط پریدم

 

 !دیگه بریم کن جمع جان طرالن فقط بودین عالی دوتاتون هر بله بله_

 

 !!شده شروع کجا؟تازه:طرالن

 

 !!طرالن:زدم جیغ

 

 !دیگه یکم فقط...باشه...باشه:طرالن

 

 !ها دقیقه پنج فقط_

 

 !اوکی:طرالن
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 یهو که میز سمت میچرخوندم و خودم رفتن و گرفت رو کیان دست

 !..میزگذاشت رو پول زیادی خیلی مقدار یکی دیدم

 

 ...چقدره؟یعنی؟...این...خدایا...خدا 

 !پولش؟ میرسه میلیون به

 !درمیومد کاسه از داشت چشام

 

 نتونستم حتی که بود شده برنده و بود کرده شرکت مسابقه تو که پسری

 !بود انداخته میز رو پول همه این ببینم و چهرش

 

 پول اون ربع ما و داره پول همه این اون!خخخ!پولداره بچه که معلومه

 !عجب...نمیبینیم توخوابم و

 

 دیگه و کیانه؟رفت اسمش که اونی با رفت کجا خره طرالن این

 جونش کیان باهمون میرم من بدرک!دقیقه پنج فقط گفتم خوبه! برنگشت

 !!بیاد

 

 خروجی در سمت به و برداشتم کیفمو و کردم حساب رو میوه آب پول

 کجا از تاکسی شب وقت این اه دیدم که بگیرم تاکسی یه خواستم رفتم

 !...اخه بیارم گیر
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 سمت پسر یه دیدم که انداختم اطرافم به نگاهی نیم...بود سرد خیلی هوا

 چش چیشده من خدای!افتاده زمین روی فاصله متر یک باحدود چپم

 این؟ بود شده

 

 کبود چشمش زیر میاد خون بینیش و دهان از دیدم که سمتش رفتم دو با

 ...بود،احتماالدعواکرده شده

 :زدم صداش

 

 میشنوی؟ صدامو پسر آقا...آقا_

  

 مسئول از و داخل رفتم سریع نبود بیمارستان به بردنش جز ای چاره

 ...زدم گرفتم،زنگ رو بهشون نزدیک آژانس ی شماره اونجا بار

 

 پاک رو بود صورتش رو که خونی و اوردم در کیفم از دستمال یه

 که بود گذشته ساعتی نیم یه صورتش وضعیت بهترشد تاحدی کردم،

 ...رسید آژانس باالخره

 

 کمک خواستم میومد،ازش بنظر خوبی آدم و بود مسنی مرد رانندش

 ...توماشین بذاریم رو پسره کنه

 و پیشش عقب نشستم...سوارشدیم و عقب صندلی گذاشتیمش خالصه

 ...روپاهام سرشوگذاشتم
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 ...بیمارستان برین آقالطفا_

 

 ...خانم چشم:ماشین راننده

 ...کردن؟ دعوا کسی با...خیره

 

 :گفتم الکی!نمیشناسمش این؟منکه به بگم چی االن

 

 خوب حالشون برین تندتر رسیدم،لطفا دیر بود دعوا آخر...آره_

 ...نیست

 

 ...چشم:ماشین راننده

 

 ...کرد بیشتر و ماشین سرعت و

 

 "امید"

 

 نور کنم باز و چشام تونستم سختی به چشمام به نور مستقیم تابش با

 ...میکرد اذیتم خیلی آفتاب

 

 ( داد با)احمد؟؟...احمد؟_
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 ....ببنده روبکشه کوفتی ی پرده بیاداین یکی

 

 عشقم؟ شی بیدار نمیخوای+

 

 باز کامال چشمام کردم تعجب موقع این اونم خانم یه صدای شنیدن با

 !!دیدم سرم باالی رو رویا کریه ی چهره بود،که شده

 

 !!میکنی؟ چیکار اتاقم تو اینجا تو...تو....رویا_

 

 !!...نه؟ کردیم حال خیلی دیشب...باش آروم عشقم:رویا

 

 !بود؟ چی حرفش این از منظورش

 بود؟ افتاده اتفاقی چه مگه

 خوابیده لخت رویا کنار من نمیشد باورم انداختم،وای بدنم به نگاه یه

 !!بودم؟

 

 صورت تو داد با و کردم بلند هم رو رویا و شدم بلند تخت رو از

 :گفتم نحسش

 

 اینجا؟ میخوری گوهی چه تو_

 مسابقه به الکی کردی؟منو استفاده سو من از دیشب تو عوضی آشغال

 بدی؟ انجام نقشتو تا کشوندی
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 ...آشغال میکنم حالیت

 

 جمع اتاق تو از در،لباساشو سمت کشوندمش تندی و گرفتم رو دستش

 . بیرون انداختمش اتاق از حرکت یک با و دستش کردم،دادم

 

 ...حالت به واای...رویا اینجا برگردی اگه حالت به وای_

 

 ...عشـ ولی:رویا

 

 و در و بده ادامه میکرد ردیف همینجور داشت که خزعبالتی به نذاشتم

 ...صورتش تو کوبیدم محکم

 

 فکرکرده هه...میشه نزدیکم قبلی ی نقشه با هرزه عوضی آشغال

 !شده موفق و تمومه من با خوابیدن فقط تا نقشش

 

 جوری میدم ادامه حسابی درست رو بازی این من نیست چیزی اینکه

 ...نفیسییی رویا سرکارخانم اومدی، دنیا به چجور ندونی که

 

 میدی،هم پس و توانش...میکنم تمومش کردی،منم شروعش خودت

 !....همشون...کردن همکاری باهات راه تواین که افرادی خودت،هم
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***** 

 "نوید"

 

 سبز دیوارش نصف که سفید اتاق یه تو کردم،خودمو باز که و چشام

 ...بوددیدم صیر

 

 کجام؟ من...من_

 

 !شنیدم کنارم از و دختر یه صدای که

 

 !پسر؟ آقا شدی بیدار+

 

 درشت بور،باچشمای مو زیبای دختر کردم،یه نگاه اتاق چپم سمت به

 !باشه کرده پروتز کنم فکر رو لباش...عسلی،لباش و سبز

 ...پرستاره که شدم متوجه سفیدرنگش روپوش از

 

 کجام؟ هستین؟من کی شما_

 

 ...نبود خوب حالتون هستید،دشب بیمارستان شما+
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 بود؟ شده چی دیشب مگه...بیمارستان؟ -

 

 بودین کرده دعوا دیسکو در جلوی بیرون انگار نمیاد؟ یادتون -

 !بیمارستان اوردمتون من بود خونی صورتتون

 

 :گفتم تعجب با

 

 اینجا؟ اوردی منو تو_

 

 :گفت و خندید

 

 !اینجا اوردمتون من آره+

 

 :داد بعدادامه چندثانیه...زدم جونی بی لبخند

 

 ...خونتون برین میتونین شده، خوب حالتون انگار. خب+

 

 ...ستمش طرف و در طرف برگشت

 :گفتم یهو که گرفت دستش تو رو در ی دستگیره
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 !هستم نوید من_

 

 :گفت و ایستاد من روبه و کرد رها رو دستگیره!...زد خشکش بیچاره

 

 گفتین؟ چی+

 

 .نویده من اسم که گفتم_

 

 !خوشبختم...آهان_

 

 شما؟ و_

 

 ...پیشونیش رو نشست ریزی اخم

 

 !!من؟ و+

 

 !چیه؟ اسمتون_

 

 :گفت و خندید

 

 !پریاست اسمم....اسمم..آها+
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 !پریا؟_

 

 !بله؟:پریا

 

 "پریا"

 

 برام اسم این چقدر خدا کردم تکرار خودم با بار چند رو نوید اسم

 !...آشناست

 

 خوبه؟ حالتون خانم پریا:نوید

 

 !خوبم بله...بله_

 

 بودین؟ کی یا چی فکر تو بپرسم میشه:نوید

 

 !شنیدم جایی یه اسمتونو که میکنم حس واقع در_

 

 :گفت و خندید

 

 شنیدی؟ کسی زبون از:نوید
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 زبون از اخه باشم؟ولی شنیده رو نوید اسم کسی از ممکنه گفتم خودم با

 !کی؟

 

 چی اسمش چشمکه آقا اون با و اومد ذهنم به طرالن لحظه یک برای

 روبه کرد معرفی خودشو وقتی دیشب کیان آره آها...خدا...بود؟

 االن  good boy وای(  نوید دوستم اینم)  گفت و کرد اشاره دوستش

 !خخخ...ک پیشمه

 

 پریا؟:نوید

 

 بله؟_

 

 :گفت تعجب با

 

 !میخندی؟ چی به:نوید

 

 !...افتادم چیزی یه یاد فقط...هیچی...هیچـ_

 

 !...من به دادنتون اهمیت بابت ممنونم... برم اینجا از باید من خب:نوید
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 همین بود من جای هرکس دادم انجام وظیفمو فقط من حرفا چه_

 !میکرد اینکارو

  

 !هرکس نه:نوید

 

 کمک بهش میدیدن و حالش آدما بود؟یعنی چی هرکس نه از منظورش

 !نمیکردن؟

 

 :زدم صداش یهو که بره در سمت به خواست و بلندشد

 

 !..نوید آقا_
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 :گفت برگردوند روشو و ایستاد

 

 میخوای؟ شده؟چیزی چی:نوید

 

 !...کن ولش نه...که بگم خواستم فقط نه...نـ_
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 ...باالانداخت و ابروهاش و شد نزدیک بهم قدمی چند

 

 !بگو،میشنوم:نوید

 

 :کردم نگاش

 

 غم یه که میکنم احساس...که بگم خواستم من...من...چیزه_

 !..چشماتونه تو...بزرگ

 

 ...دوخت زمین به و گرفت ازم نگاهشو

 

 !نوید؟ آقا خوبه حالتون_

 

 !نوید...کن آقاصدام بدون خوبم آره:نوید

 

 :گفتم و زدم لبخندی

 

 نوید_

 

 !بود بغض از پر خندش ته ولی خندید
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 !میکنی؟ نگام اینجوری چیه؟چرا_

 

 فاصلمون سانت بیست حدود چیزی کنم فکر شد تر نزدیک بهم

 :گفت...بود

 

 !میده دست بهم حسی یه میکنم نگات وقتی...نمیدونم من:نوید

 

 :گفتم باتعجب

 

 !حسی؟ چجور_

 

 و دلمه تو که حرفایی تمام و کنم اعتماد بهت میتونم میکنم حس:نوید

 !بگم بهت و بگم کسی به تاحاالنتونستم

 

 !بگو پس_

 

 ...کنم فکر یکم بده اجازه:نوید

 

 !...نمیکنم مجبورت...باشه_

 

 پریا؟:نوید
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 بله؟_

 

 باشم؟ داشته شمارتو میتونم:نوید

 

 0۹...... کن البته،یادداشت_

 

 میشه؟ تموم کی شیفتت پریا مرسی:نوید

 

 ...ظهر از بعد پنج ساعت طرفای_

 

 برات و چیز همه تا دنبالت میام ظهر از بعد ولی میرم من پس:نوید

 ...کنم تعریف

 

 باعث چیزی چه بدونم مشتاقم خیلی میکنی اعتماد بهم که ممنونم اوه_

 !...شده ناراحتیت

 

 ...بعد تا فعال پس:نوید

 

 !...خدانگهدار_

 



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 پشت از رو طرالن بلند صدای که شدم خارج اتاق نوید،از رفتن بعد

 ...شنیدم سرم

 

 !!!دخــــتــــــــر:طرالن

 

 !بود قرمزشده ازعصبانیت صورتش دیدم که طرالن سمت به برگشتم

 !...بود شده بامزه بودن ترسناک عین در قیافش

 

 !بیارپایین طرالن؟صداتو چته_

 

 کردی ولم دیشب چرا!راهی نمیه رفیق واقعا بیشعور ی دختره:طرالن

 !رفت؟ بیرون االن که بود کی پسره این ضمن رفتی؟در

 

 ...بود مریضم!...هیچکی_

 

 دیشب؟ رفتی کجا بگو آها،حاال:طرالن

 

 رفت سر ام حوصله بودی مشغول جونت کیان با دیدم عزیزم جا هیچ_

 !...بودم شب شیفت خونه،بعدشم برگشتم

 

 ! کاشتی هندونه کلی بغلم زیر نیار بهونه باشه باشه:طرالن
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 زد غیبتون کجا کیان و تو دیشب بگو خودت حاال نکن باور بدرک_

 !یهو؟

 

 !انداخت پایین سرشو و خندید طرالن

 

 !!منتظرم بگوخب_

 

 ...و...و باال ی طبقه برد و من کیان دیشب:طرالن

 

 چی؟ و_

 

 !رفتیم پیش بوسه حد در فقط...خب:طرالن

 

 :گفت و بغلم تو پرید یکدفعه

 

 خیلی!شدم عاشق بار اولین برای من میشه باورت پریا:طرالن

 !...کردم احساس باالخره رو واقعی عشق که خوشحالم

 

 !پیرشین هم پای به...عزیزم مبارکه_

 

 :گفت و خندید
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 !...بشنوه دهنت از خدا...آمین:طرالن

 

 !!...کاشت لپم رو گنده ماچ یه و
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 "نوید"

 

 فکر تو و بودم انداخته پایین و سرم...شدم خارج بیمارستان از

 می حس نگاهش با...دختردارم؟ این به من حسیه چه خدایااین...بودم

 ...میشد کنده جا از داشت قلبم کردم

 ...کرد پاره و افکارم رشته اش نکره صدای بااون معمول طبق کیانم

 

 !...پسر هی:کیان

 

 :گفتم کیان روبه و باال اوردم و سرم

 

 !میزنی؟ داد خیابون تو داری مرض کیان؟ چته_
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 :گفت و تر نزدیک اومد چندقدم

 

 صورتت بعدشم!دیوونه بودم بودی؟هان؟نگرانت کجا دیشب تو:کیان

 !چرازخمیه؟

 

 ...خب بودم نزن،دومابیمارستان داد اوال_

 

 روسرت بال این میکردی؟کی چیکار بیمارستان!...بیمارستان؟:کیان

 !...اورده؟

 

 ...با...با...دیشب_

 

 کردی؟ دعوا کسی با:کیان

 

 ..با..آره_

 

 !...شدم لب به پسرجون بزن حرف د  :کیان

 

 ...اُمـ_

 

 :کرد قطع حرفمو



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 

 !نه؟...امید:کیان

 

 داد تکون سرشی تاسف دادم،با تکون حرفش تایید ی نشونه به و سرم

 :گفت و

 

 دعواکردین؟ چرا!...بود رفت تورویادم اصال داداش شرمنده:کیان

 

 !...میدونی خوب که خودت_

 

 ...دسـ همینجوری میخوای تاکی!!...نوید:کیان

 

 رفته کجا طرالن دختره اون با چخبر؟دیشب!...بیخیال و من...بسه_

 ...نکردم پیدات ولی گشتم دنبالت بودین؟خیلی

 

 چراغونی چشاش و نشست رولباش لبخندی دختره اون اسم باشنیدن

 !....شد

 

 !بودیم باهم مادیشبو...خب:کیان

  

 :گفتم تعجب با
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 چیه؟؟ بودین؟منظورت باهم دیشبو!چی؟_

 

 !.نشنیدی؟ چیزی همچین چیه؟تاحاال:کیان

 تاحاالازاون خانمت دریا از تو که بگی میخوای مثال یا

 !شیطونیانکردین؟

 

 :گفتم و باالانداختم ابرویی

 

 !...شیطونیاکجا کجا،دریاکجا،اون من...بابا نه_

 

 زدی؟ حرف دریا با ببینم...وللش شیطونیو حاال:کیان

 

 زدم زنگ بهش نمیده،دیروزم جواب میزنم زنگ گوشیش به...نه_

 !کرد قطعش

 

 چیکار؟ اینجا موندی...دیگه بریم بیا اها،االن:کیان

 

 ...فعالهمینجام من برو تو بری دارم،میخوای کار_

 

 :گفت مسخره به و خندید
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 پرستارا از یکی عاشق چیکار؟نکنه بیمارستان در دم موندی مثال:کیان

 !!شدی؟

 

 :میگم،گفتم دارم چی باشه حواسم اینکه بدون

 

 !شاید_

 

 !!!تو؟ میگی چی هی:کیان

 

 چیزی یه کنم مالیش ماست گفتم،اومدم چی فهمیدم اومدم که خودم به

 ....کردم ردیف سرهم پشت

 

 !! خخخ!...کردی؟ باور زود...تو چته...میکردم شوخی داشتم...بابا نه_

 

 :گفت گشادشده چشمایی و تعجب با

 

 ! بخدا ای دیوانه:کیان

 

 :زد صدام پشت از یکی یکدفعه که بدم جوابشو خواستم

 

 !نوید+



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 

 مواجه پریا ی قیافه با که زده صدا اسممو کی ببینم تا برگشتم

 ...اوردم زبون به و اسمش ناخوداگاه و نشست لبم رو لبخندی...شدم

 

 !...پریا_

 

 :گفت و اومد سمتمون خنده با

 

 !میکنی؟ چیکار اینجا نوید؟تو:پریا

 

 !رفت؟ یادت...بزنیم حرف میام بعد بودم گفته بهت_

 

 :گفت و پیشونیش رو زد فراموشیش ی نشونه به و دستش و خندید

 

 !...کردم فراموش ببخشید!اوه:پریا

 

 نگاهش یکدفعه...کرد نگاه من به دوباره و انداخت کیان به نگاهی نیم

 ...شد محو خندش و کیان سمت برگشت
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 :گفت کیان روبه تعجب با

 

 !...میکنی؟ چیکار اینجا تو!...کیان؟:پریا

 

 !...میکرد پریانگاه به باتعجب اونم که انداختم کیان به نگاهی

 

 میکنی؟اصال چیکار اینجا تو!بپرسم تو از باید من و سوال این:کیان

 !میشناسی؟ کجا از و نوید

 

 ...کرد صاف صداشو و ابروباالانداخت پریاام

 

 اینکه از بعد دیشب و میکنم،پرستارم کار اینجا من..راستش خب:پریا

 صورتش و افتاده زمین رو نوید دیدم شدم خارج دیسکو از

 ...و بیمارستان اوردمش و گرفتم آژانس خالصه...خونیه

 

 و سرت میشه،همینجوری نگرانم دوستم نگفتی رفتی تو دیونه:کیان

 !!رفتی؟ و پایین انداختی گاو عین بالنسب

 

 !...دادم مهلت دقیقه پنج فقط...دقیقه پنج فقط گفتم بهتون:پریا

 

  میشناسن؟ همدیگرو مگه میگفتن؟ چی اینا
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 :گفتم و باالاوردم بینشون و دستام

 

 !...سکوت هردوتون لحظه یه_

 

 :دادم ادامه سکوتشون از بعد

 

 !میشناسین؟ کجا از رو همدیگه شماها_

 

 :گفت و حرفش تو پرید کیان که بگه چیزی خواست پریا

 

 ...دوست بله:کیان

 

 جیغ با اومد سرپریا پشت از دختری یه بده ادامه جملشو خواست تا

 :گفت

 

 !...کــــــیــــان+

 

 همزمان کیان و پریا دیدم که دختره سمت برگشتیم باتعجب مون سه هر

 :گفتن هم با

 

 !!...طرالن:کیان و پریا
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  میکنی؟ چیکار اینجا تو...ا  :کیان

 

 :گفت و کیان سمت برگشت پریا

 

 !!چیکارس؟ خودش میکنه چیکار اینجا دوستش نظرت به:پریا

 

 :گفت زده بیرون حدقه از چشمایی و تعجب با کیان

 

 !پرستاری؟ تو...تو طرالن!! پرستار؟:کیان

 

 :گفت تامون هرسه روبه و اومد سمتمون به طرالن

 

 بلد کردن سالم که میکنم سوادا بی حضور عرض به سالم اوال:طرالن

 کار بیمارستان تو پریا با و پرستارم من بله عشقم دوما!...نیستن

 نوید چهارما...هستم طرالن من آری پریا عزیزم دوست سوما...میکنم

 سوادی،سالم بی اینا مثل توام اینکه مثل انتظارنداشتم سالم،ازتودیگه

 !نیستی بلد کردن

 

 مونده باز تعجب از دهنمون کیان و پریا منو طرالن سخنرانی هین

 ...بود
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 !چیه؟:طرالن

 

 کار رادیو تو چرا تو...میدونی،چیزه طرالن ولی نیست چیزی نه:پریا

 !کنی؟ بیدار محشرت صدای با مارو صبح روز هر نمیکنی

 

 بازوی به طرالن بود،که گرفته خندمون کیان منو پریا حرف باشنیدن

 ...سمتش رفتم دو با...کشید خفیفی جیغ پریا و کوبید پریا

 

 !گرفت؟ دردت خوبه؟زیاد حالت_

 

 خودم نگاهشون،به و پریا و طرالن و کیان صورت دیدن با که

 سمت رفتم ها دیونه وسط،عین این چمه خب،من دارن حق!...اومدم

 زدم؟ رو حرفا این و پریا

 

 :گفت و کرد کوتاهی ی خنده پریا

 

 کنیم دعوا طبیعیه این!... دختر مهمتر ازهمه و دوستیم دوتا ما نوید:پریا

 . بکشیم بزنیم، همدیگرو

 

 :گفتم و انداختم پایین سرمو

 

 ...ترسیدم فقط من...من...شرمنده_
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 گوری هر شمادوتاام...جایی تا میریم عشقم منو حاال...خب خیل:طرالن

 !...نداره ربطی ما به برید
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 "پریا"

 

 ...شدیم تنها نوید و من باالخره کیان و طرالن رفتن بعد

 

 بریم؟ کجا:نوید

 

 میری؟ کجا تنهایی معموال خودت تو_

 

 میخونم اونجاکتاب بیشتراوقات هست اطراف همین شاپ کافی یه_

 ...آرومیه مکان

 

 :گفتم و زدم لبخندی

 

 !...همونجا بریم پس_
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 ...بریم:نوید

 

***** 

 

 و بود شیکی و دنج جای...بودیم نشسته شاپ کافی میزوسط یه پشت

 ...چوبی دکورش

 ....نموند نویدپنهون تیزبین ازچشمای این و!...لرزیدم ناخودآگاه یکدفعه

 

 شده؟ سردت پریا:نوید

 

 !...نه...نه_

 

 ...اورد در ژاکتشو پاشد نوید اثربودچون بی ام نه انگار ولی

 

 خودت بیرون میریم االن!...هواخوبه نیست سردم من کن باور...نوید_

 !میشه سردت

 ...شد راضی باالخره و گرفت اصرارهام اینکه مثل

 

 ...راحتی جور هر...باشه:نوید
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 !...باشه خوبی پسر که میومد نظر به اما نمیشناختمش زیاد

 

 نوید؟_

 

 بله؟:نوید

 

 غم میکنم حس هنوزم...بگی؟ ماجراچیزی اون راجب نمیخوای_

 !...دلته تو بزرگی

 

 :گفت و کرد ظریفی اخم

 

 مگه؟ چطور:نوید

 

 داری؟ناراحتی؟دلخوری؟ بغض...شده چیزیت یه میکنم حس...نمیدونم_

 

 :گفت و باالانداخت،خندید و شد،ابروهاش خیره توچشام

 

 ...خوبم...من:نوید

 

 !!کردم باور من و گفتی تو!...آره_
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 اعتماد بهت میتونم میکنم حس گفتم قبالهم که خب،همونطور...پریا:نوید

 !...کنم

 

 حرفای زدن از درآینده نشم باعث میدم قول بهت من....نوید اعتمادکن_

 بریز داری پاکت دل اون تو چی هر...بشی پشیمون پیشم دلت

 ...حرفا اون از کن خالیش...بیرون

 

 ...رسوندش اتمام به عمیق نفس بایه و کرد تلخی ی خنده

 

 !!!چی؟ نبود پاک دلم اگه....وقت اون:نوید

 

 حرفش این از منظور!...دیگه بودم فکرنکرده اینجاش به...شدم شوکه

 بود؟ چی

 !!کثیفه؟ و سیاه دلش و کرده گناه...اون یعنی!نداره؟ پاکی دل اون یعنی

 :گفتم و نشوندم روصورتم اخمی

 

 چیه؟ منظورت_

 

 ...کنم؟ شروع باید کجا از خب...هیچی:نوید

 

 ...اول همون از_
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 مادرم بود، شده نیم،چهارسالم و سال 3 بودم،تقریبا بچه....هوممم:نوید

 مهربون خیلی بام...میرفت صدقم قربون....بود مراقبم همیشه

 پدرم...پدرم و...برسه بهم آسیبی بیارم،یا کم جایی نمیذاشت....بود

 بدترین تو....نمیدیدیم زیاد رو همدیگه ولی....داشت دوست منو خیلی

 دوبار یکی هفته،فقط یک توی....نبود کنارم هام شرایط وبهترین

 ....میدیدمش

 

 چرا؟_

 

 ....داشت هم دیگه زن یه مادرم جز به بابام چون....چون خب:نوید

 

 !!چی؟_

 

 از تر عجیب و بدتر بعدی اتفاقات...هنوزمونده!پریا نکن تعجب:نوید

 !...ایناست

 

 !بده ادامه باشه...باشه_

 

 من به و گذروند می زنش یکی اون کنار و اوقاتش اکثر اون خب:نوید

 ....روز یه اینکه تا نمیکرد توجه خیلی مادرم و

 

 شد؟ چی_
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 و خواهرم ماه نه از بعد و شد باردار مادرم که...که رسید روزی:نوید

 ...اورد دنیا به

 

 نویدبادیدن که گرفت شکل رولبم لبخندی ناخودآگاه یکدفعه حرفش بااین

 ....زد غمگینی و لبخندم،لبخندمحو

 

 خوشحال خیلی خیلی شده نصیبش دختر یه اینکه شنیدن با پدرم:...نوید

 ...بود شده

 یک اینکه با دزدیدن و خواهرم که شد خراب جا اون از چیز همه ولی

 !...نداشت بیشتر سال

 

 !!!شد خشک رولبم همونجا لبخندمم یذره همون

 

 زیاد دشمنم ثروتش و مال بااون بودن،باالخره پدرم دشمنای از

 ...داشت

 واریز حسابشون به میلیارد 30 حدود چیزی اگه که کردن تهدید پدرمو

 !میکشن و خواهرم نکنه

 

 کار دیگه ولی میریزه حسابشون به و میکنه جور و میلیارد 30 پدرم

 و خواهرم اونجا بره گفتن و دادن آدرس یه بابام به...بود گذشته کار از

 اونجا فایده چه خب ولی میدن بهش
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 بهش منتظر....گرفت دستاش بین و سرش و داد تکیه رومیز و ارنجش

 !....شد جمع توچشمام اشک لحظه یه زد که باحرفی که بودم شده خیره

 

 !!....بود قبرستون خودش اونجا...میدونی...خب:نوید
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 !....من خدای_

 

 که مشخصاتی دیدن با پدرم بودن کشته و خواهرم عوضیا اون آره:نوید

 مرگش به بود،پی شده نوشته بودن داده آدس بهش که قبری سنگ روی

 ....برد

 

 اعتراف به وادار تورو تقصیرمنه شرمنده،همش...متاسفم واقعا...وای_

 ....کردم چیزایی همچین

 

 فراموش رو ماجرا اون که وقته خیلی من....نیست مهم برام نه:نوید

 !....منه ی ازگذشته جرئی دیگه اون....کردم

 

 نداری؟ ای دیگه برادر یا خواهرت،خواهر جزاون به_
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 :داد جواب بامکث و انداخت چشمام به نگاهی

 

 ...پدرم از فقط برادر یه ولی...دارم:نوید

 

 درسته؟ بابات زن اون از یعنی آها_

 

 ...آره:نوید

 

 بعدش؟ خب_

 

 !برادرخودش؟ به برسه چه نمیکنه حساب آدمم منو میشه باورت:نوید

 

 نیستی؟ برادرش چی؟مگه یعنی_

 

 !...نداره قبول خودش برادر عنوان به منو اون ولی هستم:نوید

 

 میکنه؟ هم اذیتت...خب_

 

 سر زیر همش دیسکو ببرون خورد و زد اون!...آره،چجورم....هه:نوید

 !...بود اون
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 !بودی؟ کرده دعوا برادرت با تو یعنی_

 

 ...آره:نوید

 

 کردی؟ چیکارش سرچی؟مگه_

 

 ....میخوام ازش حقمو فقط نکردم کاریش من...من-

 

 حقتو؟_

 

 !...بهم نمیده میکنم هرکار که پدرمو حقم،ارث آره:نوید

 

 :گفتم عصبانیت با

 

 حقتو و ازش کنی شکایت نمیری چرا بیشرف بیشعور نده کرده غلط_

 !بگیری؟

 

 !نمیموندم ساکت دوسال که....داشتم شاهدی یا مدرک اگه:نوید

 

 نیستن؟ شاهد اونا چی؟مگه پدرمادرت پس_
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 !....ازدنیارفتن میشه دوسالی مادرم و پدر:نوید

 

 ...بیامرزتشون خدا...وای_

 

 ...ممنون:نوید

 

 کردن؟ فوت چجوری مادرت پدر_

 

 عوضیه اون تقصیر همش....مادرم و داشت قلبی بیماری که پدرم:نوید

 و مادرم مرگ مقصر من دستش از نمیکرد دق مادرم میداد و ارثم اگه

 !...میدونم داداشم ظاهر به اون

 

 راحت و ریلکس اتفاقات این ی همه با...نوید بده صبر بهت خدا_

 هم لحظه یک اصال بودم تو جای من...نمیکنی همینطور،کاریم هستی

 !!نمیوردم دووم اینجوری

 

 از ولی آرومم درظاهر...خبرنداری تودلمه که آشوبی از توکه:نوید

 ....میشم داغون دارم درون

 

 :داد ادامه کوتاهی مکث با

 

 چی؟ تو...پریا_نوید
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 :گفتم تعجب با

 

 !چی؟ من_

 

 بگی؟ چیزی نمیخوای خانوادت،خودت از:نوید

 

 یعنی که شدم خیره متفکربهش حالت بایه و باالدادم و ابروهام

 !...باشه میتونه چی حرف ازاین منظورش

 :گفت و شد متوجه خودش که

 

 !...همین...بیشتر شناخت برای فقط:نوید

 

 کنم؟ شروع باید کجا از خب خیل_

 

 ...میخواد دلت جاکه هر از:نوید

 

 ما،یه ی خانواده!...هستش بد و خوب اتفاقات از پر منم زندگی_

 خوبی خیلی ی میونه هم با...بود صمیمی و خوب خیلی ی خانواده

 تماس شد،بعدازاتمام شروع کذایی شب اون از چیز همه اما...داشتیم

 ...بابا
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 دنبال میخواد که گفتش بابام وقتی اما نداشتم خبر چیزی از هنوز من

 !کردم تعجب خیلی بره داداشم

 

 چرا؟:نوید

 

 !...دارم برادر یه که نمیدونستم موقع اون تا...من چون...خب_

 

 !داری؟ برادر یه که نداشتی خبر واقعا تو یعنی!چی؟:نوید

 

 دعوام خانوادم با و بودم شده واقعاناراحت شب اون....نمیدونستم نه_

 پنهونش ازم و بودن نگفته و چیزی همچین بهم سن تااون چون شد

 !....بودن کرده

 

 :گفت و کرد قالب رومیزتوهم و دستاش باکنجکاوی

 

  خب؟:نوید

 

 داشتن که وقتی...وقتی...رفت همراهش مادرمم اینکه خالصه_

 ....میکنن فوت شون هرسه و میکنن تصادف کامیون یه برمیگشتن،با

 

 ...پریا واقعامتاسفم:نوید
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 نبایدمنوتنهاول بعدشم،اوناهیچوقت...گذشته ها گذشته بیخی_

 !...میکردن

 

 ! همه به شبیه چقدر زندگیمون....هه:نوید

 

 :دادم و جوابش تلخی ی خنده تک با

 

 !...آره_
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 ...بعدش منم و شد پا صندلی از نوید

 

 بری؟ میخوای نوید -

 

 .حرفام به دادن گوش بابت پریا ممنونم ، آره -

 

 !مسخرم حرفهای شنیدن بابت ممنونم منم نوید. میکنم خواهش -

 

 !پرتن و چرت احتماال منم حرفای پس...بودن مسخره حرفات اگه...ا   -
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 . خندیدیم باهم

 

 .برم باید دیگه من نوید خب -

 

 . برسونمت بذار وایسا -

 

 !بدی زحمت به خودتو نمیخواد نه -

 

 اتفاقی برات میترسم اوباشه اراذل پُر اینجا بعدشم. نگو اینطوری پریا -

 .بیافته

 

 .بریم پس. باشه -

 

** 

 .همینجاست -

 

 :گفت و باال انداخت ابروهاشو نوید

 

 که خانواده چندین که آپارتمان یه تو اونم میکنی؟ زندگی تنها تو....تو -

 مجردی خونه اینجا ممکنه که پسرایی و آدمایین چجور نیست معلوم

 ؟!باشن داشته
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 .خخخخ!!روم؟ شده غیرتی مثال الکی حاال! میگفت چی این اوه

 

 . میکنیم زندگی همدیگه با طرالن منو ، نه -

 

 :گفت آرومی به لب زیر و داد فوت نفسشو

 

 .خوبه -

 

 سرمو. شنیدم سرم باال از رو طرالن صدای که بگم چیزی خواستم

 دیدم که باال گرفتم

 .میزنه صدام و بیرون کرده پنجره از سرشو

 

 پریا؟ -

 

 برامون ابرو پایین بیار صداتو. برات میام االن وایسا طرالن -

 ! احمق خر. نزاشتی

 

 :گفت و زد داد طرالن

 

 . نوید آقا سالم دوما. خودتی احمق خر اوال -
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 خندشو زود ولی. میخندید  آروم آروم داشت که انداختم نوید به نگاهی

 :گفت بلند طرالن روبه و داد قورت

 

 خوبی؟ طرالن سالم -

 

 خوبی؟ تو ممنونم - طرالن

 

 . خوبم من.  متشکرم - نوید

 

 .میام من االن داخل برو طرالن -

 

 .نوید بای. بابا باشه - طرالن

 

 . خداحافظ - نوید

 

 :گفتم و نوید سمت کردم رومو

 

 بیاد طرالن دیونه این که این از قبل داخل برم باید من نوید خب -

 ! کنه داد بی داد دوباره
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 :گفت و خندید

 

 .گذشتی من بخاطر وقتت از اینکه برای متشکرم پریا. برو باشه -

 

 . خداحافظ. باش خودت مواظب. نوید میکنم خواهش -

 

 ...خدانگهدارت -
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****** 

 

 :گفت جیغ با پریدو جاش از شد باز در دید تا طرالن

 

 دنبالتون چقدر کیان منو میدونی ؟ هان هردوتاتون؟ بودید گوری کدوم -

 ها! نمیدادی؟ و من تماس جواب چرا بعدشم! نکردیم پیداتون گشتیم

 !بده جواب

 

 و پایین بیار صداتو دوما. نبر ابرومو این از بیشتر لطفا طرالن اوال -

 . بودم گذاشته سایلنت رو گوشیمو منم. میزدیم قدم ساحل نوید منو
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 !!بشم؟ مزاحمت میترسی به به -

 

 !!بری؟ میخوای کیان با کجا که کردم سوال ازت من مگه پرو. بله -

 

 !بهت میگم حاال بشین بیا -

 

 .بگو میام بعد. کنم عوض لباسامو برم دیونه وایسا - خندیدم

 

 .میکنم سکته. ها ندی طولش ولی. باشه -

 

 تنها اینجا قبال منوطرالن،طرالن اتاق واقع در. رفتم اتاقم طرف به

 ازم خانوادمو ی همه که لعنتی تصادف اون از بعد ولی. میکرد زندگی

 .بمونم اونجا نتونستم گرفت

 پزشکیشو تا آلمان رفته اون. مهران داییم پسر جز نداشتم رو کسی

 دقیق من حاال. مردن که میشه سالی 5 زنداییم و داییم. بخونه اونجا

 که اینه شنیدم ها همسایه از که چیزی طبق ولی نمیدونم مرگشونو دلیل

 !کردن خودکشی هردو

 زیاد نه و ساده ی خونه دنبال داشتم خالصه. نمیدونم چی برای

 که هتلی از و نبودن کافی پوالم ولی. میگشتم خودم ی اندازه کوچیک

 و بود اومده کم پوالم چون میشدم خارج باید هم بودم ساکنش فعال

 .بمونم نمیتونستم

 خونه ی مسئله راجب داشتم. بودیم کار شب طرالن منو بیمارستان تو

 .میکردم صحبت باهاش
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 متوسط اتاق یه توی ولی نه که ،خونه من ی خونه بیا گفت طرالن که

 .ساکنم آپارتمان یه تو

 .کردیم تقسیم خودمون بین و ماه هر رو اتاق ی اجاره و کردم قبول منم

 من بکنی اینکارو قراره اگه گفتم بهش من و نشد راضی اولش طرالن

 .میمونم مهمون یک عنوان به اینجا

 .کرد قبول اونم 

 

 یه و. اوردم در لباسامو و رفتم کمد طرف به

 .پوشیدم کوتاه چندان نه شلوارک یک با کوتاه آستین سفید بلوز

 زل و بود کرده باز متر یه نیششو طرالن دیدم که شدم خارج ازاتاق

 !من به بود زده

 

 دیدی؟ دلقک میخندی؟ الکی چرا چته؟ دیونه -

 

 !دختر چته. کنم صحبت باهات امروز راجب میخوام اخه -

 

 .بگو.میشنوم یاال. آها -

 

 کافی برد منو کیان رفتیم نوید و تو پیش از اینکه از بعد امروز -

 ...شاپ

 

 :داد ادامه طرالن و. نشستیم کاناپه رو
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 همون پارک یه رفتیم بعدشم و داد سفارش شکالتی کیک و قهوه -

 .نزدیکا

 حرفایی یه خالصه. بودم بغلش منم و بود کرده تکیه درخت به کیان

 عاشق من از قبل تو طرالن -.گفت بهم کیان اینکه تا شد زده بینمون

 شدی؟

 

. میکردم نگاهش داشتم فقط خنگه منه. بگم بهش چی توش موندم منم

 :گفت که

 شدی عاشق من از قبل تو! آره؟ یعنی نمیدی؟ جوابمو چرا طرالن -

 !!ها؟
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 :گفتم حرفاشو وسط پریدم سریع

 

 .نه کن باور.  کیان نه -

 .کردم احساس بار اولین برای باتو فقط و عشق من

 :گفت آروم گوشم زیر و کرد بغلم سریع

 

 .طرالن عاشقتم -
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 :گفتم بلندی باصدای گوشش زیر منم

 

 !کیان نفسمی ، عاشقتم وار دیونه منم -

 

 !لحظه اون شد پاره کیان گوش ی پرده کنم فکر ؟ پریا

 

 سرشو طرالن که. میخندیدم فقط و زانوم به میزدم دستمو. خندیدم بلند

 :گفت و داد تکون پایین و باال آرومی به

 

 !نشاشی یهو ، بخند ، بخند -

 

 :گفتم و شدم ساکت یهو

 

 ! مرض -

 

 :دادم ادامه کوتاهی مکث با

 

 و نشه دیونه امیدوارم فقط. بده صبر بهش خدا!  کیان بدبخت -

 !!تو دست از تیمارستان بفرستنش
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 یه و میکرد دنبالم طرالن و اتاق سمت دویدم و شدم بلند کاناپه از و

 !بزنتم بودبااون گرفته دستش تو روفرشیشو لنگه

 

 :گفت جیغ با که بستم صورتش تو محکم درو و شدم اتاق وارد سریع

 

 .کن باز درو بیا مردی ترسو،اگه. پریا -

 

 !کردم غلط. نمیخوام -

 

 . ندارم کاریت بیرون بیا حاال.  کردی غلط که معلومه بله -

 

 بشم؟ مطمئن کجا از و -

 

 .شنیدم که رو روفرشیش شدن پرت صدای

 سرخ عصبانیت از طرالن صورت دیدم که. کردم باز درو آرومی به

 .بود شده

 !گفتم؟ چی من مگه!شده؟ جنی یهو چشه این خدایا

 

 شوخی داشتم. ای جنبه بی اینقدر نمیدونستم. طرالن باش آروم -

 . میکردم

 

 رفتی؟ کجا نوید با بگو تو حاال. بابا باشه -
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 ! کردین؟ چیکار 

 

 ...بودیم که همونجا برگشتیم دوباره

 

 . بگو پریا یاال -

 

 ...ساحل رفتیم نوید منو. میگم باوا باشه -

 

 !!!ساحل میرن نیگا عاشقارو. اووووو-

 

 .فقط زدیم قدم ساحل کنار رفتیم چیه؟ عاشقا! خفه -

 

 همین؟. زدید قدم ساحل کنار رفتید حاال خو -

  

 . شد زده بینمون حرفهایی ویه. آره -

 

 مثال؟ حرفهایی چه -

 

 .میاد خوابم من طرالن. نیست مهم هیچی -

  بخوابیم؟ بریم 
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 نخوردی؟ شام تو پریا -

 

 ! نخوردم نه -

 

 !!بده؟ شام بهت نبود بلند. نفهم نوید -

  

 . نیستم گرسنه من.  کن ولش.  بدبخت نوید به برگشتی باز. بابا ای -

 

 !بخواب شام بدون. بدرک-

 

 و اوردم در لباسامو و رفتم اتاق طرف به

 .پوشیدم رو عروسکیم خواب لباسای

 

 لباس و رفت کمد طرف به  تو،اونم اومد و کرد باز درو طرالن که

 پرت تخت رو خودمو کالفگی با پوشید و کوتاهش کتی خواب

 .بودم خسته خیلیییی.کردم

 

 حس رو چیز هیچ دیگه بستم چشامو تا همین واسه میومد خوابم خیلیم 

 . نکردم

 

 طرالن گوشی زنگ صدای با که بود شده خواب گرم چشمام تازه

 .پریدم
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 :گفتم داد با

 

 بی المصب اون ببین. بودم رفته خواب تو تازه. بمیری طرالن -

 !کیه میزنه زنگ شب نصف که تربیتی
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 . باشه -

 

 گوشیش تماس ی صفحه به نگاهی طرالن

 

 :گفت و کرد نگام عصبانیت با و انداخت 

 

 !خودتی تربیت بی. کیانه این. بیشعور -

 

 که وقتی االن اال بزنگه ای دیگه وقت یه نیست بلد آقا کیان. کوفت -

 . بودم رفته رویاییم خواب تو تازه

 

 .میکنه کاری خوب -
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 .بده جوابش -

 

 ...خوبی تو خوبم من مرسی...عشقم..الو. باشه -

 

 !!!عشق بابای گور.  عشقم و عشقم اینارو اووو

 

 . (نمیاریم در سر چیزی عشق از که ما. ) واال 

 

 دیگه بگو هم کیانت آقا به. بخوابم میخوام دیگه کن بس تو هووی -

 . نشه مزاحم

 

 . برسونم رو پیام نمیخواد رسید صدات میگه کیان. پریا -

 

 .آزار مردم پدرت گور -

 

 رو سکوت کیان صدای و گذاشت گو بلند روی رو گوشی طرالن

 . شکوند

 

 .دارم غیرت پدرم رو من ها برات میام پریا. نده فحش من پدر به -

 

 یکی این دارن غیرت چی رو مردم. کیان غیرتت و سرت تو خاک -

 !نیست مردم مثل هیچیت یعنی. پدرش روی
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 !شدی طرالن از بدتر. میزنی فک چقدر رفت سرم بسه ، بسه - کیان

 

 اون که انگار رفت غره چشم گوشی به و کشید بلندی جیغ طرالن

 :گفت همزمان و! کیانه

  

 رو گوشی و کرد قطع رو تماس و نداشتم انتظار ازت. واقعا -

 .خاموش

 

 !بزنه؟ حرف نزاشتی بابا چته اوه-

 

 !بخواب پس بخوابی؟ نمیخواستی مگه پریا -

 

 !بخیر شب. اوکی -

 

****** 

 "امید"

 

 .شدم بیدار در صدای با صبح

 

 چیه؟ -
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 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 

 .است آماده صبحانه آقا -

 

 .میام االن-

 

 ...رفتم پایین به ای دقیقه ده دوش یک از بعد

 

 . باشه عافیت آقا -

 

 میز یه روی. رفتم سالن به صبحانه خوردن برای و دادم تکون سرمو

 . شدم خوردن مشغول تنها و تک نفره 20 خوری غذا

 

 . رفتم حیاط به و. پوشیدم رو کتم خدمتکار کمک با صبحانه از بعد

 

 .بیار رو ماشین بهروز -

 

 .آقا چشم -

 

 رو آهنگ صدای گوشی زنگ صدای با! دادم گاز و شدم ماشین سوار

 .دادم جواب و. کردم کم
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 بله؟ -

 

 پسر؟ خوبی امید سالم -

 

 !خوبم آراد سالم -

 

 کجایی؟ -

 

 !شرکت میرم دارم -

 

 !میشم مزاحمت ظهر از بعد پس -

 

 !مزاحمی همیشه تو -

 

 .بای نگو چرت -

 

 !!بای -

 

 اوف! شدم آشنایی ماشین متوجه که گزاشتم پارکینگ توی رو ماشین

 :شد بلند جا از منشی که رفتم داخل!  تو بازم
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 .بخیر صبح. آقا سالم -

 

 :گفت که دادم جواب سر با

 

 آقا؟ -

 

 بله؟ -

 

 !هستن اینجا مالکی طاهر آقا -

 

 .میدونم -

 

 :اومد طرفم به و شد بلند جا از طاهر که رفتم که داخل

 

 خوبی؟ آقا امید به به -

 

  میخوای؟ چی! نیستی کن ول تو بازم -

 

 بود؟ چطور پریشب راستی! بپرسم شمارو حال اومدم همینطور -

 !جون؟ رویا...با گذشت خوش
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 !!!!طاهر-

 

 !!شدی؟ برنده تو و بودیم نگذاشته مسابقه تو  منو مگه چته؟ -

 

  مسابقه؟ -

 

 باهم وبعد.... و لب تو لب خانم رویا با...بعدشم نیست؟ یادت آره -

 ...و میاد بدت رویا از میگی تو ظاهرا. خونه برگشتین

 

 خودم دست اختیارم.  بودم مست مسته اونشب من.  طاهر کن بس -

 .نبود

 

 . شد قطع حرفمون در صدای با

 !تو بیا -

 ! اومد داخل به طاها و شد باز در

 

 احوالتون؟. امید آقا سالم - طاها

 

 میکنی؟ چیکار اینجا تو میخوای؟ چی سالم -

 

 :گفت و کرد اشاره طاهر به
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 !  اومدم طاهر با من-

 

 :گفت و کرد طاهر روبه

 

 ! راهه روبه همچی. شد تموم کارمون طاهر -

 

 :گفت و کرد من روبه طاهر

 

 بزنم حرف تو با قبلی موضوع راجب اومدم امید واقع در! خوبه -

 

 کارای از کال. نمیزنم قاچاق به دست هیچوقت نیستم اینکاره من -

 !میاد بدم خالف

 

 صمیمانه ی رابطه و بودن دوست ما ی خانواده رفته یادت اینکه مثل -

 !داشتن باهم ای

 

 ! میدم ترجیح قاچاق به رو شرکتم کار من ولی نرفته یادم نه -

 

 شرکتت؟ -
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 !مگه؟ چطور -

 

 !...داره،برادرت هم دیگه صاحب یه شرکتت کنم فکر -

 

[ ,.۱۷.۱۱.۱۷ ۱4:03] 

 هشتم_و_بیست_پارت#

 

 ! ببره پی ماجرا این از کسی اگه حالت به وای کن بس طاهر -

 

 :گفت و زد پوزخندی طاهر

 

 !میدونن همه. گذشته کار از کار امید هه -

 

 !!!چی؟ -

 

 !جونت رویا حتی میدونن همه بله -

 

 !میدونه؟ کجا از دیگه رویا -

 

 ! میکنه اعالم همه به اخبار دیگه ، دیگه -
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 :داد ادامه کوتاهی مکث بعد

 

 .میگیرم اشتباه تو با اونو همش. میبینم نویدو وقتی. وقتا بعضی -

 

 .میدونم!قیافمون از بله بله، -

 

 !من دارم قیافتون چیکار -

 

 میگی؟ چی -

 

 یک صاحب اون که میکنم تصور خودم با ، میبینم نویدو اینکه مثال -

 سکرتر به فقط و نشسته شرکت رئیس صندلی رو و المللیه بین شرکت

 !!میده دستور

 

 !میگفت؟ چی این

 

 !نداره شرکت این تو سهمی هیچ نوید -

 

  مطمئنی؟ -

 

 . صد در صد -
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 :میگه و میزنه پوزخندی طاهر

 

 وکیل پیش صبح ، پدرت دفن از بعد دقیقا پیش سال دو انگار ولی -

 از..باشه فامیلش این اگه کنم فکر...آذرمهر آقای و بودی خانوادگیتون

 نوید و تو بین که بابات ارث موضوع و ترسید بهش تو تهدیدات

 !!!دیگه؟ میگم درست. کرده کتمان ، شده تقسیم برادرت

 

 .کرد شیطانی ی خنده یه بعد

 

 بودم؟ کرده تهدید رو خانواده وکیل من که فهمیده کجا از عوضی این

 !اومده ایران به دوباره که ماهه سه تازه اونکه

 :گفتم صورتش تو و شدم نزدیک بهش قدمی چند

 

 اینکارو من که داری شاهدی یا دلیل تو بعدشم! دروغه حرفا این -

 کردم؟

 

 یه بدون اینو ولی. ندارم نیاز کردن اثبات برای شاهدی یا دلیل به-

 پیشت دوسال کارهای تمام و کردی که کاری از همه که میرسه روزی

 .میشن باخبر

 

 :گفتم و ساییدم بهم دندونامو
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 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 !شرکتم از بیرون برو -

 

 :گفت و رفت عقب قدمی چند طاهر

 

 !نیست تو مال فقط شرکت بعد به این از بدون اینو ولی. میرم باشه -

 

 منو شرکتم تو اومده لعنتی. سرش پشت طاها و رفت بیرون طاهر

 خودتون... ) برا...بـ عوضیه اون که بده خبر همه به میکنه تهدید

 ! (دیگه میدونید

 :گفتم منشی به رفتم

 

 .بیارلطفا قهوه فنجون یه برام -

 

 .آقا چشم -
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****** 

 .رسید آژانس بیا بدو طرالن -

 

 . اومدم. اومدم -
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 .دادیم راننده روبه بیمارستان آدرس و شدیم آژانس سوار

 

 رفتیم دو با بعد آژانس پول دادن بعداز

 جلومونو(  پرستارمون سر)  مهتابی خانم یهو که بیمارستان داخل 

 ...گرفت

 

  دیر؟ اینقدر چرا بودید؟ کجا. طرالن.  پریا -مهتابی خانم

 

 :گفتم زنان نفس نفس

 

 .یم..شد...بیدار دیر...د...ید...ببخشیـ...بـ-

 

 مستقیم بعد بار. باشه بارتون آخرین ولی. نداره اشکال - مهتابی خانم

 فهمیدین؟ مدیر اتاق میفرستمتون

 

 .بله -

 

 !هستم توام با طرالن - مهتابی خانم

 

 .خانم بله - طرالن
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 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 

 .برسین بیمارا به. سرکارتون برین حاال. خوبه - مهتابی خانم

 

 پرستاریمو روپوشای و رفتم اتاق به طرالن با و گفتم لب زیر چشمی

 .پوشیدم

 

****** 

 "امید"

 

 با که میکردم امضا رو بود اورده منشی که اداری ها برگه داشتم

 :گفتم و اوردم باال و سرم در تق تق صدای

 

 .تو بیا -

 

 .شد اتاق وارد آراد دیدم که

 

 .امید آقا سالم -

 

 .آراد سالم -

 

 دیگه؟ ای آماده -
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 .میریم بعد کنم امضا رو ها برگه بزار وایسا -

 

 .باشه -

 

 :گفتم منشی روبه دقیقه دو،سه از بعد 

 

 همینان؟ -

 

 .آقا بله -

 

. بده انجام رو بودم گفته بهت که کارهایی تمام تو. میرم من پس. خب -

 .میخوام تو از اونارو فردا

 

 . آقا چشم -

 

 .شدیم ماشین سوار هردو. رفتم پارکینگ طرف به آراد با

 

 :گفت آراد که بودیم مسیر توی

 

 کردی؟ اخم چته -
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 .نیست هیچی -

 

 .ببینم بگو. امید -

 

 :گفتم و کردم نگاهش سوالی

 

 دقیقا؟ افتاد اتفاقی چه. پارتی رفتیم تو منو که وقتی شب اون. آراد -

 

 نیست؟ یادت مگه -

 

 ...بگو دقیق چیو همه. نه -

 

 و طاهر بعدش و نشستی من پیش و پارتی اومدی رویا با تو. باشه -

 یه خالصه. بودن پارتی تو هم اونها ظاهرا که اومدن طرفمون به طاها

 .حرفا این از و میاد بدم رویا از گفتی تو که شد زده بینمون حرفهایی

 

 چیه؟ مسابقه ی قضیه حاال. خب -

 

 :گفت و کرد مکث کمی

 



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 فکر و ضعیفی تو که گفت بهت طاهر که اینه مسابقه قضیه...مسابقه -

 تو میخورن مشروب تنهایی همیشه که هستی پسرایی اون از که کردم

 کرد تشویقت رویا که.  نیستم ضعیف من بفهم دهنتو حرف گفتی بهش

 و. کیه سپاهی امید که بده نشونشون. بده مسابقه بیا عزیزم گفت و

 هم تو و کرد قبول رو رویا پیشنهاد طاهر و. میزد حرف تند تند داشت

 اون. بخوره رو مشروب ی همه نتونست طاهر خالصه. کردی قبول

 . برنده تو و شد بازنده

 

 شد؟ چی بعدش -

 

 دیگه! گرفتی ب*ل ازش...و چسبوندی دیوار به رو رویا تو...بعدش -

 .خونه رسوند تورو ماشینت با رویا چون شد چی نمیدونم

 

 :گفت و کرد مکث

 

 شده؟ سرخ صورتت چرا خوبه؟ حالت امید؟ -

 

 :گفتم داد با

 

 استفاده سو من بودن مست از. بود کشیده نقشه آشغال عوضی اون -

 که میدم ه،نشونش*ز*ر*ه. کرده ب*ا*و*خ*م*ه...باهاش منو و کرده

 . داره همراه به خودش با عواقبی چه سپاهی امید برای کشیدن نقشه
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 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 :پریدم جا از آراد داد صدای با که

 

 !باش مواظب امید -

 

 ...یهو که کردم شیشه روبه و صورتم
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****** 

 "نوید"

 

 خوبه؟ حالت. نوید -

 

 .کیان خوبم..خو من -

 

 ؟ دریا ؟ رفتی کی فکر تو چته؟ -

 

 .افتادم یادش به یهو دریا اسم شنیدن با

 

 .ندیدمش االن تا. رفت و کرد قهر بودیم همدیگه با که شبی اون از بعد 
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 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 

 نوید؟ -

 

 .هان -

 

 چته؟ -

 

 .انداختیم دریا یاد. نیست هیچیم -

 

 !قهره؟ هنوز خانم -

 

 جایی؟ بری میخوای بعد کیان.  کن ول. آره -

 

 مگه؟ چطور. ببینم رو طرالن برم میخوام آره -

 

 نسبت میکنم فکر دختره این به وقتی نمیدونم. ببینم رو پریا میخواستم

 .میده دست بهم حسی یه بهش

 

 .باهات میام بعد فقط هیچی -

 

 چی؟ واسه -
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 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 

 !پوکیده حوصلم. همینجوری -

 

 :گفت و باال داد ابروشو تای یک کیان

 

 !!ببینی؟ رو پریا میخوای یا پوکیده حوصلت -

 

. باتوبگذرونم وقتمو و بیام گفتم فقط...بابا نه تو؟ میگی چی!! کیان -

 !همین

 

. بحرفم میخوام پریا با منم! نمیری بکش نفس. باش آروم. بابا باشه -

 !کنه دخالت عاشق دو بین نباید که بدم یاد بهش میخوام

 

 ...چیشده؟ مگه ؟ چرا -

 

****** 

 "امید"

 

 میفشردم روهم چشامو. اوردم بدست هوشیاریمو کم کم آراد صدای با

 وحس چیزی و میرفت سیاهی چشمام چنددقیقه شه صاف تادیدم

 ...نمیکردم
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 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 میشنوی؟ صدامو...امید - آراد

 

 شد؟ چی..ره..آ -

 

 !برخوردکردی ازپشت ماشین کردیم،بایه تصادف - آراد

 

 زده پشت از که ماشینی صاحب و شدیم پیاده ماشین از آراد منو

 . شد پیاده ماشین از هم بودمش

 

 !کوری مگه - ماشین صاحب

 

 ! بفهم دهنتو حرف هوی -

 

 میکنی؟ چیکار. نفهمیدم اگه و - ماشین صاحب

 

 :گفت آراد که بدم جوابشو خواستم

 

 رو ماشینت خسارت ما میخوای چقدر بگید شما. بگیرید آروم آقا لطفا -

 !میدیم

 

 تکون ازجام نیادمن تاپلیس. خیر نه! زرنگی؟ - ماشین صاحب

 !...نمیخورم
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 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
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** 

 . اومدیم در کالنتری از بالخره ای وخورده ساعت دو تقریبا از بعد

 

 !امید - آراد

 

  میخوای؟ چی -

 

 .بیمارستان بریم بهتره! میاد خون داره پیشونیت چپ سمت از - آراد

 

. میاد خون راستت ابرو باال از توهم ، بعدشم. نیست نیازی. نمیخواد -

 .بیمارستان برو تو

 

 .بریم همدیگه با بهتره پس. میکنم لج منم کنی لج تو...ا   - آراد

 

 !ندارم حوصلشو.. کن ول آراد -
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 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 همین بیمارستان میای،یه من حاالهمراه همین و نمیکنم ول نه - آراد

 ...نزدیکیاهست

 

** 

 

 "پریا"

 

 کنار شاپ کافی رفتیم همکارا با طرالن منو. شد استراحتمون وقت

 .بیمارستان

 .میکرد صحبت جونش کیان با تلفنی هم خانوم طرالن

 سرمو االن تا صبح از واال! زدن؟ فک بس از نشد خستشون اوف

 !خوردن

 :گفت من روبه اومد همکارا از یکی که بودم بودنشسته نشده دقیقه دو

 

 .بیا تنهام دست زخمیه صورتشون دونفراومدن یه پریا -

 

 .میام االن. باشه -

 

** 

 دهنم زخمیه که شخصی دیدن با. زد خشکم درجا ، در کردن باز با

 !!گردشد چشام موند،و باز درجه ۱80
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 فکر و... و روشن ای قهوه مو ، ی ساله25،26حدود جوون پسر یک

 !نویده کنم

 . چهرش به بودم زده زل فقط

 

 تـو؟...تـ -

 

 :گفت یهو

 

 زدی؟ زل چی به چیه؟ -

 

 :برگردوندم عادی حالت به خودمو

 

 !چی..هیـ..هاا -

 

 صورتشو و. بودم زده زل اون به میکردم تمیز هاشو زخم که حالی در

 ! نویده شبیه چقدر خدا. میکردم بررسی

 

 !شد من ی خیره های نگاه متوجه

 

 !ندیدی؟ خوشگل میکنی؟ نگاه هی چته -
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 !خیلی اونم. هستی یکی شبیه آخه...چیزه -

 

 :زد پوزخندی

 

 !!منه؟ شبیه کسی یا هستم یکی شبیه من -

 

 یعنی هست شبیهش کسی که چی یعنی ؟!چیه حرف این از منظورش

 !میشناسه؟ رو نوید
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 . برین میتونین. شد تموم..نمیدونم -

 

 سن هم پسری یک و شد باز یهودر که میکردم جمع هارو وسایل داشتم

 :گفت و داخل اومد ورزشکاره بود مشخص که هیکلی خودش وساله

 

 شد؟ امید،تموم -

 

 .بریم آره - امید
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 .  خخخخ! نویده این که کردم فکر بگو منو! امیده اسمش عه

 

 :گفت پسره یکی اون روبه و شد اتاق وارد طرالن

 

 .کنم تمیز هاتونو زخم اینجا بیاین هستین زخمی هم شما وای -

 

 .نیست مشکلی. نه -

 

 !گفتم بشینین بیاین ها حرف چه - طرالن

 

 .باشه -

 

 همه. خبره چه امروز نمیدونم - طرالن

 !...شماها؟ جنگ میدون رفتین. هستن زخمی 

 

** 

 کردم کنارم،نگاهش اومد و کرد وتموم کارش طرالنم دقیقه پنج از بعد

 .:گفت که

 

 میکنی؟ نگاه چرا چته؟ -
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 !کن نگاه رو پسره اون..چی...هیـ -

 

 !نبود اینجا...اون...ولی کردم اشاره امیده اسمش که پسری طرف به

 

 :کرد نگاهم تعجب با طرالن

 

 !میگی؟ چرت چرا. نیست اینجا آقاهه اون و تو منو جز کسی. پریا -

 

 ! نشدم هم اتاق از رفتنش متوجه اصال زد؟ غیبش یهو کجا پس

 

 .نباشید خسته لطفتون از ممنون خیلی پرستار خانم خب - آراد

 

 :گفت و وگرفت دستش طرالنم. کرد دراز دستشو بعد

 

 .ممنون خیلی!وظیفمه میکنم خواهش -

 

 اتاق از و اومد خودش به زود ولی. بود زده زل طرالن به لبخند با

 .رفت بیرون

 

 :گفتم تمسخر با طرالن روبه یارو رفتن بعدازبیرون
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 کار که جهان بیمارستان بهترین در پرستار خانم. نیکروش طرالن -

 !!میکنه اعتراف وظایفش به بار اولین برای. میکند

 

 :میگه تقلیدازمن به و!  هر هر هر -

 

 طرالن*  عاقل و زیبا خانم با چل و خل ساله 23 دختر. ظاهری پریا -

 خون خفه و میکنه میکنه،لطف زندگی( *  میگه کالس با)  نیکروش

 ! میگیره

 

 !کوفت -

 

** 

 

 "امید"

 

 .کردم ویالحرکت سمت به اومد که آراد

 نوید عوضی اون یعنی!بود؟ چی حرفا اون از منظورش دختره اون 

 ؟!دیده من قبل رو

 

 میکنی؟ فکر چی به خوبه؟ حالت. امید - آراد
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 نیشت االن تا اومدیم در بیمارستان از که وقتی از چته؟ تو. خوبم من -

 !بازه

 !کردی؟ پیدا رویاهاتو دختر نکنه 

 

 !شاید -

 

 !هست؟ کی حاال -

 

 !دیگه هست یکی - آراد
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****** 

 "پریا"

 

 ...برگشتیم خونه به طرالن منو شیفت شدن تموم از بعد

 غذاخوری میز روی رو، سفره من و میکرد درست رو شام طرالن

 .میچیدم

 وقتی چرا نمیدونم. اومد ذهنم تو پسره اون ی چهره لحظه یه برای

 !...داد دست بهم عجیبی حس دیدمش
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 رنگ از چشمهاش رنگ ولی! نویده به شبیه خیلی خیلی اینکه با 

 ...و تره جذاب قیافش و قشنگترن نوید چشای

 

****** 

 

 "نوید"

 

 روپشت دریا بازکردم بزنم،دروکه سر بهش پریا خونه برم میخواستم

 !...دردیدم

 

  نوید؟ - دریا

 

  میخوای؟ چی -

 

 دلخوری؟ ازم هنوز - دریا

 

 ...نداشتم ازتورو اصالانتظارشنیدنشون که زدی دقیقاحرفایی...تو -

 

 غلط من...بشه قطع زبونم ایشاال اصال...ببخش منو. خب - دریا

 هیچ تو بدون زندگیم...عاشقتم...دارم دوست من نوید خوبه؟...کردم

 ...نداره معنایی
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 وقت هر چرا. میکردم فکر پریا دریا،به حرفهای به توجهی هیچ بدون

 عجیبی حس یه دلم تو میشنوم اسمشو فقط یا میبینم رو دختره این

 !میشینه؟

 !...ذهنم اومدبه موقعیت تواین چیزی همچین چراناخودآگاه نمیدونم

 

 میشنوی؟اینجایی؟ صدامو. نوید - دریا

  

 :دادم جواب عمیقی بانفس

 

 ...همینجام...آره -

 

  میگفتم؟ داشتم چی اصال ببینم بگو بود حواست واقعا اگه - دریا

 

 !دریا -

 

 ...دلم جون - دریا

 

 . برم میخوام من -

 

 و بری میخوای...طرفت اومدم بودم شده دلتنگت منکه کجا؟ - دریا

 بذاری؟ تنهام
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 !دارم کار -

 

 !میات؟ پیش برات کار کی از تو و - دریا

 

 .بای. میبینمت بعدا -

 

 ...ولی - دریا

 

 ...میبینمت میام بعد خونه برو...نداره ولی -

 

****** 

 

 "امید"

 

 یک برای. میخوردم شام تنها و همیشه،تک مثل نفره 20 میز سر

 .اومد ذهنم به دختر اون ی چهره لحظه

 و ناز میداد،صورت بهم خوبی حس انداخت می بهم که هایی نگاه

 .داشت زیبایی

 طبیعی رنگ بود معلوم که رنگی خوش موهای. سبز و درشت چشمان

 و خودشونه

 .پاک العاده فوق و ناب که نگاهی عسلیه
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 به شبیه من که گفت اون...کن صبر لحظه یک... خوب خیلی حس یه

 نکنه!! دیده؟ من قبل رو عوضی نوید...اون یعنی!! هستم یکی

 !داره نوید با ارتباطی چه اون که بدونم باید! میشناستش؟
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***** 

 

 :پایین رفتم حسابی دوش بعدیه و شدم بیدار خواب از زود صبح

  

 . آقا باشه عافیت - احمد

 

 . ممنون -

 

 . است آماده صبحانه قربان - احمد

 

 .میرم زودتر امروز. نمیخوام -

 

 .  قربان چشم - احمد
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 اینکه مثل کشیدم عمیقی نفس و ویال،ایستادم از رفتنم بیرون از بعد

 .توش بزنه گند نمیومد رویا یا نوید مثل یکی اگه البته بود خوبی روز

 

 . قربان بخیر صبح - بهروز

 

 :گفتم و دادم تکون سرمو

 

 . بیار پارکینگ تو از مشکیمو بنز بهروز. بخیر هم تو صبح -

 

 . قربان چشم - بهروز

 

****** 

 

 .کردم حرکت بیمارستان سمت شدم سوار

 بیرون بهتره! نمیدونستم اسمشم حتی میدیدم،اوففف رو دختره اون باید 

 ...اونهاش!اع...کنم صحبت باهاش دیدمش که هروقت تا باشم منتظرش

 

****** 

 "پریا"

 

 .نبود همراهم شدم،طرالن پیاده آژانس از
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 !میاد آقا کیان با

 .کردم تن رو پرستاریم روپوش و شدم اتاق وارد

 

***** 

 

 چایی و کنم استراحت کمی تا رفتم شاپ کافی به کار ساعت از بعد

 ...دیدم که باشه بوده گذشته هم دقیقه دو یکی نکنم بخورم،فکر چیزی

 

****** 

 "امید"

 

 اومد باالخره بعد ساعت سه بیمارستان تو باسرعت رفتنش از بعد

 تقریبا. کنم صحبت باهاش شیفتش شدن تموم از بعد بود بهتر. بیرون

 !افتاد نوید به چشمم بودکه گذشته ساعت ربع

 دختره اون نکنه!...بازه؟ نیشش چرا!...میکنه؟ چیکار اینجا آشغال اون

 داشته ای رابطه باهاش ممکنه یعنی!...اون؟ دیدن اومده و میشناسه رو

 دریا نام به دختر دوست یه اون میدونم من که جایی تا!..باشه؟

 !اوف...اون ولی داره

 حتما هم اون باید باشم من که هرجا...بودم زده جوش عصبانیت از

 !...باشه

 

****** 
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 "پریا"

 

 :گفتم نوید روبه و شدم بلند جام از تعجب با. اومد طرفم به لبخند با نوید

 

 میکنی؟ چیکار اینجا تو......تو نوید؟ -

  

 :گفت بود لبش بر که زیبایی لبخند همون با

 

 !بزنم سر بهت اومدم همینجوری. هیچی. پریا سالم -

 

 .نمیای کارم وقت معموال تو ولی!  سالم -

 

  برگردم؟ حاال میگی یعنی -

 

 میخوری؟ چیزی. بشین بیا....نه.....نه -

  قهوه؟ چایی؟

 

  کجاست؟ طرالن. داد ادامه مکثی بعد. ممنون نه -

 

 میاره تشریف کیانش آقا با بعد به این از. کیانه آقا با طرالن -

 . بیمارستان
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 !من صحبت لحن از افتادیم خنده به هردومون
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****** 

 

 از پرستاریمو روپوش شیفت شدن تموم و بیمارستان تو برگشتم از بعد

 .بیرون رفتم بیرونیم لباسای با و اوردم در تنم

 اومدنش بعد ساعت یک هم نوید. کیان آقا همچنین و اینجاست طرالن

 .میزنه سر بهم میاد بازم بعدا گفت ولی رفت

 

  پریا؟ - طرالن

 

  هوم؟ -

 

  بری؟ میخوای کجا - طرالن

 

 ؟ چیکار اینجا موندم. خونه برم میخوام -
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 .بگردیم میریم داریم طرالن منو. ما با بیا - کیان

 

 .بیا باما آره - طرالن

 

 . بخوابم خونه برم میخوام. خستمه خیلی. ممنون نه -

 

 برسونیم تورو کیان منو کن صبر مین ده یه. راحتی هرجور - طرالن

 .خونه

 

 . میرم خودم. نه -

 

 !؟ خونه بری میخوای تنهایی. شب وقت این - کیان

 

 .بگذره خوش. نیست چیزی. آره -

 

 خودت مواظب برو باشه. تو نیستی کن گوش حرف. بابا ای - طرالن

 . کن خبرم خونه رسیدی. باش

 

 . بای. باشه -

 

 از شب وقت این. شدم خارج بیمارستان از
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 خونه؟ میرسوندن منو اونا میشد چی حاال کنم؟ پیدا آژانس یا تاکسی کجا

 .بزارم تنهاشون بود بهتر ولی

 

 .اومدن سمتم به جوون پسری چهارتا ، سه. میرفتم که خونه به پیاده

 !بودن مست میومد،انگار متریشونم یه تا الکلشون بوی...اه

 مسیرمو خواستم تا. بیارن سرم بالیی نکرده خدایی وقت یه ترسیدم

 :گفت یکیشون کنم عوض

 

 خوشگله؟ خانم کجا -

 

 :گفت دومی نفر

 

 !بیای؟ ما با و امشب چیه نظرت -

 

 !مضخرفا گمشین برین -

 

 :کشیدم جیغ که کشید کمرم به و دستش و سمتم اومد یکی اون

 

 .میکنم خواهش. کنید ولم -

 

 گریم داشت دیگه م*  ن*  س*  ا*  ب سمت رفت دستش یکی اون

 ...که میگرفت
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 . کن ولم عوضی آشغال -

 

 :شنیدم سرم پشت از صدایی یهو که

 

 !!میکنید؟ غلطی چه. عوضی های زاده حروم -

 

 اون...که...که پسری همون...اون. چرخیدم شخص اون طرف به

 :گفت ازاونا یکی!! امیده

 

 بعدی نفر سه وبه. مربوطه ما به موضوع این. نیست مربوط تو به -

 .کرد اشاره

 

 : داد جواب امید 

 

 !!نه؟. خوره مفت نفر چهار شما به متعلق فقط موضوع پس -

 

 ...کرد پیاده اول شخص صورت تو رو مشتش اولین و
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 بااخم نفر سه اون زدن بعداز تااینکه،امید بود همینطور بعدهم نفرات با

 بیاد،فرار بر پسش از نمیتونه دید وقتی هم شد،پسره خیره چهارمی به

 ...کرد

 

 :گفت و طرفم میکردم،اومد نگاه امید به ترسیده منم

 

  خوبه؟ حالت -

 

 :دادم جواب لرزونده صدای با

 

 ..آره...ر...آ -

 

 .بریم بیا. باش آروم. خب خیلی -

 

 !ببری؟...ببـ منو میخوای کجا...کجـ -

 

 تاجایی رو کارشون و شن بیدار آشغاال این تا بمون اینجا میخوای اگه -

 !!بدن ادامه شد متوقف که

 

 .رفتم دنبالش. باهات میام نه...نه -
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  ما؟ میریم داریم کجا -

 

 .ماشین تو فعال -

 

 بنز ماشین یک. کرد باز رو ماشین یه در امید دیدم. نگفتم هیچی

 !!مشکی مرسدیس

 و شد نگاهم متوجه. بود مونده باز تعجب از دهنم!...پولداار باباا 

 :زد پوزخندی

  

 !ندیدی؟ نزدیک از رو ماشینی اینجور حال به تا چیه؟ -

 

 :گفتم و برگردوندم عادی حالت به رو چهرم

  

 . دیدم چرا -

 

 . شو سوار پس -

 

 خوش هیجان شدت از. شم ماشینی اینطور سوار میداد حالی چه وای

 و شد سوار هم امید. شدم ماشین سوار سرعت با حرفی هیچ بدون حالیم

 .زد استارت

 

 :کردم نگاهش سوالی
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 اصال! اومده؟ پیش برام مشکلی همچین من که میدونستی کجا از تو -

 ! ماشین؟ بدون اونم! کردی؟ پیدا چجور رو جام

 

 :گفت و کرد نگام غره چشم با

 

 ! بودم منتظرت -

 

 :کردم نگاهش تعجب با

 

 !وقت؟ اون چرا! من؟ منتظر -

 

 !بدی رو جوابم باید تو که دارم سوال سری یه چون -

 

 !!امید؟ آقا هایی سوال چه مثال -

 

 :کرد نگاهم تعجب با! اوردم زبونم به اسمشو چجور وای

 

 ! میدونی؟ کجا از اسممو تو -

 

 .  بود زخمی صورتت که وقتی. بیمارستان اومدی که روزی اون -
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  ؟ خب -

 

 . فهمیدم. زد صدا اسمتو دوستت وقتی -

 

 :زد پوزخندی

 

 از اسمتو دیگه هم دخترا معلومه باشی پولدار اینقدر وقتی دیگه بله -

 !نمیبرن یاد

 

 :گفتم جیغ حالت با

 

 راجب و میدی خودت به رو ای اجازه چنین حقی چه به تو!!! چی -

 مال از من. آقا بدون رو خودت حدود و حد! میکنی؟ فکر اینطور من

 پیاده میخوام دار نگه االنم. نیستم محتاج تو های پول به و سیرم خودم

 . شم

 

 بری؟ خوای می کجا شب وقت این -

 

 ! نباشم عوضی توی با فقط که میرم باشه که هرگوری -

 

 :زد فریاد. کرد نگاه من به عصبانیت با
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  ها؟ عوضی؟ میگی کی به -

 

 !  تو به -

 

 .بیرون شم پرت شیشه از بود مونده. گرفت وحشتناکی ترمز یهو

 

[ ,.۱۷.۱۱.۱۷ ۱4:05] 

 هشتم_و_سی_پارت#

 

 :کرد بازش و من طرف در سمت اومد و شد پیاده ماشین از 

 

 ! شو پیاده -

 

 من و گرفت دستم تو محکم بازومو نمیدم نشون واکنشی هیچ دید وقتی

 .کرد پیاده ماشین از رو

 با. بیارم در دستش از رو بازوم کردم تالش داشتم که توانی تمام با

 :گفت گوشم دم آرومی صدای

 

 عوضی؟ گفتی کی به تو - 
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 :زد داد بلندی صدای با یهو که ندادم جوابی

 

 !   بده جواب - 

 

 :چشماش تو زدم زل

 

. کردی توهین شخصیتم به تو چون. عوضی گفتم تو به.بودم باتو من - 

 ...تـ. کردی بدی فکر من راجب

 

 حرارت. داد قرار لبام رو لباشو سریع بدم ادامه جملمو خواستم تا 

 !...بود کرده ام شوکه لباش

 

 !اودم خودم به یکدفعه

 تمام با و کردم جدا ازش خودمو سریع. میکنم غلطی چه دارم من خدای

 شده سرخ عصبانیت از صورتش. خوابوندم گوشش زیر سیلی یه توانم

 (کارتونا مثل قشنگ!)بیرون میزد دود گوشاش از و بود

 

 !! االن؟ کردی چیکار تو - 

 

 !میزنی؟ من به دست حقی چه به تو! من؟ نه کردی چیکار تو -

 

 !!چی؟ -
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 هان؟! میبوسی؟ منو حقی چه به من ی اجازه بدون که اینه منظورم-  

 !بده جوابمو

 

 :گفت و زد پوزخندی

 

 که ای بوسه اونم! بوسه؟ یه بخاطر هستی عصبانی اینقدر تو حاال-

  بود؟ احساسی هر از خالی

    

 با خیلی من واسه باشه بدون اینو اما...بذار رو اسمش میخوای هرچی-

 !ارزشه

 

 :زد داد سرم پشت از که گرفتم راهمو و

 

 ! برسونمت خودم بذار وایسا میری؟ داری کجا - 

 

 :گفتم و سمتش برگشتم

 

 !...دادم ادامه راهم به و. نداره ربطی تویکی به برم که گوری هر - 

** 

 

 "امید"
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. داد دست بهم خوبی حس یه دادم قرار دختره اون لبای رو لبامو وقتی

 !ت* و* ه* ش نه و بود درکار هوسی نه

 :گفتم و پایین کشیدم رو شیشه. رفتم سمتش به و شدم ماشین سوار

 

 .نکن لج برسونمت بیا-

 

 .   نمیخوام-

 

 !زیادداره محله میشیا،این وحشی سگای خوراک-

 

 .بدرک-

 

 :گفتم خنده با. زد خشکش درجا شنید رو سگ چندتا پارس صدای تا

 

 !باشم نداشته باهات کاری میدم قول بهت. بیا -

 

 که بست رو کمربند. شد ماشین سوار ثانیه چند بعد و کرد نگاه من به 

 :گفتم

 

 کجاست؟ خونت-
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 رو ضبط و فشردم گاز پدال رو پامو داد رو خونه آدرس که وقتی

 .شد پلی بیاتی پویا از عشق نگو آهنگ که کردم روشن

 

 

 عذابه خاطراتم خاطره نگو

 حسابه بی دلت با دلم دل نگو

 سرابه آرزوهام آرزو نگو

 خرابه حالم خیلی که عشق نگو

 ( * انداخت سمتم نگاهی نیم* ) 

 خستم حرفا این از عشقی چه دلی چه

 دستم رو موند که ها دارم دوست چه

 بستم چشمامو تو غیر کی هر روی

 شکستم بودم شیشه آخرش شد

 دوریت درد ز اومده سرم بالیی

 صبوری یعنی عشق بره یادم که

(  میکردم نگاه رنگش خوش عسلیه چشمای به خواسته خدا از منم* ) 

* 

 کوری سوتو از شه داغون خونه این که

 چجوری اما شم بیخیالت خوام می

 نباشم فکرت تو چجوری
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 شم وفا بی خودت مثل یا

 بسازم دوریت با چجوری

 بازم تنگه دلم که بیا

 بازم تنگه دلم که بیا

 خستم حرفا این از عشقی چه دلی چه

 دستم رو موند که ها دارم دوست چه

 بستم چشمامو تو غیر کی هر یرو

 شکستم بودم شیشه آخرش شد

 دوریت درد ز اومده سرم بالیی

 صبوری یعنی عشق بره یادم که

 کوری سوتو از شه داغون خونه این که

 چجوری اما شم بیخیالت خوام می

 نباشم فکرت تو چجوری

 شم وفا بی خودت مثل یا

 بسازم دوریت با چجوری

 بازم تنگه دلم که بیا

 بازم تنگه دلم که بیا

 

 .گرفتم ازش رو نگاهم آهنگ شدن تموم با

 

 .همینجاست. دار نگه -
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 !   میکنی؟ زندگی تنها -

 

 !      چرا؟ -

 

 که تویی مناسب نمیکنی فکر هست زیاد پسرا اون از هم اینجا چون-

 نباشه؟ تنهایی

 

 :گفت تعجب با

 

 !    منی؟ نگران تو...تو -

 

 :گفتم بیخیالی با و اومدم خودم به

 

 !بدم نجاتت نیستم همیشه میدم،منکه اخطار و میپرسم دارم فقط. نه-

 

 :گفت و شد پیاده ماشین از

 

 . بای. برم باید االنم. ممنونم حال هر به -

 

 !نکردی؟ فراموش رو موضوع اون هنوز- 
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 :گفت و کرد مشت محکم دستشو و کرد سمتم روشو و ایستاد  

 

 !     نکردم فراموش نه -

 

 !   تو؟ ناراحتی کردم باهات که کاری و من دست از االن مثال-

 

 به زدم زل و شدم پیاده ماشین از. شد آپارتمان وارد و کرد نگام اخم با

 گوشه از پنجره پشت اومد دیدم رسید که چندثانیه بعداز باال های پنجره

 ....میکرد نگاهم پرده

 

[ ,.۱۷.۱۱.۱۷ ۱4:06] 

 نهم_و_سی_پارت#

  

 خاموش رو چراغ و کشید رو پرده اونه به نگام که شد متوجه وقتی

 .کرد

 .شدم ماشین سوار و کشیدم هوفی

 رفتم و کرد باز درو بهروز که زدم کردم،بوق توقف ویال در جلوی

 ...داخل

 

 "پریا"
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 تا. کردم مرتب خودم رو،رو پتو.  کشیدم دراز تخت رو کالفگی با

 .اومد ذهنم تو دوباره صحنه اون بستم چشامو

 حس رو باش*ل داغ داد،تونستم قرار من لبای رو باشو*ل که وقتی

 .گرمشن آروم آروم من سرد بای*ل شد باعث که داغی. کنم

 

 !نویده به شبیه خیلی اون...اون ولی 

 یه که بود گفته قبال نوید...نکنه...نکنه

 !داره باباش اولی زن از داداش

 .نکنم فکر نه...نه!!!!!! نویده؟ داداش امید...نکنه

 !ک نیستن مادر یک از اونا آخه

 وسط از که سیبن یه مثل قشنگ

 !شده نصف دو

 یک از ولی پدر یک از داداش دو ممکنه غیر. نباش خنگ پریا...نه

 !...نداره امکان...باشن،نه هم به شبیه اینقدر و نباشن مادر

 

** 

 

 "امید"

 

 تونستم نمی اما بخوابم میکردم سعی داشتم و بودم کشیده دراز تخت رو

 .ببندم رو چشام

 .میومد چشام جلو تصویرش میبستم که دفعه هر
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 !...میده بهم و خوبی خیلی حس بهشیه کردن فکر

 !...عجبا!نفهمیدم آخر رو اسمش من ولی میدونست رو اسمم اون

 

** 

 

 "پریا"

 

 .کن بس. دیگه بخواب بگیر پریا! اوف

 .میکنه بد فکر تو راجب اون. نکن فکر بهش دیگه

 اسمشو این بخاطر االن تا و پوالش خاطر به کشتی خودتو میکنه فکر

 بوسید؟ منو چرا اون...ولی! داری یاد به

 

 بخوام مثال ، منو! چیه؟ عشق عشق؟ بود؟ هوس روی از همش یعنی

 !بسه! عاشقمه؟ که بگم

 !اوف. ببره خوابم تا میشمارم گوسفند میبندم،اینقد رو چشام قشنگ االن

 هم گوسنفدا پشم رو چهرش المصب!...چشامه جلوی هنوزم تصویرش 

 !!...بود
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****** 
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 "امید"

 

 تماس صفحه به نگاهی. شدم بیدار گوشیم خور زنگ صدای با صبح

 .انداختم

 .    بود آراد 

 

 ...   الو -

 

 .   پسر بخیر صبح - آراد

 

 :دادم جواب خستگی با

 

   میخوای؟ چی ،.توهم -

 

 !...دادنه؟ جواب طرز چه این!...توهم؟ - آراد

 !    واقعا؟ بودی خواب االن تو

 

    میخوای؟ چی آراد -

 

    شرکت؟ میری میری؟ کجا بعدا - آراد
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 .میام دادم دارم،انجام کوچولو کار یه جا یه قبلش نه -

 

 . فعال پس. اوکی - آراد

 

 بعد چنددقیقه! دقیقاکجاافتاد نمیدونم کردم،اماراستش پرت رو گوشی و

 .شدم بلند تخت از

 

****** 

 

 .شدم خارج ویال از صبحانه خوردن از بعد

 ...روندم دختره اون ی خونه سمت و شدم ماشین سوار

 

****** 

 

 "پریا"

 

 !شدم بیدار طرالن نواز گوش صدای با صبح

 :گفت می که 

 

 .   بیمارستان بری باید میشه دیرت االن بیدارشو پریا؟ -
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 . میاد خوابم. طرالن کن ولم...اه-

 

 . زد جیغ صورتم تو و کشید سرم از رو پتو طرالن

 

 ! شو بلند گفتم -

 

 این وای. شدم رو روبه طرالن عصبی ی چهره با که کردم باز چشامو

 چرا

 !  شده؟ اینجوری 

 

 !  کن؟ خبرم خونه رسیدی وقتی نگفتم مگه بودی کجا بیشعور -

 

 !  رفت یادم شرمنده -

 

 !   رفت؟ یادت. دادم تذکر همه این -

 

    کرد؟ فراموش چیزی نمیشه یعنی -

 

 !    خیر نه -
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    نمیای؟. بیمارستان برم میخوام من کن ول اینارو حاال -

 

 .میام بعدا من برو تو نه -
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 چیه؟ سوالت. نیست مهم حال هر به -

 

 هیچ بدون...شدم خفه....اومد بند نفسم که حدی تا. شد نزدیکم بیشتر

 :کرد داغون اعصابمو...چشام به بود زده زل فقط حرفی

 

 بسه ندیدی؟ حال به تا عسلی چشم نکنه! میکنی؟ نگاهم اینجوری چرا -

 ...نـ نگاه دیگه

 

 با*ل باش*ل بازم. لرزید وجودم تمام یکدفعه بدم ادامه جملمو خواستم تا

 .بود گرفته بازی به رو

 .میبوسید لبامو ولع با و گذاشت ام گونه رو دستش یه

 و بودم ایستاده مجسمه مثل زده شوک

 .نشدم کارش مانع چرا نمیدونم. نمیکردم کاری

 ...کنه؟ ثابت میخواست و چی...میکرد؟ رو اینکارا چرا!...لعنتی
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 یه و...من ی زده یخ ی گونه...لباش داغی

 !...العاده فوق احساس

 کشید عمیقی نفس و جداشد ازم بود، بسته هاش چشم که حال همون در

 ...کرد فوت صورتم تو آروم رو نفسش و

 :برگشت عقب به قدمی چند 

 

 ! بشه چیزی همچنین نمیخواستم!  متاسفم -

 

 :داد ادامه. بودم زده زل بهش تعجب با فقط. نگفتم چیزی

 

 حس یه میکنم نگاهت وقتی چرا نمیدونم...من! منه تقصیر همش -

 !میده دست بهم عجیبی

 

 !حسی؟ چجور مثال -

 

 !خوب حس یک...نمیدونم -

 

 ؟!میاد سراغت حسه این میکنی نگاه چشام تو وقتی یعنی -

 

 .آره -
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 منو میکنم نگاه چشات تو وقتی همینطور منم بخوای راستشو اگه پس -

 خودم دست اختیارم دیگه که میکنه جادوم. میبره ای دیگه دنیای به

 . میزنم زل بهشون همینجور و نیست

 

 دارن؟ چی چشا این. بگو راستشو -. دادم ادامه و خندیدم

 

 :گفت و خندید

 

 . بپرسم باید من و سوال این -

 

 از. نکردم دقت آیینه تو حاال تا. هست چی چشام تو میدونم چه من -

 .نزنی زل چشام به اینجوری تا میزنم آفتابی عینک همش بعد به این

 

 :گفت و زد زل چشام به و اومد نزدیکم

 

 که دنیایی این از منو. نزن پیشمی وقتی ولی بزن عینک همه جلوی -

 .نکن دور میکنه غرقم

 

 :گفت و خندید بلندی صدای با که. میکردم نگاهش داشتم همینجوری

 

 !نمیدونم؟ من ولی میدونی منو اسم چرا تو چیز؟ یه -
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 .ندونی که بهتره -

 

 چرا؟ اونوقت -

 

 .کنی پیدا اسممو و بیاری فشار خودت به باید -

 

 :گفت و خاروند ای مزه حالت با سرشو

 

 چیه؟ اسمت بدونم کجا از من اسم همه این که نمیکنه کار این بابا -

 

 !دیگه دیگه -

 

 ! میکنم پیدا اسمی یک برات خودم اینطوره اگه پس -

 

 :گفتم تعجب با

 

 اسمی؟ چه -

 

 صدات پری بعد به این از خوبه؟. خودم دریایی پری چطوره؟ پری -

 !بگی اسمتو تو تا میزنم
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 تا میخواست اضافه الف یه فقط بود نزدیک اسمم به خیلی. کردم تعجب

 !...کنه کامل اسممو
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    دیگه؟ میای کیان با حتما -

 

    بیام؟ همراهش من که هست کسی اون از غیر مگه -

 

 دوتا شما که میدونم و دارم ایمان کیان و تو عشق به من نکن شک -

 !نمیخوادبگی!...دارین دوست همدیگرو وار دیونه

 

 !توام خب خیل -

 

 .   بای. میبینمت بعدا دیگه میرم من! پرووو-

 

 . بسالمت -

 

 دهنمو یکی که میرفتم یمارستان سمت به اروم داشتم خلوت کوچه یه تو

 .برد آپارتمان نزدیک کوچه یه داخل منو و گرفت پشت از
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 داد و جیغ برای و خودم باشه کثافت مزاحمای همون از میکردم فکر

 .شد راحت خیالم امید صورت دیدن با که بودم کرده آماده

 .میکردم نگاه چشماش به لحظه چند 

 :اومد حرف به باالخره تا 

 

  ندیدی؟ خوشگل میکنی؟ نگام اینجوری چرا چیه؟ -

 

 بودم نه،ندیده تو پروییه به پسر ولی دیدم خیلی که خوشگل خداییش -

 ! میبینم دارم االن خداروشکر که

 

 .جذابش و رنگ ای قهوه چشمهای به بودم زده زل

 !چشمام تو بود زده زل همینطور اونم

 

 خدایی ولی. کرد اخم همیشه مثل. برگردوند عادی حالت به صورتشو

 .افزود می جذابیتش بر هم کردنش اخم

.  کرد صورتم نزدیک بیشتر صورتشو و شد خم. شد نزدیکم قدمی دو

 همینطور و میشنیدم خوبی به رو دارش کش های نفس کشیدن صدای

 !خودم قلب ضربان

 

 .میشد بسته و باز هی و لرزید می لباش

 .تونست نمی انگار ولی بگه چیزی خواست می
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 باز دهن من آخر چندثانیه بعداز اینکه تا داشت ادامه وضعیث این

 :کردم

 

 بگی؟ میخوای چیزی -

 

 :گفت پته تته با

 

 !بپرسم...سوال یه ازت اومدم..من..چیزه...چ -

 

 منو اینجوری.  شده چیزی گفتم حاال! نشدن؟ تموم کردناش سوال این

 !بپرسه سوال ازم فقط تا اینجا اورده

 

 از سوال یه اینکه بخاطر فقط اینجا اوردی منو کشون کشون راهزنی -

 !بپرسی؟ من

 

 :گفت و باال داد ابروهاشو دوتا

 

 !تو؟ میگی چی!! زنی؟ راه -
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 . بیمارستان برم یدبا من. امید خب -

 

 !میرسونمت خودم. وایسا -

 

 .نمیخواد...نه -

 

 .کرد قشنگی ی خنده بعد و میرسونمت خودم. جونم پری-

 

 !!بودا روانی

 دیدم رو ماشین وقتی چرا نمیدونم. ایستادم درجا. رفت ماشین طرف به

 !...افتادم دیشبش حرف یاد

 میگه خودش با بشم سوار اگه االن! هه..کرد من راجب که بدی فکر

 اونم نشده ماشینی اینطور سوار حال به تا چون! ( خودش بقول) پریی

 !!اومده کنار باهام پولدار پسر بچه با

 

 نمیشی؟ ماشین سوار چرا ایستادی؟ چته -

 

 .بیمارستان میرم میگیرم آژانس یه خودم. نمیخواد...نه -

 

 :طرفم اومد و شد دور ماشین از دپباره

 

 !برسونمت؟ نمیای کردم که کاری بخاطر...نکنه چته؟. جون پری -
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 اصال....نیست موضوع اون راجب...نیست هیچی بابا...فقط نه...نه -

 ! بیخیال

 

 سرم و گرفت رو ام چونه ، بود پایین سرم درحالیکه. شد نزدیکم بیشتر

 .کنم تحمل نمیتونم...خدا دوباره چشمام به زد زل و باال اورد رو

 :گفتم که گرفتم ازش نگاهمو! میکشه منو ، من به کردنش نگاه طرز

 

 !نکن نگاهم اینطوری لطفا -

 

 .بکشم دست چشا این از و بگیرم خودمو جلوی نمیتونم -

 

 و گرفت دستمو امید که چرخوندم چپ سمت سرمو و نگفتم چیزی

 :گفت

 

 !ناراحتی زدم ماشین تو که حرفی اون از هنوز که میدونم عزیزم -

 

 !!ندارم؟ خبر من و میخونه هارو آدم ذهن نکنه میدونه؟ کجا از این واا

 

 !نبود مهمی چیز نه -

 

 .ببخش بزرگیت به تو گرفتی دل به اگرم حاال -
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 :گفتم و دادم تکون سرمو

 

 !!!کردم فراموش وقته خیلی. نبود مهمی که،چیز گفتم -

 

 ! (میکردی فکر بهش پیش دقیقه چند همین تا. پریا دلت جون آره) 

 

 بیمارستان به کی وای کردم نگاه اطراف به ایستاد ماشین وقتی

 !نبود حواسم بودم فکر تو که بس از رسیدیم؟

 

 !!افتادی زحمت به. امید آقا مرسی خب -

 

 .بود وظیفه میکنم خواهش  -

 

 !زد صدام امید که اومدم پایین ماشین از

 

 پری؟ -

 

 بله؟ -

 

 میای؟ ببینمت میخوام امشب -
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 .نمیدونم...اممم -

 

 دیگه؟ میای یعنی -
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 سرمو. زد صدام یکی که رفتم ورودی در سمت به و دادم تکون سرمو

 .شدم رو روبه نوید خندون ی چهره با که چرخوندم

 

 نگاه با نگام دفعه یه. کرد دراز دستشو و پریا سالم گفت و اومد جلوتر 

 !میکرد نگاه ما به اخم با که. خورد گره امید

 هر و میکردم نگاه امید و نوید به هی. نویده شبیه چقدر این خدا ای

 .میشد بیشتر تعجبم لحظه

 صدای با. موهاشون رنگ و چشاشون جز به همه برابر چیزشون همه

 که کردم نگاه امید ماشین خالیه جای به و اومدم خودم به ماشینی گاز

 :اومد حرف به نوید

 

 پریا؟ کجاست حواست. شد خشک دست این بخدا -

 

 خوبی؟. ها؟هیچی -
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 :گفت و کشید عقب ناراحتی با دستشو

 

 طرالن بیمارستان اومدم! ببینمت میخوام نگفتم مگه بودی؟ کجا دیشب -

 نگران. نکردی باز زدم در چقدر هر خونتون اومدم. ای خونه گفت

 !نمیدادی جواب هم میزدم زنگ گوشیت به چقدر هر شدم

 

 یادم رو قرارمون بعدش. نبود حواسم. بودم خواب نوید ببخشید. اوه-

 . نشنیدم. بود سایلنت رو هم گوشیم! رفت

 

 !میکنی جبران امشب. نیست مشکلی باشه -

 

 چی؟ -

 

 .بزنیم قدم ساحل بریم میای امشب -

 

 دلم کجای اینو حاال.  ببینه منو میخواد گفت که افتادم امید حرف یاد

 !!بزارم؟

 

 !دیگه روز یه برا بزار خستمه خیلی...من چیزه خب -

 

 :گفت ناراحتی با نوید
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 .دیگه روز یه برا باشه راحتی هرجور باشه -

 

 روز یه حتما ام خسته و دارم کار خیلی امروز ولی نشو ناراحت نوید -

 !میدم قول. میریم دیگه

 

 !دیگه،خداحافظ برم من نیست مشکلی نه -

 

 !خداحافظ -
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 "امید"

 

 نوید گردن برم لحظه همون داشتم بود،دوست شده داغون خیلی اعصابم

 .بشکنم رو

 !بود کرده دراز جلوش دستشم پرو داشت؟پرو من پری چکار اون

 یه اون میدونم که جایی تا من داره؟ ای رابطه چه پری با نوید یعنی

 ! دریاست اسمشم که داره دختر دوست
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 که زمانی بار چند میشناسه؟ کجا از اونو ؟ چیه پری با رابطش پس

 یقین االن که بودم کرده شک نوید به هستم کسی شبیه بود گفته بهم پری

 !بوده نوید شخص اون که کردم پیدا

 عوضی اون با ای رابطه چه که ببینم دیدم رو پری اگه امشب بزار

 !باشه نوید این با پری که حیف آخه. داره

 !دریاست همون ارزشش اون زیاده خیلی نوید سر از

 

****** 

 

 "نوید"

 

 پرت و حواسم گوشیم صدای که میکردم فکر پریا به و بودم خونه

 :بود کرد،کیان

 

 .سالم الو -

 

 کجایی؟ نوید؟ خوبی سالم -

 

  چرا؟. ام خونه. ممنون خوبم -

 

 . بیا بدو. ببینمت میخوام -
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 کجا؟-

 

 من بزن تک بیمارستان در دم بیا تو طرالنم پیش من. بیمارستان بیا -

 .بیرون میام

 

 مهمه؟ خیلی کارت یعنی! اوف -

 

 !نکن اعتراضم بیا بدو. خیلی -

 

 !االن باشه -

 

 .بیمارستان رفتم و شدم آماده غرغر با و کردم قطع رو تماس

 ماشین یه سوار که افتاد پریا به...به چشمم که بودم بیمارستان نزدیک

 !!جلو صندلی اونم شد باال مدل شیک

 ماشین های شیشه هم چون نتونستم ببینم رو راننده کردم سعی چقدر هر

 بود؟ کی این یعنی. رفتن سریع خیلی هم و بودن دودی

 ...رفت؟ اون با پریا چرا
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 من!..نه باشه؟ بینشون چیزی و باشه پسر نکنه میشناسه؟ کجا از اونو

 .میکنم اشتباه دارم

 

 نکرد قبول منو با رفتن این خاطر به پریا یعنی. میکرد درد خیلی سرم 

 !! داد ترجیح رو یارو این با رفتن و

 

 :اومد خودم به کیان صدای با

 

 یک گرنه و بیرون اومدم خوبه کردی دیر دیدم بزن تک گفتم یعنی -

 !ایستادی می جور همون ساعت

 

 .برم میخوام دارم کار کلی که میخوای چی بگو -

 

 !کنی گوش خوب که بده قول ولی. باشه اوه -

 

 ! بگو باشه -

 

 واسش خواستگار که گفت و پیشم اومد امروز دریا. نوید کن نگاه -

 باید که کرده اصرار باباش و نکرده قبول تو خاطر به اون اما اومده

 !میده شوهرش شده زورم به وگرنه کنه ازدواج باهاش

 

 خب؟ -
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 بری باید داری دوستش واقعا اگه اینکه گفت دریا. جمالت به خب -

. نمیخوام اونو من گفته پدرش به. بشه منصرف پدرش که خواستگاریش

 ماه دو یکی تا اگه که گفته هم پدرش! هستم بعدی خواستگار منتظر

 !بدی باید رو بله نشد پیدا خواستگار

 

 کنم؟ چیکار باید االن یعنی -

 

 باید داری دوست رو دریا تو اگه یعنی نگرفتی؟ زدم فک همه این -

 نابود اجباری ازدواج این با بیچاره اون گرنه و خواستگاریش بری

 !میشه

 

 :زد داد کیان که رفتم و باال انداختم هامو شونه بیخیالی با

 

 !عاشقته خیلی بیچاره! نباش بیخیال دیوونه،اینقدر کن فکر بهش -

 

 فکر دریا به نداشتم حوصله اصال. پریا بود شده ذکرم و فکر ی همه

 برم من که نباشه هاش بازی از یکی اینم که معلومه کجا از. کنم

 !خواستگاریش

 

****** 

 

 "پریا"
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 :میدادم گوش بود گذاشته که اهنگی به و بودم نشسته امید ماشین تو

 

 پری؟ -

 

 بله؟ -

 

 حرف باهاش بیمارستان در صبح امروز که بود کی پسره اون -

 میزدی؟
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 پسره؟ کدوم چی؟ -

 

 !دیگه زدی حرف باهاش بیمارستان بیرون...که همونی -

 

 :گفتم تعجب با

 

 !طرالنه دوستم ، پسر دوست ، دوست. میگی اونو ها -
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 چیه؟ اون با رابطت -

 

 !علیک سالم حد در معمولی دوستی یک هیچی -

 

 همین؟ -

 

 اینو چرا تو حاال!  میریم بیرون باهم هم ها وقت بعضی. آره -

 میشناسیش؟ میپرسی؟

 

 !مگه چطور نه -

 

 !شاید هستش تو شبیه چون گفتم -

 

 !بشناسمش؟ باید حتما باشه من شبیه هرکی یعنی نه -

 

 !نه-

 

 !...نداره من به ربطی خودش زندگی با آدمه یه اینم -

 

 ! نکردنیه باور. هست تو شبیه خیلی ولی. آره خب -
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 خیلی؟ -

 

 ! آره -

 

 اون؟ یا ترم خوشگل من حاال -

 

 !...چشات اون با البته تری جذاب تو بخوای راستشو...خب -

 

 :گفت و خندید بلندی صدای با

 

 !کردی اعتراف خوبه ، خوبه -

 

 میریم؟ داریم کجا وللش اینارو حاال -

 

 :خندید بلندتری صدای با اینبار

 

 !اومده من با که کیه این گفتم خودم با زدی حرف التا مثل -

 

 خودمو و نپرید دهنم از خوبه اما ام ظاهری پریا من بگم میخواستم

 . ندادم لو خودمو
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 .شما قول به هستم پری همون من -

 

 .جون خودمی،پری دریایی پری همون تو بله ، بله -

 

 منو کجا بگو. میکنی عوض رو بحث هات حرف با که نکن فکر عه -

 میبری؟

 

 !خوب جای یک -

 

  کجاست؟ خوب جای این حاال -

 

 چیزی. بزار جیگر رو دندون یکمی میفهمی عجول خانم ، میفهمی -

 !برسیم تا نمونده

 

 کمتر و بدم گوش آهنگ به کردم سعی و دادم تکیه صندلی به سرمو

 .بزنم حرف باهاش

 

 روی روبه ، رو ماشین بعد کمی 

 .کرد پارک رنگی ای قهوه بزرگ دری
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  کجاست؟ دیگه اینجا -

 

 ماشین در و اومد طرفم به. شد پیاده ماشین از بعد و کرد من به نگاهی

 :گفت کالس با لحن با و. کرد دراز دستشو و کرد باز رو

 

 بزنین؟ قدم تااونجا بنده کنار میدید خانم،افتخار پری -

 

 مثل و دادم تحویلش زیبایی لبخند منم! بود گرفته خندم گفتنش لحن از

 .شدم پیاده پرنسسا عین ماشین از و گذاشتم دستش تو رو دستم فیلما

 

. برد رنگ ای قهوه در اون سمت به منو و فشرد دستش تو دستمو

 .کرد باز درو کرد نگاه من به و گرفت آزادش دست تو رو دستگیره

 

 :گفت و اومد کنار و کرد رها رو بود دستم تو که دستی 

 

 .بفرمابانو -

 

 . کرد اشاره داخل وبه

 

 . شدم وارد و. انداختم بهش کوتاهی نگاه

 کجاست؟ دیگه اینجا.....من خدای
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 میز یک و بود چمن رو رز گل عالمه یک ، زیبا و بزرگ باغ یه

 آب ی فواره یه چپم داشت،سمت قرار راست سمت شیک بسیار

 بود زیبا خیلی ولی کوچیک

 

 خالی بشقاب دوتا ، میز وسط شمعدون انداختم،یه میز به نگاهی دوباره

 روی سرخی های برگ گل بود ای مزه خوش غذاهای ها آن کنار که

 بودن شده پخش میز

 

 سرم پشت از رو امید صدای یهو که میشکوند رو سکوت فواره صدای

 :گفت آرومی به گوشم زیر. شنیدم

 

 .شده تزئین تو واسه. توئه مال اینجا -

 دختری! بدن انجام عسلی چشم خانوم دختر یه برای سپردم قشنگه؟ 

 :چرخیدم طرفش به....که

 

 من؟ برای -

 

 :داد تکون سرشو

 

 .تو برای. آره -
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 اشاره اطرافم به و کردم پایین و باال رو سرم آرومی به خوشحالی با

 :گفتم بهش و کردم

 

 . امید قشنگه خیلی اینجا -

 

 :گفت و کرد اشاره رنگ مشکی در یک به و کشید ام گونه به دستی

 

 .داخل برو -

 

 :کردم نگاهش تعجب با

 

 چکار؟ اونجا برم -

 

 ! میفهمی خودت -

 

 پله تا پنج ، چهار. کردم باز درو و رفتم رنگ مشکی در اون طرف به

 بود

 و بود رنگ بهی گل دیوارش که ساده اتاق اومدم،یه پایین ها پله از

 بود،همه قرمز رنگ و رنگ همون از ترکیبی اتاق اشیاء تمام

 نفتی آبی لباس یک که کردم نگاه تخت به.....فرش،تخت ، چیش،کمد

 .بود روش
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 .گرفتم دست با اونو. بود مجلسی لباس یک. رفتم لباس طرف به

 خیلی)  شده نوشته که بود برگه یه لباس روی. بود ومحشر شیک خیلی

 ( منتظرتم صبرانه ببینمت،بی لباس بااین دارم دوست

 

 های گل ، میز ، باغ. امیده کارای از یکی اینم. نشست لبم بر لبخندی 

 .بیشتر من ولی.  بود دیونه. مجلسی لباس ، رز

 

 حس یه چشماش به میزنم زل وقتی. دارم دوستش من. میکنم اعتراف 

 .خوب خیلی حس یه! میده دست بهم خاصی

 

 .شدم وارد و رفتم حمام طرف به

 !بود اتاق از تر بزرگ! بزرگه چقدر! خونه؟ سالن یا بود حمام یین

 

 !میشد پیدا حمام تو چی همه

 .شلوارم همینطور و اوردم در سفیدمو مانتو

 .رفتم حمام آینه طرف به و کردم تن تو رو مجلسی لباس

 

 .میومد بهم انداختم،چقدر خودم به نگاهی
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 کجا از رو من سلیقه عالقم،اون مورد رنگ همینطور بود تنم فیت 

 میدونه؟

 

 فردرشت خودشون. کردم باز بستمو موهای. انداختم باال رو هام شونه

 .کردم تموم اونارو کار وجورکردنشون جمع بایکم بودن

 

 گونه رژ صورتم به کمی و اوردم در رو آرایشم لوازم جعبه کیفم تو از

 . کشیدم لبام به رو رنگی خوش مات رژ همه از اخر...و زدم

 

 !راضیم خیلی شد عالی وای

 سقفم به اعتماد!! ) تره بو خوش عطر از بدنم بوی. نزدم عطری هیچ

 .شدم خارج اتاق از( خخخخ نیگا رو

 

 سرش و بود شلوارش جیب تو دستش بود،دو امیدبیرون دیدم که 

 قرمز پاپیونک یک با مشکیش شلوار و کت.بود فکر تو که پایین،انگا

 .بود شده ست

 

 اینجا از رو عطرش بوی تونستم...عطرش بوی و! بود عالی تیپش

 .بود العاده فوق. کنم حس همینجا

 

 نتونست.  بهم بود شده خیره مبهوت و مات که گرفت باال رو سرش

 .کردم حرکت ستمش به بگیره،آروم من از رو نگاهش

 



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 منو عطرش. رسیدیم هم به....نگاه به نگاه....آهسته آهسته....قدم به قدم

 .کرد بو اونو و رفت گردنم سمت صورتش. میکرد مست

 

 زل دوباره و کردم حس بیشتر رو عطرش بوی من به شدنش نزدیک با

 رو نگاهم و اوردم کم من که بود عمیق اونقدر نگاهش چشام به زد

 ...گرفتم ازش
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 :گفت آرومی به و باال اورد رو سرم و گرفت رو ام چونه

 

 .بگیری من از نگاهتو نداری حق -

 

 ؟ چرا -

 

 :شد نزدیکم بیشتر

 

 داری تنفر حس من به نسبت میکنم حس میگیری من از نگاهتو وقتی -

 .بد...حس یه و

 

 .امید خوب حس یک....نه
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 میکنی؟ حس اینجور چرا -

 

 !میکشنی رو قلبم گرفتنت نگاه با چون -

 

 :گفت و گذاشت قلبش رو دستمو

 

 !میزنه چجور ببین....میکنی؟ حس رو تندش ضربان -

 

 ...میکنم حس...آره -

 

 :کرد پر رو بود بینمون که ای فاصله

 

 پری؟ -

 

 ؟ بله -

 

 میدی؟ رو رقصیدن دور یه افتخار -

 

 این با برسونم آسیب پاهات به میترسم. برقصم نیستم بلد من.....ولی -

 !کفشام
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 :جذاب و آروم ی خنده خندید،یه

 

 . برسون آسیب خواست دلت چقدر هر تا...نداره اشکالی -

 

 پازل از صدا یه آهنگ و میز و فواره بین جایی باغ وسط کشوند منو و

 :شد پخش پاند

 

 تهش میشه چی ینی گفت دفعه یه صدا یه

 تهش میشه عادی برات حالتا این میگفت حسی یه

 دیگست یجوره گفتن نیست کسی مثه گفتم

 میبست چشاشو من رو که بودی همون همه مثه تو

 

 *گرفت رو دستم دیگش دست با و گذاشت کمرم روی رو دستش یک*

 

 نیست و نبوده شبم تو که شیرینی خواب یه مثه تو

 منه سهم بیداری راحتی تو

 تورو چشم اشک نبینم برو نبینو منو غم تو

 منه قلب تقصیر همه اینا

 همش دروغه این میدونم برگردی که میری میگی تو

 همین قشنگه که بگو دوباره
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 * کرد فرو گردنم زیر رو صورتش* 

 

 عاشقتم میدونی که تو کردی چیکار باهام آخه تو

 * چشام به زد زل باز و باال اورد و سرش* 

 ببین چشامو و نبند چشاتو

 

 * هم به شدیم خیره و نبستم چشامو ، متن مثل* 

 

 همچی ته غمه گفت دفعه یه صدا یه

 چی که ساده حس این برای بسوزونم دلمو

 همیشگیه میگه من دل ته گفتم

 عاشقیه درد تو گذاشتی برام که چیزی حاال

 

 کمرم دستش دو هر با اونم و کردم حلقه گردنش دور رو دستام اینبار* 

 امید راجب همش فکرم و کردم گوش موزیک به و بستم چشامو ، رو

* 

 

 نیست و نبوده شبم تو که شیرینی خواب یه مثه تو

 منه سهم بیداری راحتی تو

 تورو چشم اشک نبینم برو نبینو منو غم تو
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 منه قلب تقصیر همه اینا

 همش دروغه این میدونم برگردی که میری میگی تو

 همین قشنگه که بگو دوباره

 عاشقتم میدونی که تو کردی چیکار باهام آخه تو

 ببین چشامو و نبند چشاتو

 

  میکنه؟ توصیف رو مادوتا احساس دقیقا ترانه این که میدونی - امید

 

 انتخاب رو آهنگ این منظور بی تو که بگی میخوای یعنی -

 !...نکردی؟
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 .شد پلی این زدم شانسی خودت جون به نه -

 

 !کردم باور باشه -

 

 :گفت و کرد اشاره میز به

 

 !افتاد دهن از غذا بانو بفرمایید -
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 رو صندلی و گذشت کنارم کنارم از دو با اون که رفتم میز طرف به

 :گفت و کشید برام

 

 !بشینین پرنسس،لطفا -

 

 رو بشقابم و نشست روم روبه اونم. نشستم و کردم ریزی ی خنده

 :برداشت

 

 بانو؟ دارین میل خب،چی -

 

 !میخورم باشه هرچی -

 

 !هرچی؟ - خنده با

 

 ..آره -

 

 به بودم شده سرخ. پریا سرت تو خاک. بود چی منظورش فهمیدم تازه

 :گفتم و کردم نگاه میکرد خودنمایی لباش رو که مرموزی لبخند

 

 !گفتم رو غذا من منحرف نگیر منظور -
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 :خندید بلندی صدای با

 

 !من پری میاره جوشم چه -

 

 رو امید های نگاه سنگینی ولی بودیم خوردن غذا مشغول حرفی بی

 درکنارش همینطور و بودم معذب نگاهاش زیر. کردم حس خودم روی

 !داشتم خوبی خیلی حس

 

 بودم زده زل بود گرفته بازی به رو آب فشان آتش مثل که ای فواره به

 .گرفت هامو شونه پشت از یکی که

 

 به سرمو. نبود اینجا کسی اون و من جز به چون امیده که میدونستم

 :گفت لبخند با که چرخوندم طرفش

 

 !بریم بیا -

 

 کجا؟-

 

 .زدی زل ساعته یه که جایی همون به -

 !میکردی نگاه همینجوری منم به کاشکی 

 

 :گفتم و شدم بلند
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 !میشه؟ حسودیت آبم به!! حسود -

 

 حرفیه؟. حسود من آره -

 

 !!نه -

 

 .رقیبم پیش بریم پس -

 

 :گفتم گیجی با

 

 !ها؟ -

 

 .بود فواره با منظورم! فهم چیز آدم قربون - خندید

 

 !!!اها-

 

 :گفت و خندید بلندتری صدای با

 

 !من بشم گیجیت قربون -
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 نشستیم فاصله با نمناک های کاشی روی. رفتیم آب ی فواره طرف به

 بدنم! گرفت داغش دستای تو دستمو و چسبوند من به خودشو اون که

 !!دستاش حرارت از شد گرم

 

 :گفت آروم

 

 !پری؟ -

 

 ..بله-

 

 نصف امید حرف و شد مانع گوشیم صدای که بزنه حرف میخواست

 امید لبی زیر های غرغر ، بدم جواب اینکه از قبل. بود طرالن.  موند

 !لعنت معرکه خرمگس بر میگفت که شنیدم رو

 

 :گفتم خنده با

 

 !ها شنیدم -
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 سری. دیگه بده جواب یعنی که کرد اشاره گوشی به بعد و کرد نگاهم

 .دادم جواب و دادم تکون

 

 طرالن؟ جانم-

 

 دختر؟ تو کجایی - طرالن

 

 بیرونم،چطور؟-

 

 !برگردم دیر شاید بیرونم کیان با منم بگم خواستم فقط هیچی - طرالن

 

 .بگذره خوش عزیزم باشه-

  

 .بای بوس همچنین- طرالن

 

 !بای-

 

 :کردم نگاه امید به و کردم قطع رو تماس

 

 .بود طرالن دوستم-
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 !بود کی پرسیدم تو از من مگه-

 

 !نشه منحرف فکرت وقت یه و بدونی بخوای شاید گفتم نه-

 

 .دارم اعتماد تو به من نه-

 

 کنی؟ اعتماد من به تونستی روزه دو تو -

 

 !آره -

 

 اعتماد برت و دور های آدم به زودی همین به نباید تو زود چقدر -

 .کنن استفاده سو اعتمادت از ممکنه چون کنی

 

 نکن مقایسه بقیه با خودتو درضمن. راحته تو بابت از خیالم نترس-

 !میکنی فرق

 

 انداختم پایین سرمو. شد آب دلم تو سازی قند ی کارخونه حرفش این با

 :گفتم و

 

 .برم باید دیگه شده دیر خیلی امید -

 

 :گفت تعجب با
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 بری؟تنها؟ -

 

 !برسونی منو ممکنه اگه نه...چیزه-

 

 !بخواه جون تو عزیزم حتما -

 !بری؟ میخوای لباس این با پری

 

 .زدم پیشونیم به دستی.  انداختم خودم به نگاهی یک

 

 .میکنم عوض میرم االن...اوه -

 

 .میمونم منتظرت بیرون من. باشه-

 

******* 

 

 ای؟ آماده -

 

 .بریم. آره -
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 تورو آهنگ که کرد بلند رو پخش صدای امید. شدیم ماشین سوار هردو

 :شد پخش باک بی رامین از دارم
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 آرومم کردی تو بیقراریهام تو مدیونم تو به حسو این من

 حسی هیچ ندارم من زندگی این به نیستی کنارم وقتی اما

 وابستست تو به شکستم قلبه این که هست حواست نمیدونم

 میخوامی که همون من دنیایه توویه شبهامی تویه رویایه تو

 

 میشه زندگیم جمله این دارم دوست میگی آهسته آرومو

 همیشه بمون من پیشه دارم رو تو وقتی دستامه تو دنیا

 میشه زندگیم جمله این دارم دوست میگی آهسته آرومو

 

 همیشه بمون من پیشه دارم رو تو وقتی دستامه تو دنیا

 ازت نمیخوام هیچی عشق از غیر فقط میخوام تو با رو زندگی

 زد رو دنیا همه قید من دله تو چشمایه به رسیدن ی واسه

 

 ازت نمیخوام هیچی عشق از غیر فقط میخوام تو با رو زندگی

 زد رو دنیا همه قید من دله تو چشمایه به رسیدن ی واسه
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 میشه زندگیم جمله این دارم دوست میگی آهسته آرومو

 

 :کرد کم رو اهنگ صدای امید رسیدیم که خونه به

 

 بمونی؟ دیگه یکم نمیشه -

 

 هیچوقت بود العاده فوق چی همه امشب امید نمیشه،ممنونم نه-

 .نمیکنم فراموشش

 

 . جون پری اومد خوشت که حالم خوش -

 

 :گفت امید کردم باز رو ماشین در تا

 

 !کنی؟ خالیَم و خشک تشکر یه نمیخوای کشیدم که زحمتایی بابت -

 

 ی بوسه و سمتش شدم خم آروم بود جلو به چرخیدم،نگاهش سمتش به

 !نشوندم اش گونه روی ریزی

 

 :گفتم آرومی به لبخند با من و زد لبخند کرد نگاهم

 

 !کشیدی امشب که زحمتایی بابت اینم -
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 .شدم خونه وارد و شدم پیاده ماشین از و

 به و بود شده بود،پیاده پایین هنوزم امید دیدم پنجره از باال رفتم وقتی

 بود زده زل شیشه

 

 رو جوابم روش همین به اونم و دادم تکون براش دستی دیدمش وقتی

 .کرد حرکت و شد ماشین داد،سوار

 

******* 

 

 من و میکرد فکر کیان به اون کنارم بودم،طرالنم کشیده دراز تخت رو

 .امید...به
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. بوده شبم بهترین...فواره....رقص....لباس...میکردم،باغ فکر امشب به

 هایی نگاه... هاش حرف....داده؟ انجام رو اینکارا من برای امید یعنی

 من به شده؟ من عاشق امید یعنی....میکرد دقیقه به دم هر من به که

 :شد پاره افکارم ی ریشه طرالن صدای با بود؟ فکرم به داره؟ حسی

 

 میخندی؟ چته-
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 .نیست....هیچی-

 

 بودی؟ کجا امشب ببینم -

 

 !هیجا...هیـ-

 

 :شد خیز نیم تخت رو

 

  بودی؟ کجا. پریا -

 

 :شدم خیز نیم خودش مثل منم

 

 طرالن؟-

 

 ؟ هوم-

 

 داره؟عاشقته؟ دوست کیان که فهمیدی کجا از تو -

 

 !داره دوستم که کرد اعتراف اون. خب-
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 داری؟ دوست اونو تو که فهمیدی چجور تو-

 

 کسی به قبال که داد،حسی دست بهم حسی یه دیدمش وقتی...اممم-

 از بعد. میکرد زدن تند به شروع قلبم بودیم هم کنار وقتی...نداشتم

 اولین از غیر اونم....داره دوست منو کیان که فهمیدم من به نگاهاش

 میپرسی؟ چرا! بوسمون

 

 . همینجوری...نه-

 

 !خوشحالی فقط خونه برگشتی که وقتی از خبره؟ چه پریا-

 

 ...من طرالن-

 

 چی؟ تو-

 

 ....من -

 

 !دیگه بگو....اه-

 

 !شدم دوست نفر یه با من -

 

 جذابه؟ خوشگله؟ کیه؟ شخص اون و-
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 وقتی! ( جذابیته خدای)  جذابه...خوشگله اون آره...میگم بهت وایسا-

 !میده دست من به بهش نسبت حسی یه میکنم نگاه چشماش به

 

 !شدی؟ عاشق نکنه. پریا -
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 قشنگی خیلی حس...دارم دوستش....امید عاشق...شدم عاشق من آره

 ...دارم بهش

 

 !!!بشم؟ عاشق زودی همین به میشناسمش دوروزه یکی ، بابا نه -

 

 !بخواب بگیر یاال! گفتم -

 

 . بخیر شب-

 

*** 

 

 "امید"
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 ...نمیبرد خوابم اصال ، میرسیدم نتیجه به کمتر تقالمیکردم هرچی

 

 !بود خوشگلم دریاییه پری پیش فکرم

 !بود شده کننده دیوونه لباسش اون با امشب

 اهنگی ، اهنگش و...دوتا ما فقط...تنهایی...باغ وسط....رقصیدنمون

 اون به نگاهم فقط امشب.. میکردم توصیف رو رو احساسم باهاش که

 لبای...رنگش عسلی چشمان...زیباش و ناز ی چهره به...بوده

 ولی...بورش و بلند موهای...سردش و سرخ های ی گونه...صورتیش

 ولی کنارمه...بود زجرآور خیلی..داد عذاب خیلی منو امشب اون

 ...نمیکنه احساسم به توجهی

 

*** 

 

 "پریا"

 

 هم لحظه یک برای بود امید پیش همش فکرم. بودن باز چشام

 .نمیشد محو ذهنم تو از تصویرش

 خوش واقعا امشب ، گذروندم که سختی سال3 از بعد ، بار اولین برای

 .امید کنار اونم گذشت، خوش بهم ، بودم حال

 

 امید میکنم امنیت احساس باشه کنارم وقتی
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 و زد زل چشام تو وقتی امشب...خوبه احساس یه...میده امینت بوی

 .بگیری من از نگاهتو نداری حق:  گفت

 کنار...برندارم رنگش خوش های چشم از رو نگاهم که. داد دستور بهم

 سردم دستای تو رو داغش دستای وقتی ، فواره

 پخش که آهنگی....بوده محشر امید رقص....رقصیدنمون....گذاشت

 .میکرد توصیف بهش نسبت احساساتمو ، میشد

 

 مثل تونستم می کاش ای...بودم معذب نگاهاش زیر امید کنار امشب 

 و زیبا چشمان به بزنم زل سیر دل یه و کنم نگاه بهش اینقدر خودش

 ....نمیتونستم ولی! اش مردونه
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 : رنج نابرده_  امیری خواجه احسان

 

 نیست تو شبیه حسی هیچ برام

 

 آرامشم درگیر تو کنار

 

 کافیه جهان تمام از همین
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 میکشم نفس کنارت که همین

 

 نیست تو شبیه حسی هیچ برام

 

 منی جستجوی هر پایان تو

 

 آرامشه عین تو تماشای

 

 منی آرزوی زیباترین تو

 

 نمیکنی رها عذاب این از منو

 

 نمیکنی نگاه من به کنارمی

 

 نمیرسه من به تو قلب تمام

 

 بسه من برای فکرمی که همین

 

 نمیکنی رها عذاب این از منو

 

 نمیکنی نگاه من به کنارمی
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 نمیرسه من به تو قلب تمام

 

 بسه من برای فکرمی که همین

 

 هنوز بودن تو با عادت این از

 

 خوشه کنارت ام لحظه لحظه ببین

 

 روز یه بودن تو با عادت همین

 

 میکشه منو باشم تو بی اگه

 

 بده حالم انقدر وقتایی یه

 

 حالتو کسی هر از پرسم می که

 

 من پشت میکنم حس روزایی یه

 

 تو دنبال میگرده شهر همه
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 تو دنبال میگرده شهر همه

 

 نمیکنی رها عذاب این از منو

 

 نمیکنی نگاه من به کنارمی

 

 نمیرسه من به تو قلب تمام

 

 بسه من برای فکرمی که همین

 

 نمیکنی رها عذاب این از منو

 

 نمیکنی نگاه من به کنارمی

 

 نمیرسه من به تو قلب تمام

 

 بسه من برای فکرمی که همین
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* 

 

 "امید"

 

 .بیدارم هنوز من و شده 4:00 ساعت! اوف

 .بود کرده مشغول پری رو فکرم تمام

 .بشنوم صداشو االن همین داشتم دوست خیلی

 

 بدستش ها بچه از یکی به سپردم. دارم رو همراهش شماره من راستی

 .بشم مزاحمش االن همین بذار. بیاره

 ....زد بوق

 

********* 

 

 "پریا"

 

 تماس دیدم که کنم رد رو تماس خواستم. نبود کن ول نوید! اوف! اوف

 .کردم رد ناشناسه شماره یه از...نیست نوید از

 

 همینطور و دوم بار برای ولی گرفت تماس هم دوم بار برای و 

 دیدم کردم بازش اومد اس ام اس صدای اینکه تا.کردم رد هم باربعدی

 :نوشته
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 !میدی؟ آشنایی افتخار. خوشگله خانوم سالم -

 

 :گفتم جواب در

 

 !بهت؟ بدم آشنایی افتخار میخوای شب وقت این -

 

 :داد جواب

 

 !خوشگله؟ خانوم داره اشکالی چه مگه -

 

 به دیگه االن. نیست مهم برام باشی که خری هر. زشتو آقا ببین-

 !!!بای. نده پیام مردم ناموس

 

 .نداد جوابی هیچ

 

********* 

 

 "امید"
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 ؟ زشتو میگه من به پری. نمیشه باورم

 ناموس االن اون یعنی مردم ناموس اووو زشته؟ قیافم حد این تا یعنی

 منه؟

 رو حسابش فردا باشه! خر؟ گفت من به اون...کن صبر لحظه یه

 !!میرسم

 

********* 

 

 .هه. شدم بیدار خواب از در تق صدای با

 بودم پری فکر به بیداریم تو خواب؟ کدوم

 .میدیدم رو خوابش ، خوابم تو و
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 (شخص سوم)

 "نوید"

 

 با. بود عصبانی خیلی شده سوار ماشینی چه اینکه و پریا دیدن با نوید

 قدم به و آدمایی همچین با رفتن پسته؟ اینقدر پریا یعنی:  گفت خودش

 تقصیر همش....ولی هستم آدما اون مثل منم هه! داد؟ ترجیح من با زدن

 ...میداد حقمو فقط اگه! امیده عوضی اون
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 : زد زنگ پریا به شب نصف همان و کند تحمل نتوانست دیگر

 

 !؟ نوید ؟ الو-

 

 !پریا -

 

  چته؟ نوید؟-

 

 !خوبی؟-

 

 !!االن؟ پرسیدنه احوال وقت مگه -

 

 :بودگفت شده سرخ عصبانیت از درحالیکه نوید

 

 !!!بودی؟ جایی امشب پریا-

 

 :داد جواب پته تته با و شد هول پریا

 

 ؟!باشم کجارفته داری ار...انتظـ...نه...نـ -

 

 !میگی؟ رو حقیقت که باشم مطمئن -
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 چیشده؟ مگه...آره...آر -

 

 !خوبی؟ تو! نشده چیزی -

 

 .ممنون خوبم آره -

 

 !خوبه -

 

 میخواستی؟ چیزی -

 

 مگه؟ چطور ، نه -

 

 بیدار قشنگم خواب از منو و زدی زنگ یهو تو که بودم خواب آخه -

 !شدی دوم کیان ، کردی

 

 ...که خواستم....خواستم فقط من شدم مزاحم ببخشید -

 

 چی؟ که -

 

 !بشنوم صداتو -
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 .کرد سکوت پریا

 

  میشنوی؟ صدامو پریا -

 

 !کنم قطع باید نوید. آره -

 

 !میکنیم صحبت فردا پس -

 

 !بخیر شب. باش -

 

 ! بخیر شب -

 

 می دروغ او به پریا که میدانست او. شد آرام پریا صدای شنیدن با نوید

 ...وقتش به هرچیزی نبود مهم ولی گوید

 

 با زدن قدم  ، امید بخاطر اونم. گفت دروغ نوید به بار اولین برای پریا

 به شب وقت این تا بلکه ، نبود خواب اصال پریا...کرد رد رو نوید

 . بس و بوده امید فکر

 

 هیچ افتاده مصیبتی درچه دریا اینکه و کیان های حرف شنیدن با نوید

 .نداد اهمیتی
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 های بازی از یکی هم این که میدانست 

 حرف این از تر باهوش نوید ولی ، نوید آوردن بدست برای دریاست

 ...بود ها
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 افکارم ی رشته در به تقه چند صدای با

 :گفتم اخم با بود احمد کردم باز رو در شد پاره

 

 میخوای؟ چی -

 

 .است آماده صبحانه قربان.. قر...قـ - احمد

 

 شده داغون بد اعصابم کوبیدم صورتش تو محکم درو حرفی هیچ بدون

 .بود

 می فقط اون ببینم رو پری برم میخواستم

 کنه آرومم نگاهش با تونست

 



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 مشکیه کت و پوشیدم خاکستری جین شلوار یک با کوتاه آستین بلوز یه

 بنزنوک سمت شدم، خارج ویال از اخم با و گرفتم دست تو رو اسپرتم

 ...گرفتم پیش ودر پری خونه وراه رفتم مدادیم

 

******* 

 

 "پریا"

 

 آمادست صبحونه بیا پریا -

 

 اومدم-

 

 نشستم، طرالن روی به رو و سرمیز رفتم

 

 میزد؟ زنگ بهت کی دیشب-

 

 ناشناس شماره یک واال نمیدونم -

 

 آهان-

 

 که میکردم وجمع میز طرالن باکمک داشتم صبحانه خوردن از بعد

 !میزنه داد بیرون از یکی شنیدم
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 !اصال چه من به خیال بی میکنه؟ فریاد و داد چرا مرگشه؟ چه وااا

 بیرون از بلندی روباصدای اسمم ، ببرم رو بعدی ظرف خواستم تا

 !شنیدم

 

 پرده و رفتم پنجره سمت به شدم شوکه

 !میزد صدا اسممو فریاد و داد با امید بود امید. کشیدم کنار رو

 :گفتم روبهش و کردم باز رو پنجره

 

 ! نزاشتی برامون آبرو پایین بیار صداتو! امید -

 

 :گفت لبخند با

 

 !پایین بیا پری ببینمت میخوام -

 

 نمیخوام -

 

 :زد داد

 

 !پری -
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 !!امید -

 

 :زد صدا بلندتر اسممو بازی لج با

 

 ! پری -

 

 پایین بیار صداتو روانی وای -

 

 !بیا،میارم تو -

 

 میام االن وایسا بده صبر بهم خدا -

 

  شد باز نیشش حرفم این با

 

 !میزنه؟ صدات بیرون از داره کی پریا - طرالن

 

 !بودم کرده فراموش کل وبه طرالن وای

 

 !پریا نه عزیزم اوردن رو پری اسم! شدی کرم البد وا -
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 اتاق میرم من کوفت - طرالن

 

 برو باشه -

 

 جلو مانتو یک خرسیم خواب لباس همون رو. شد اتاق وارد طرالن تا

 پایین رفتم و پوشیدم بود افتاده رومبل دیدم شانسی که باز

 

 :اومد طرفم به امید که کردم باز رو آپارتمان در

 

 آقا دیدن بیارین تشریف ، خوشگله خانوم شما دادین افتخار عجب چه-

 !!زشته

 

 بود شده مزاحم که کسی یعنی افتادم اس ام اس اون یاد حرفش این با

 !امیدبوده؟

 !اورده؟ کجا از شمارمو ولی

 

 بودی؟ شده مزاحمم دیشب تو -

 

 :گفت و باال داد ابروشو دوتای
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 مزاحم؟ -

 

 ! زشتو آقای مزاحم بله -

 

 شد ترسناک چقدر قیافش وای...کرد اخم

 شد نزدیکم قدم دو

 

 مزاحم؟ -

 

 .مزاحم آره..آر-

 

 .فهمیدم:  گفت لب زیر و داد تکون سرشو

 

 رو گذاشت و کرد بلند منو یهو دفعه یه که شده بیخیالم کردم فکر

 !دادام و باجیغ گذاشتم روسرم و آپارتمان دوشش

 

 پایین بزار منو! میکنی؟ چیکار امید-

 

 ...نباشه حرف....هیسس-

 

 :میگفتم جیغ با و میزدم کمرش به مشت با
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 !بده جواب د! روانی...میبری؟ کجا منو...پایین بیار منو....امید -

 

 :گفت بلندی صدای با

 

 ! میدونی خودت بزنی حرف دیگه کلمه یک....هیسس گفتم -

 

 ماشین چندتا این خدا یا. رفت باال مدل مدادی نوک ماشین یه طرف وبه

 داره؟

 !!گرم بود،دمش محشر خدایی ولی! میبینمش یکی با هروز

 

 امید باالی مدل ماشینای راجب نشستم وضعیت این تو...نگاتروخدا منو

 میزنم ور

 :کرد اشاره ماشین داخل به و پایین اورد منو

 

 ...شو سوار -

 

 به منو نمیدم نشون واکنشی هیچ که دید

 هر بود زده و مرکزی قفل ولی کنم باز درو خواستم کرد سوار بزور

 نداشت ای فایده میکردم بیداد و داد چقدر

 

 :گفت و سمتم برگشت
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 ! برسه دادت به کسی نیست قرار چون نکن بیداد و داد -

 

 نمیفهمم رو کارت این دلیل من....بگو چیزی....خدا تورو...امید-

 

 !نفهمی که بهتره-

 

 ...زد استارت و جلو سمت به کرد روشو و
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 بودم نشسته ماشین تو حرفی هیچ بدون

 

 آهنگ و کرد بلند رو ضبط صدای امید که 

 

 : شد پخش عبدالمالکی علی از تو هی 

 

 تو همچیمی…  تو زندگیمی

 

 قدیمیتو عشـق نذاری تنها
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 غم و شادی توو بودم تو با من

 

 نم نم و آروم شدم عاشقت

 

 تو هی

 

 منی عشـق

 

 تو هی

 

 منی عمر

 

 بشکنی دلمو نری

 

 مهربون عشق تو

 

 بمون پیشم میمیـرم بری اگه

 

 جون آرومه من واسه شدی تو
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 ازنگاه و این داره اهنگ این گذاشتن از دلیلی هم دفعه این بودم مطمئن

 اما ، فهمیدم مینداخت بهم اهنگ پخش هین که غریبی و عجیب های

 ! کی؟ عاشق! شده؟ عاشق امید یعنی! نه متاسفانه رو منظورش

 

 !نمیشنوی؟ کری-

 

 ولی چرخیدم طرفش به بود امید صدای

 اخم با امید و بود شده باز در دیدم که چرخیدم راست سمت به نبود

 :میکرد نگاهم

 

 چیه؟ -

 

 !شو پیاده بهت میگم -

 

 !میشم پیاده من بگو یبار تو باشه -

 

 !بودین فکر تو نبود حواستون شما ولی گفتم هم هزارم بار برای-

 

 لباس با بده مرگم خدا انداختم لباسام به نگاهی ، شدم پیاده ماشین از

 شد، نزدیکم دوقدم و برگشت سمتم به امید! من اومدم خواب

 

  ایستادی؟ چرا چته؟ -
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 !نمیبینی؟ و تیپم -

 

 :دادم ادامه و کردم اشاره لباسهام به و

 

 میکردم عوض و لباسام جایی ببری منو میخوای میدادی خبر اگه -

 ...؟!میره آبروم اومدم اینجور خوبه االن ، حداقل
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 کردن باز در برای حتی بری بخوای جا هر بگیری یاد باید تو اوال -

 !حقته چیه؟ میدونی ولی ، بپوشی مناسبی لباس باید

 

 !!!حقمه؟-

 

 :داد ادامه راهشو و نداد جوابی

 

 :گفتم و رفتم دنبالش 

 

  میریم؟ داریم کجا نمیدی؟ جوابمو چرا. امید -
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 ! میفهمی االن -

 

 روبه میکرد صحبت مردی یه با داشت امید بود سرد خیلی هوا وای

 گردشی و مسافربری کشتی کلی و بود آب روم

 

 میپرسیدم امید از وقت هر بودم نفهمیده هنوز رو اونجا بودنمون دلیل

 !میفهمی االن میگفت هی

 

 نظر در حاال اخه؟ وضعشه چه این انداختم لباسام به نگاهی دوباره

 !دلقکم شبیه مردم

 

 :اومد سمتم به امید

 

 بریم بیا -

 

 کجا؟ -

 

 گفت سمت اون به سرش دادن تکون با نگفت چیزی و کرد نگام فقط

 دنبالش، رفتم بیا دنبالم
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 از نگین مسافربری کشتی....دیدن با ، پایین اورد بلند پله دوتا از و من

 :موند باز دهنم تعجب

 

  نگین؟ اوردی منو چرا دقیقا؟ میکنیم چیکار اینجا ما امید -

 

 نفهمیدی؟ هنوز یعنی-

 

 :گفت امید که دادم تکون منفی ی نشونه به سرمو

 

 !جایی یه ببرمت میخوام -

 

 :باال دادم ابروهامو

 

 میخوای نکنه دادم ادامه تمسخر با منوببری؟ میخوای کجا نگین؟ با-

 ! دبی؟ ببریم

 

 کرد نگام فقط امید و خندیدم بعد و

 مشت کمرش به گذاشت دوشش رو کرد بلند منو دوباره و زد پوزخندی

 :زدم

 

 !!ها دارم پا خودم تو؟ میکنی چیکار پایین بیار و من امید -
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 به شروع بعد دقیقه چند تا نگین و پایین اورد کشتی تو و کرد سوار منو

 کرد حرکت

 

  دیونه؟ ببری منو میخوای کجا ندادی؟ جوابمو امید-

 

 و اومد نزدیکم و کرد نگام اخم با اوردم زبونم رو رو دیونه ی کلمه تا

 !...میرفتم عقب عقب ترس با من
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 گفتی؟ چی -

 

 :گفتم تند تند پته تته با که بود ترسناک صداش اینقدر

 

 هیچی...هیـ -

 

******* 

 

 ( شخص سوم) 

 "نوید"
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 نظر مورد میشنید،مشترک را صدا همون دوباره میزد زنگ چقدر هر

 ...زیاد بود،خیلی نگران!میباشد خاموش

 !پریا نگران

 

 و رنگ و هم در ی چهره با که رفت خونشون به کجاست نمیدونست

 !پریانیست که برد پی این به شد رو روبه طرالن ی پریده رو

 

 میکرد سعی کیان و میکرد گریه طرالن بودن نشسته مبل روی

 اون همراه خود خواسته با پریا که بود کرده گمان نوید! کنه اونوآروم

 .... اونو که نداره غافل،خبر دل ای ولی رفته پسره

 

 اونم دست از چیزی هیچ ولی میخواست کمک کیان از گریه با طرالن

 ... کار هیچ...اومد نمی بر

 

 که داد خبر ها اون به رو پریا شدن گم و گرفت تماس ۱۱0 با کیان

 !میکنن پیگیری نشد پیداش و گذشت ساعت24 اگه گفتن

 

 به صورتش رنگ که طوری بود شده پریاعصبانی دست از نوید

 خیلی نوید که میداد تشخیص روخوب این کیان و میزد قرمزی

 !...میشه مربوط پریا به عصبانیت این که میدونست!! عصبانیه
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 "امید"

 

 تونستم می خوب اینو بود ترسیده خیلی کردم نگاه پری به عصبانیت با

 یهو کردم نگاه چشماش به وقتی لحظه یه بخونم ترسیدش چشمای از

 کرد، کش فرو عصبانیتم ی همه

 

 عشقم ی همه کردم سعی کنم نگاه خشم با ها چشم این به که نیومد دلم

 چشام دیدن با انگار کنم نگاه بهش و بریزم چشمام تو رو

 متوجه رو ام چهره تغییر حالت زدن زل بهش عشق با و آروم خیلی که

 !کشید راحتی نفس یه که شد

 

 مهربونی با بود ترسیده خیلی عزیزم آخه

 :گفت که کردم نگاهش

 

 ید...مـ...ا -

 

 .امید جون -

 

 کنم؟ چکار حاال من -



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 

 ! اتاق اون تو برو هم حاال عزیزم بگذرون خوش فقط هیچی-

 

 :گفت و کرد نگاهم گیجی با

 

 .نمیرم من نه -

 

 !بری باید -

 

 :گفت بلندی صدای و تحکم با

 

 !نمیرم -

 

 :زدم داد اون از تر بلند منم

 

 .نکن بلند من برا صداتو بعدشم بری باید -

 

 سمت به کشون کشون و گرفتم بازوشو

 درو و اومدم در بیرون سریع خیلی و گذاشتمش داخل بردمش اتاق

 بستم
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 چی از نمیدونم میخواست کمک و میزد در به محکم داد و گریه با پری

 !!!بود ترسیده اینقدر
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 "پریا"

 

 نداشت ای فایده زدم در هرچقدر بودم شده عصبانی خیلی امید دست از

 و شدم بیخیال منم نبود اینجا کسی اون و من جز به انگاری

 

 قرمز مجلسی شب لباس به....به چشمم که شدم اتاق انداز بر مشغول

 !بوده اینجاشم فکر به عزیزم آخی! افتاد

 

 و ترس همه پوشیدم اونو ذوق با و رفتم لباس طرف به حال خوش

 میشه مهربون وقتی پسر این رفت یادم رو داشتم ازش که عصبانیتی

 !!میشه ترهم داشتنی دوست هم خوبه خیلی

 

 واقعاخودمم که لحنی با رو امید و زدم در سمت به خوشتیپ و آماده

 شد باز در که زدم امید،صدا به برسه چه بود کرده متعجب

 

 با مشکی شلوار و کت یک شد نمایان امید خندون و متعجب ی چهره و

 !خوشتیپ چه بود پوشیده رنگ مشکل و قرمز کروات
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 :کرد اشاره بیرون به و کرد اندازم بر پایین به باال از

 

 .دیگه بیا -

 

 های گل کلی که نگین داخلی نمای دیدن با اومدم بیرون ریلکس خیلی

 صدای با که الیتی آهنگ و بود شده پخش اون سطح روی شده پر پر

 !!کرد برابر صد رو ذوقم میشد پخش نوازنده چند توسط بلندی

 

 از شب این بابت و بوسیدم رو امید لپ حالی خوش با سریع ندونسته که

 از که چشماش دیدن از کردم نگاه صورتش به وقتی کردم تشکر اون

 !...گرفت خندم ، بودن اومده در حدقه از تعجب
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 خیلی کنارش میکرد نوازش موهامو اونم و بود امید سینه رو سرم

 :میکردم امنیت بودم،احساس آروم

 

 میریم؟ امید،کجا -
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 .تهران میگردیم بر -

 

 !بودیم؟ کجا ما مگه -

 

 و شیک خیلی بودم قرمزه لباس با هنوز کرد نگاهم فقط نگفت هیچی

 اوندفعه اخه باشه داشته قرمز رنگ به زیادی ی عالقه بود،فکرکنم زیبا

 ...لباسش هم

 

 فوق امشبش تیپ با اون....امید ولی بودم شده خوشگل حسابی امشب 

 العاده

 !جذاب و تیپ خوش بود شده

 

 به من....طرالن!....خونه خونه،وای گردم بر لباس با نمیشد حیف ولی

 سالمتی نه،به....شده نگرانم کلی االن حتما....ندادم خبر طرالن

 ...خودم با نیوردم هم گوشیمو

 

 برسیم؟ تا مونده چقدر امید -

 

 :گفت مچیش ساعت به نگاهی هیچ بدون

 

 .دیگه ساعت ربع یه -
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 .کنم عوض لباسامو برم من پس -

 

 :زد پوزخندی

 !بپوشی؟ خرسیتو خواب لباس میخوای -

 

 ! بپوشم خرسیمو خواب لباس مجبورم بله شما لطف به! هر هر-

 

 حسودی که جوری بود قشنگ خیلی خندیدنش طرز خدایی خندید بعد و

 .شدم محروم سال سه برای که ای خنده به...بهش میکردم

 

 تنم تو از رو مجلسی لباس و رفتم بودم قبال که اتاقی همون طرف به

 !شدم دلقک دوباره االن و پوشیدم خوابمو لباس و اوردم در

 

 باال اوردم که رو سرم میزدم غر زیرلب همونجور و اومدم در اتاق از

 :بهم بود زده زل(خاص خیلی)نگاه بایه ساکت امید دیدم

 

 !!ندیدی؟ دلقک میکنی؟ نگاه چته چیه؟ -

 

 این...واا خنده زیر زد بلند باصدای یهو که گرفتم ازش نگاهمو بعد و

 :صدازدم جیغ با اسمشو شدم؟؟ دار خنده حد این تا یعنی خنده؟ می چشه

 

 !!!امید -
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 :دادم ادامه بعد و ایستادم جلوش سینه به دست

 

 به هست اگه...امید؟ آقا کردین پیدا من تو داری خنده چیز...بگوببینم -

 ...کنیم همراهیتون بگین ما

 

 :میزد حرف و میخندید

 

 !کو؟؟ خرست پری...پر -

 

 تو؟ میگی چی چی؟-

 

 :گفت و کرد اشاره لباسم به بعد و

 

 !!! پری؟ کردی گم خرستو -

 

 لباسم بعدش و خودم پس؟؟ کو خرسه راستی انداختم بلوزم به نگاهی

 خرسه تصویر و پوشیدم عکس بر بلوزمو اع دیدم که چرخوندم رو

 !!افتاده پشت

 

 :خندید بلندتری صدای با امید چرخوندم رو خودم وقتی
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 !پوشیدم عکس بر بلوزمو تو دست از! بخند! بخند -

 

 !نمیخندم دیگه ببخشید...ببـ -

 

 ! (گرفتی خودتو جلوی زور به ضایعست ، خودت جون آره) 
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 "امید"

 

 پایین ماشین از پاشو که همین کردم پیاده خونشون در دم رو پری

 :زدم صداش روببنده ماشین در اینکه از قبل! شدم دلتنگش گذاشت

 

 !پری -

 

 بله؟ -

 

 !!بشین بیا لحظه یه -

 

 !برم باید شده دیر خیلی امید چی؟ -
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 !لحظه یه -

 

 دلیل؟ -

 

 !  سیرشم دیدنت از میخوام خب -

 

 :نشست ماشین تو دوباره و کرد نگاهم تعجب با

 

 ...نشستم بفرما خب-

 

 عاشق! کردم قفل لباش رو لبامو بزنه ای دیگه حرفه بتونه اینکه از قبل

 ی بوسه حیف ولی گرفتم انرژی کلی اینکه از بودم،بعد لباش طعم

 !نمیکنه همراهیم هیچوقت اون بود یکطرفه

 

!! داشت خاصی برق یه کردم، نگاه چشمانش به و بردم عقب سرمو

 :گفت و انداخت پایین سرشو اومد بیرون حرکتم شوک از که وقتی

 

 !میرم...دیگه من -

 

 ...شد سیر خیلی خیلی عزیزم مرسی-
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 زود خیلی چون بدم ادامه جملمو نتونستم

 

 خجالت عزیزم آخی! رفت خونه طرف به دو با و اومد پایین ماشین از 

 !کشید

 تعجب. بود منتظره غیر چون نکنم فکر نه بود؟؟ اولش ی دفعه مگه

 !!همینه آره. کرد

 

 "پریا"

 

 میکردم فکر امید به بود لبم رو لبخند حالیکه در و زدم رو در

 ...کنم بیرونش ذهنم از نمیتونم....دارم بهش که حسیه چه این...خداا

 

 ترسیده ازش خیلی ، برد نگین تو و گذاشت دوشش رو منو وقتی ولی

 باهام که کاری بدتر و بلند صدای ، زدنش حرف طرز از...بودم

 ...کرد

 

 یک عین درست و کرد حبسم اونجا و اتاق یک برد کشون کشون منو

 یک طرالن ی پریده رنگ صورت دیدن با شد باز در...بودم شده اسیر

 دیگه این برگشتم عقب قدم

 :گفت آهسته گوشم زیر و...پریدبغلم دو با دیدنم بعد طرالن چشه؟
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 !شکرت خدایا ، شکرت خدایا -

 

 به رو نوید و کیان ی چهره با که شدم خونه وارد و شدم جدا بغلش از

 !شدم رو

 

 از که صورتی با و بست رو در طرالن دیگه؟؟ میکنن چیکار اینجا اینا

 :زد داد بود شده سرخ عصبانیت

 

 !!بده جواب بودی؟ کجا نفهم ی دختره بودی؟ها؟ گوری کدوم -

 

 تو؟ میگی چی پایین بیار صداتو طرالن -

 

 :شد نزدیک قدم یک کیان

 

 به نوید کرد اشاره نوید به سر با بودیم نگرانت طرالن هم من هم پریا-

 تو ولی اومد اینجا و شد نگرانت ، بود خاموش ولی میزد زنگ گوشیت

 ...نبودی

 !دادیم رو شدنت گم خبر و رفتیم کالنتری به غروب نویدهم منو

 

 !بگردین دنبالم نبودم ساعت دو تا نیستم بچه من ولی ممنونم کیان -
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 سرتو گاو عین نه ، جایی بری میخوای که میدادی خبر حداقل - طرالن

 !بری همینجوری و پایین بندازی

 

 به حتی میدم خبر همه به جایی برم بخوام بعدی بار باشه ، باشه -

 !آپارتمان ساکنان

 شد؟ خوب حاال

 

  کی؟ پیش بودی؟ کجا االن تا صبح از دیگه نشو مزه بی-

 

 شبی نصف درست یعنی بودم کی با فهمیده کردم فکر! خره طرالن

 شدم دوست یکی با که بودم گفته بهش

 

 :گفتم دروغ و امید راجب نزدم حرفی کسی جلوی

 

 خبرم یهو بعد...و بود اومده تهران به تازه دوستم...چیزه میدونی....ا   -

 منم و...بود شده تنگ برام دلش ، ببینمت میخوام بیا و تهرانم که کرد

!! بیرون زدم خونه از کنم خبرت اینکه بدون و شدم ُهل دلتنگی ازشدت

 !( دروغی عجب) 

 

 :گفت لب زیر ، ببینم من تونستم فقط که جوری زد محوی پوزخند نوید

 

 !!استقبالش؟ رفتی خواب لباس با -
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 !!بودم فکرنکرده لباسم به! من خنگم عجب!..اوه
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 :گفتم تند تند

 

 به بود تنم که لباسی همون با بودم شده دلتنگش که بس از من...آخه -

 !شدم لباسم متوجه دوستم خونه اونجا و رفتم دیدنش

 

 برم دیگه من طرالن خونه برگشتی دیگه که شکر خدارو خب - کیان

 .بریم بیا نوید

 

 اتفاقا ولی کردنشنیدم گفت،فکر چیزی لب زیر و شد رو کنارم از نوید 

 :گفت چی بشنوم تونستم خوبم

 

 !دوست...هه -

 

*** 

 ( شخص سوم) 
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 نگران او مگر نبود؟ حال خوش چرا نوید ولی برگشت خانه به پریا

 میگفت دروغ همه روی تو لحظه همان پریا میدانست نوید...نبود؟ پریا

 !بود جدیدش عشق پیش ، نبود دوستش پیش اون

 

 دوستش که کنه اعتراف پریا به اگه...بشکنه نوید قلب که حیف ولی

 شاید ای دیگه درصد 5 و بده رد اونو درصد ۹5 زیاد احتمال به داره

 مسئله شاید و فهمیدنش و کردن درک یا باشه حرفاش شنیدن خاطر به

 !اعتماد ی

 

 عاشق پریا...امیدبود به فقط فکرش و بود کشیده دراز تخت رو پریا

 داره؟ دوست رو پریا اون آیا چه؟ امید ولی...بود شده امید

 

 پنهان امید به نسبت احساساتشو کرد سعی پریا عاشقشه؟ وار دیوونه

 ! کنه اعتراف هم اون داره دوستش امید فهمید که ها بعد شاید کنه

 

 اون از منظور نوید افتاد نوید لبی زیر یواشکی زمزمه یاد پریا ولی

 ....خدامیداند میزد؟ پریا روی تو پوزخند هی چرا بود؟ چی حرف

 

 "امید"

 

 یهو که برنامه تو میچرخیدم همینطورالکی اینستاگردی بودم رفته

 ...کنم سرچ رو پری اسم شانسی بذار ، رسید ذهنم به فکری
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 اومد پیجی یک یهو که Pari کردم سرچ و باشه پری اسمش واقعا شاید

 بود Pariya پیج اسم و بود پری عکس پروفایلش که

 

 پری خود واقعا که شدم مطمئن ها پست دیدن با که شدم واردش

 !شانسی چه پری نه پریاست واقعیش اسم!بود

 

 بود حقیقیش اسم به نزدیک بودم کرده انتخاب براش خودم که اسمی 

 پری....پریا

 با که قرمزی مجلسی لباس اون با بود شده زیبا امشب....خودم دریایی

 ...بودم کرده انتخاب خودم ی سلیقه
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 اخمامو اینکه بعداز ولی ، ترسیده خیلی من از خیلی بود مشخص اولش

 .شد آروم کردم محو

 

 زیر هم اگه حتی و میکنه بهم که معمولی های نگاه با من...هییی

 ...میشم آروم هم کنه نگاهم چشمی

 

 همین به نکنه...میده دست بهم حسی یه...چشمهاش به شدن خیره با

 میگن؟؟ عشق ها نگاه و حس
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 تااون ، سردرمیارم چی ازهمه که باالخره بیخیال ، شدم واقعاگیج

 !....خدابزرگه موقعم

 

******* 

 

 "نوید"

 

 ما جلوی رویی چه با پریا نمیدونستم بود شده داغون خیلی اعصابم

 ! میگفت دروغ

 !میزاره کاله سرش داره میفهمید بود تنش که لباسی این با بود هم خر

 

 اونجا!! خواب لباس!!...لباس؟ این با بود؟...اون پیش واقعا یعنی 

 !نیست اینطوری پریا بابا نه...نکنه میکرد؟ چیکار

 

 دارم خدا وای چی؟ باشه ه*ش*ح*ا*ف دختر یه اگه چی؟ باشه اگه

 !!!میکرده چیکار تنهایی عوضی اون با نبود معلوم میشم دیونه

 

 اگه...دختر این بشناسم اسم این به روزی رو پریا که نمیکردم فکرشم

 !!...باشه دخترهم

 !!میکنه فکر عیاشیش به فقط که ه*ز*ر*ه ی*ه*ش*ح*ا*ف زن یک

 

 !!...اومدم خودم به لحظه یه
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! بکش خجالت! میزنی تهمت مردم دختر به!! میگی؟ داری چی نوید

 !...واقعا میگفت راست شاید

 

 !!سرجاش بیاد مخم این بلکه بزنم ُچرتی یه

 فکرم بازم معمول طبق وهمونطورکه درازمیکشم تخت روی آهسته

 ....میرم خواب به درگیرپریاست
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******* 

 

 "پریا"

 

 نگاهم طوری!میکرد نگاهم شکلی این چرا بود؟ شده چش نوید امروز

 که کرد می

 !باشم داده انجام خالفی کاری شاید که کردم شک خودم به

 

 کی با من که فهمیده یعنی(  دوست ، هه)  افتادم زیرلبیش متلک یاد

 بودم؟

 باشه؟ کرده تعقیبم نکنه
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 و من راه همه این بیاد دیوونست مگه صبحی اول..نداره امکان نه

 !کنه تعقیب

 حلش باشه اومده پیش سوتفاهمی اگه حداقل که بزنم زنگ بهش بزار

 !...کنیم

 

 ....بگم؟؟ چی زدم زنگ

 !...بودم؟؟ امیدرفته با من میدونستی تو بگم

 !!...که نمیشه اینطوری نه

 

 ....روی پیاده بریم میتونیم و صبح ندارم مهمی کار فردا میگم بهش اها

 !...میکشم زبونش زیر از و چیز همه اونجا

 

 ....گرفتم تماس باهاش ، بودم باوجدانم درکشمکش که هین درهمون

 !...نداد جواب بوق ۱0 ، بوق دو ، بوق یک

 

 !!کرد ریجکت که زدم زنگ دوباره

 اینکارا؟ و نوید ، کردم تعجب

 !...محاله

 !رو چیزی گرفت نمی دل به اینقدر اون

 

 حواسم گوشیم دلینگ ، دلینگ صدای با که بودم نوید کار فکر تو

 ...برگشت وسرجاش
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 بود کرده فالوم یکی بود اینستا از ، کردم نگاه گوشی ی صفحه به

 بشم آشنا باهات میخوام ، نوشته مضخرفات کلی حاال بیکارنا مردم بابا

 شماره ،

 ....و میدی

 

 ، خورد زنگ گوشیم که بخوابم میخواستم وللش بابا. ندارم حوصله

 !بود امید اوه ، روش پریدم چی عین نویده کردم فکر

 

 دیوونه هم این! کرد قطع یهو کنم قرار بر و تماس میخواستم که همین

 !دیگه شده

 :بود نوشته اومد امید از ام پی یه یهو

 

 !! ((کن باز رو باالیی)) 

 ...؟!کنم باز رو چی چی...چی؟ یعنی

 

 :فرستادم واسش 

 ((  چی؟)) 

 :فرستاد دوباره که

 ! (( روبازکن باالیی اون میگم)) 

 

 یه دوباره اینبار چیه؟ منظورش اوففف 



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 !کیه ببینم کنم باز بزار! شد اضافه باال اینستا

 

 رفتم ، بازبود پیجش ، کرده فالوم نام امید یه دیدم کردم بازش که وقتی

 !!بابا خودمونه امیده همون اینکه اوووو دیدم

 

 کجااورده؟ از پیجمو خدا وای

 داده؟؟ بش کی

 !...چیه واقعیم اسم فهمیده حتما دیگه تاحاال
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 ...میزدم لبخند ناخداگاه هاش پست دیدن با

 ...بود گذاشته مختلفی های ژست با رو خودش های عکس

 ! جذاب و شیک المصب اوفف

 

 :بود شکل این به که کردم باز رو عکس آخرین

 گرفته همدیگرو دستای پسر یه و دختر یه

 :بود شده نوشته کنارش متنی یه و بودن

 ! ((خواهم می چه نفس جز من مگر ، است بس باشی که تو)) 
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 به ممکنه یعنی! منه؟ به منظورش امید...نکنه شد تر رنگ پر لبخندم

 میکنه؟؟ فکر منم به...باشه؟ داشته حسی من

 

 بود کرده درگیر رو ذهنم که دیگه سوال وکلی

 

. شدم قبلی های عکس کردن چک مشغول و شدم خارج عکس اون از

 ! (لعنتی جذاب! ) بودن محشر هاش عکس وای

 

 ....باالو مدل های ماشین کنار شلوار و کت با

 !گرفته هم هایی ژستی چه

 ....شدم یکیشون وارد ، کنم چک و کامنتاش رفتم

 !اینجا ریختن دخترا همه!! خوب چه

 

 فحش با بعدی منه مال میگه یکی..میکنن هم دعوا امید سر!  پرووها

 منه مال میگه

 

 مال! منه مال امید..روحتون تو

 !مـن

 !عبضی چسافطای

 

 :بود نوشته یکی دیدم که میخوندم رو ها کامنت داشتم
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تونه دخترا))   داره دختر دوست اون...نکنید دعوا امید سر اینقدر..بَس 

 ! ((رویاست هم اسمش

 

 !!!؟ خریه کدوم دیگه رویا ؟ رویا

 و قلب های ایموجی کلی با پسرا که میخوندم رو بعدی های کامنت

 ((  نمیرسه رویا خوشگلی به هیچکی آره...آره))  نوشتن بوس

 

 ((  امید کینگ اند رویا کویین)) 

 

 (( پایدار عشقتون)) 

 

 :بود نوشته یکی

 ((  نمیاین هم به اصال کنی کات رویا با چیه نظرت...امید)) 

 

 (( میخواسته؟ خودش برا رو رویا بنظرتون)) 

 

 !!...ها کامنت این از بود شده خورد بدجور اعصابم

 !هست کی خانوم رویا این بدونم باید

 

 خانوم پریا هللا بسم نگااول اوه ، اوه..میگین خودتون با میدونم حاال) 

 !شده غیرتی و حسود

 !! (امید برای هم فقط....غـیـرتیـم و حـسـوود من..آره ، باشما گفته ولی
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 به زنده رو هردوشون باشه امید و رویا این بین ای رابطه اگه بخدا

 !میکنم گور

 !باشه من جز دختری با امید بدم اجازه اینکه تا باشم قاتل حاضرم
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 بیمارستان رفته حتما ، نبود خونه طرالن شدم بیدار خواب از که صبح

 بیمارستان راهی و پوشیدم لباس ، مفصل ای صبحانه خوردن از بعد

 !شدم

 

******* 

 

 به خوش رویی با دیدم طرالن همراه رو کیان شدم که بیمارستان وارد

 :رفتم سمتشون

 .سالم-

 بخیر صبح ، سالم- کیان و طرالن

 خوبین ، بخیر هم شما هردو صبح-

 .مرسی آره - طرالن

 .خوبم ممنون - کیان
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 !خبرداره حتماازش اون بپرسم کیان از بزار ، افتادم نوید یاد یکدفعه

 !داری؟ خبر نوید از ، کیان میگم-

 :گفت خیالی بی با کیان

 ، ندارم اون از خبری دیگه بودی شده گم مثال که شبی اون از. نه -

 !زده غیبش کجا نمیدونم

 

 هم و دیدنش برم هم که بده خونشونو آدرس میشه اگه پس... اممم-

 !دارم باهاش هم مهمی کار اینکه

 

 :گفت مشهودبود نگاهش طرز و ازرفتارش ضایع خیلی که ذوقی با

 ....خیابون! کن یادداشت..حتما آره...آره-

 ...فعال...مرسی-

******** 

 

 ...رفتم نوید ی خونه سمت به و گرفتم رو آدرس

 وعجیبی مختلف اشکال که بود رنگ ای قهوه بزرگ در یه درخونشون

 ....بود شده زده طرح روش

 

 بامشت که گیرا خیلی و آبی چشمای با دختر یه با که آیفون سمت رفتم

 !!...شدم مواجه میکوبید خونه در به

 

 :رفتم سمتش به! کیه؟ دختره این نیست؟ نوید ی خونه این مگه 
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 نیست؟ آقانوید...منزل اینجا مگه ببخشید-

 

 :گفت و انداخت باال آبروهاشو

 چطور؟شما؟-

 :دادم جواب من و من با

 !دوستاشونم از یکی -

 !میشدم هول چراجلوش نمیدونم

 

 :گفت و کشید هم در ابروهاشو

 !...میرم من!نمیکنه باز در نمیبینی نیستن خونه که فعال -

 

 !شد دور اونجا از و

 آروم و زدم در ، کنم امتحان خودم بزار! باشه؟ ممکنه کجا! اوفففف

 :گفتم

 !دیگه کن باز رو در ، پریا منم ای؟ خونه کجایی؟ نوید نوید؟ -

 

 روبه نوید اشکی های چشم و داغون ی چهره با و شد باز در یهو که

 !!شدم رو

 !! کرده؟ گریه این...این وا

 !! نوید-

 ...داخل برگشت و گذاشت باز رو در حرفی هیچ بدون
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 !..بازنمیکرد؟؟ درو و بود در پشت
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 !!چشه؟ این وااا

 اینکه از قبل داخل رفتم منم و انداختم باال شونه ، نرسیدم ای نتیجه به

 با خیابون اونور از آبیه چشم دختر اون که شدم متوجه ببندم رو در

 !!بود زده زل من به خشم

 

 درو بود نخواسته نوید که چه من به اه اورده در شورشو دیگه اینم

 پشت درو برادختره کردن نازک چشم وپشت غرور با! کنه باز برات

 و بستم سرم

 

 قسمت به و گذشتم باریکی راهرویی یه از انداختم نگاهی اطراف به 

 !نداشتن حیاط اینکه مثل ، رسیدم خونه اصلی

 

 با که کوچیک حال یه با بود مدرنی و شیک ولی کوچیک ی خونه

 که سالن وسط رنگ شیری ی کاناپه و بود شده تزئین عالی دکارسیون

 ...میکرد روقشنگتر اش خونه نمای

 

 آشپزخونه!...بود ای قهوه سفید، رنگ به بود زده که هایی کاغذدیواری

 ....بود اون وسط نفره 4 خوری غذا میز یک که داشت کوچیکی ای
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 به دورتادورآشپزخونه سوخته ای قهوه رنگ به اف دی ام های کابینت

 دیدم جلوم در تا سه رفتم که جلوتر کمی ، بودن شده چیده شکل بهترین

، 

 

 مهمان قربون ، داره مهمون یعنی..کجاست نوید این نمیدونستم

 !!نوازیت

 یکیشون ، داخلشن دیگه دوتادر دیدم که کردم باز رو درها از یکی

 ...حموم یکی واون بود دسشویی

 

 !!بود باز نیمه درش که رفتم بعدی در سراغ و بستم در

 نوید اتاق که زدم حدس. شدم اتاق داخل آروم و کردم باز کامل رو در

 ...بود شده کننده خفه سیگار دود از اتاق ، باشه

 

 این بین بود، کشیده دراز تخت روی که رو نوید تونستم زور به

 ....بودم افتاده سرفه به...بدم تشخیص دودسیگار

 

 روی رو ساعدش ، شدم نزدیک نوید تخت به و برداشتم قدم آروم

 :گفتم آروم بود بسته چشماشو و بود گذاشته سرش

 !نوید؟ -

 

 رنگ به نفره دو تخت یه ، کردم نگاه اتاقش به ، نخورد تکونی هیچ

 !بود شده ست اتاق قالیچه و ها پرده با که سفید
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 به...شد جلب شده نصب دیوار روی که عکسهایی قاب به توجهم

 بچه دوتا و آقا یک و خانم یک...چهارنفره عکس یه ، رفتم طرفشون

 ...پسر و دختر

 

 به...بوده بانمک چه بچگیاش خخخ ، نویدن خواهر و مادر و پدر حتما

 و مظلوم هاش بزرگی مثل هم هاش کوچیکی کردم نگاه دومی عکس

 بوده مثبتی بچه قیافش

  

 تختش سمت به دوباره...افتادم االنش یاد یهو! گرفت خندم فکرم این از

 خوابی؟ ، نوید: کردم زمزمه آروم و نشستم تخت روی...رفتم
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 اشکیش و سرخ چشمای دیدن با که برداشت چشماش روی از دستشو

 ...میکرد گریه...شدبراش ریش دلم

 

 !!بودی؟؟ کرده گریه تو...تو نوید-

 :زد زل من به همینطوری و نگفت چیزی

 هست؟ مشکلی! میبینمت اینجوری باره اولین! آخه شده چت خوبی؟-
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 !بغلش تو افتادم که کشید و گرفت دستمو یهویی

 :گفت گوشم زیر ای گرفته باصدای

  چرا؟؟ من؟ با چرا چرا؟ کردی؟...رو...اینکار چرا ، چرا -

 

 ...میکردم نگاهش مبهوت و مات

 !!چیه حرفاش این از منظورش نمیدونستم

 شده گیج حرفاش از ورم این از و بودم کرده داغ بغلش تو اینور از

 :بودم

 چیه؟....منظورت....نوید -

 

! بودی مهربون که تو! نبودی اینطور که تو!! خیلی ، بدی خیلی پریا-

 فکر من چرا؟ دادی نجات منو و رسوندی بیمارستان به منو که تویی

 ...که میکردم فکر....میکردم

 

 :گفتم آروم ، میکرد نوازش بازومو اون و بودم بغلش تو که همینطور

 ...چی؟ کردی می فکر -

 چرا نمیدونم ، بودم گرفته بغلش تو هنوز ولی شد شل بازوم رو دستش

 بیرون بیام بغلش از نمیخواست دلم منم

 

 :پرسیدم ازش دوباره ، بودیم ساکت اون هم و من هم

 !!چی؟ که میکردی فکر بگو...نوید دیگه بگو -
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 لباساش کمد طرف به و شد بلند و کن فراموشش هیچی پریا،...هیچی-

 :گفت میپوشید کتشو که همینطور ، کردم درست شالمو و نشستم ، رفت

 ...میخوام معذرت رفتارم این بابت پریا -

 

 :ایستادم کنارش و شدم بلند

 ...نداره اشکال ، نبود مهمی چیز-

 ؟!میری میکنی ول مهمونتو سالمتی؟ به کجا ببینم بگو حاال

 میای؟ توام بزنم قدم برم میخوام-

 !!بودم اومده این بخاطر منم اصال افتاد یادم ، کنممم فکر کمی اومدم

 بریم باشه -

 

******* 

 

 از ، بود درگیر خیلی فکرم. زدیم می قدم آروم هم ی شونه به شونه

 ....نیمش و نصفه های حرف از...نوید امروز کار

 

 وشنیدن دیدن با امروز بود؟ چی حرفا این از منظورش فهمیدم می باید

 !...شده چیزیش یه واقعا این که شدم مطمئن این از چیزا این
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 ...شدی؟ عاشق حاال تا تو...پریا-نوید

 من دروغ؟ یا بگم رو حقیقت نه؟ یا آره...بدم جوابش چی نمیدونستم

 نه؟ یا عاشقم که نمیدونم خودمم واقعا

 

 بلند سرمو باشه؟ عشق میتونه دارم امید به...به که حسی...که حسی

 همون ، غم همون دوباره. دوختم چشم نوید منتظر های چشم به و کردم

 ...اشکی چشمای

 

 کرد، نگاهم سوالی باحالت

 ...منتظرم-نوید

 !! نه یا واقعاعاشقم که دونم نمی هم خودم واقعا نوید، نمیدونم -

 !...شد خیره بهم بهت با

 

  یانه؟ عاشقی نداری خبر هم خودت که بگی میخوای یعنی-نوید

 :گفت دادم،که تکون سرمو فقط

 روتجربه مختلفی های حس میشه عاشق وقتی آدم میشه؟ مگه-نوید

 !...میکنه

 که بفهمه تونه می هم باشه ونشنیده بلدنباشه ازشون هم هیچی که اونی

 !! عاشقه

 

 !...جناب؟ نه یا عاشقم بفهمم که داره هایی حس چه عشق بگی میشه-

 :گفت و کرد اشاره صندلی به
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 !میگم بهت بشینیم بیا -

 !بودیم نشسته هم کنار فاصله با هردو

 

 :گفت و داد سرشوتکیه و کرد قالب سرش پشت دستاشو

 اون مال....اون با بودن یکی حس....خوبه خیلی حس یه عشق-نوید

 با نداری دوست...باشه خودت خود برای فقط و فقط میخوای یعنی شدن

 !باشه کنارت همیشه میخوای...ببینیش دیگه یکی

 

 غیرتی ببینیش دیگه یکی با وقتی!....کنی فداش جونتو حاضری....

 کنار اونو اینکه بخاطر فقط کنی نابود رو طرف میخوای و میشی

 خواب ها شب!....شب و روز فکرشی تو همیشه!....دیدی عشقت

 !میبینی هم خوابشو اوقات گاهی...نداری

 

 !....بشنوی صداشو فقط یا ببینیش روز هر داری دوست...

 

 بودن،اینکه تصاحب مثل میده دست بهت خوبی حس باهاشی وقتی

 ! دیگه مهم چیز یک فقط...خودمه مال ، خودمه برا اون آره....میگی

 :کردم نگاش

 چی؟-
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 ممکنه و میخوری شکست ، میشی نابود بره کنارت از اون اگه-نوید

 !...بزنی هم خودکشی به دست

 

 :داد ادامه و کرد نگاهم

 داره؟ حسی چه عشق فهمیدی حاال-نوید

 .ممنون ، آره-

 :گفت و گرفت داغش دستای تو دستمو یهویی

 بگو من جون آره بگو داری رو ها حس این هم تو که بگو خدا تورو-

 !!دارم منم آره

 که چه اون به یهو؟ شد چش این ، کردم نگاه بود دستاش تو که دستم به

 نه؟ یا عاشقم من اصال

 

 :گفتم و کردم نگاهش

 مهمه؟ برات -

 !مهمه هم خیلی مهمه آره-نوید

 حس این وقتی....شدم عاشق من نوید آره...میگم رو حقیقت من باشه-

 حس همین منم عاشقم منم آره که فهمیدم کردی توصیف برام هارو

 ...دارم هارو

 

! (  دارم امید به.....به نسبت رو ها حس همه این من نگفتم هم دروغ) 

 !کرد نگاه چشام به و شد شل دستم از دستش
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 کیه؟....اون که...بگی میشه-نوید

 !بگم کسی به نمیتونم اصال بگم نمیتونم من نه

 ...نخواه من از اینو نوید نه-

 :گفتم نوید روبه و شدم بلند

 ...خداحافظ...دیگه میرم من -

 !گرفت و دستم و پاشد نویدهم برم میخواستم که همین

 

 :طرفش وبرگردوندم روم

 میخوای؟ چی نوید؟ چیه-

 :گفت فقط ودرآخر شد خیره بهم پرحرف باچشمهایی ساکت چندثانیه

 هیچی-نوید

 

 ...کرد ول دستمو و

 و راننده به توجه باربدون اولین برای و شدم جدا اون از دو با منم

 ...شدم سوار و دادم تکون دست ماشینی سرنشینابرای

 

 گذاشته سرش روی دستشو... بود نشسته دوباره که کردم نگاه نوید به

 !!!کرد؟ می گریه یعنی....یعنی!! میخورد تکون هاش شونه و بود
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 هشتم_و_هفتاد_پارت#

 

 "نوید"

 

 فقط کیه اون که نگفت ولی عاشقه گفت زد آتیشم هاش حرف با و رفت

 ...بگه که بودم اون از کلمه یک منتظر

 

 ی لحظه....بودم خیال خوش چه ولی عاشقتم من ، دارم دوست من نوید

 همه میخواستم... گرفتم دستشو که وقتی بدم لو خودمو میخواستم آخر

 ....بگم رو چیز

 

 تو شدم عاشقت دیدم تورو که باری اولین از عاشقتم من پریا که بگم

 ....عشق این که حیف...حیف ولی لرزوندی دلمو که کسی اولین

 

 شکست حرفات این با پریا....نداره جریان و طرفست یک عشق

 اعتراف با اون ولی بودم عاشقش که دختری های حرف از....خوردم

 !....کرد خورد منو دیگه یکی به عشقش

 

******** 

 ( بعد هفته دو) 

 

 "پریا"
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 این توی...میگذره نوید غریب و عجیب های حرف جریان از هفته دو

 ، خونه برعکس من و میزد سر من به نوید اوقات گاهی هفته دو

 ...زدن قدم یا بیمارستان

 

 به رفتم بیرون باهاش نه زدم حرفی نه امید با هفته دو این توی تقریبا

 مسیرمو زود بینمش می وقتی! نمیدادم جواب عمدا ، میزد زنگ من

 !کنم می عوض

 

 !!!میکنم فرار ازش چرا نمیدونم

 ! (دختر؟ اخه شده مرگت چه ، پریا سرت تو خاک) 
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*** 

 "امید"

 

 جواب میزنم زنگ وقتی... ندیدم رو پریا که گذره می هفته دو تقریبا

 زود و مسیرش و میکنه فرار من از بینه می منو که وقتی یا...نمیده

 !میکنه عوض
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 دم رو پریا که سپردم ها بچه از یکی به!! شدم خسته وضع این از...اه

 سری یه و...میکنه چیکار ، کی با ، میره کجا. کنه تعقیب دقیقه به

 ! بیارن برام گذشتش و خودش ی درباره اطالعات

 

 :اوردم باال سرمو در به ای تقه چند با

 ...تو بیا-

 ..قربان - امیرسام

 میخوای؟ چی-

 آوری جمع دختره اون ی درباره رو الزم اطالعات تمام - امیرسام

 ...کردیم

 

 !کاراکردین چه هفته دو این توی....شنوم می. خب خیلی-

 خانوادگیش فامیل و است پریا ، دختر این اسم...قربان - امیرسام

 .ظاهری

!! زد خشکم یهو و موندن باز آخر تا چشام ، پریا فامیل شنیدن با

 !ظاهری...پریا

 

 !نیست ظاهری ی خانواده از پریا!  دروغه! ممکنه غیر...نه

 ...بده....ادامه-

 از کامیون با تصادف یک تو خانوادشو که میشه سالی سه - امیرسام

 ...داده دست
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 یک ظاهرا ، بشن دختری یک صاحب اینکه از قبل ظاهری خانم و آقا

 از بعد ولی مرده پسرشون که کردن فکر سال ۱۷ از قبل داشتن پسر

 و است زنده هنوز پسرشون که میشن متوجه سال 20

 

 ، تهران به برگشت مسیر در ، دنبالش میرن میکرده زندگی گیالن در

 ولی مردن درجا پسر و مادر و کردن تصادف کامیون یک با شب

 

 بیمارستان به ، تهران به نزدیک شهرک یه به میرسونن رو پدره

 از رو جونشون و قلبی ایست ودراثر نمیاره دوام روز دو ولی میبرنش

 !...دادن دست

 

 !...نمیرفت کتم تو اصال تصادف جریان...میکشید سوت مغزم وااای

 همه میری ، باورکنم اصالنمیتونم و تصادف این جریان من امیرسام-

 !...بری میتونی ، میاری من برای دقیق و مفصل و چی

 

 ...آقا....آقا چشم بله - امیرسام

 چیه؟-

 ...بـ با خانم پریا گذشت که ای هفته دو این توی - امیرسام

 ..بده ادامه -

 ای هفته سه ظاهرا! بودن نوید آقا رتون....براد با...آقا بله - امیرسام

 دارن آشنایی همدیگه با که میشه
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 پریا ظاهرا پس!!! نوید؟ با پریا...رفتم در کوره از حرف این شنیدن با

 !(میدونیددیگه خودتون...) برا...بـ آقا نوید که نمیدونه

 

 کنم معرفی داشم....دا مثل و خودم میتونم منم!  ظاهری پریا دلم عزیز

 !!...برات

 !گرفتم رو نوید ی شماره

 

 :داد جواب بوق چند از بعد

 ...بله؟-نوید

 !...امیدم-
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***** 

 "نوید"

 

 یه دیدم که طرفش برم دیدمش،خواستم رسیدم بود گفته امید که جایی به

 !...همومیبوسن دارن و دخترتوبغلشه

 

 زمین به نگاهمو ببینمشون نداشتم اصالدوست!! طرزشه؟ چه دیگه این

 !!امید: گفت که شنیدم آشنایی صدای که دوختم
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! بود ا....پریـ...ر....پـ صدای....نباشه خودش....نه خدایا....خدا....نه

 !...نیست خودش نه

 

 می زبون بر رو امید اسم دوم بار برای که شنیدم صداشو دوباره که

 به پشتش دختر دوختم چشم هردو به و گرفتم زمین از و نگاهم اورد

 ....کرد نگاه من به و گرفت ازش نگاهشو امید که بود من

******* 

 "امید"

 

 ...پریا به نگاه یه و میکردم نوید به نگاه یه

 :گفت که بهم بود زده زل

 میکنی؟ نگاه اینجوری چرا امید؟-

 ....پریا-

 

 :گفت و وسط پرید که کنم کامل و جملم نذاشت

 دیدم تورو که باری اولین از من....بزنم حرف من اول بذار....امید -

 ...حسی یه....بهت نسبت

 

 :گفت داد با سرش پشت از نوید بگه بعدیشو جمله خواست تا

 !...پریا-
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 زده خشکش بودن تاآخربازشده که چشمایی با که انداختم پریا به نگاهی

 ...بود

 

 با...بود شده خیره نوید به متعجب...چرخید نوید سمت آروم،آروم 

 :گفت روبهش لروزنی صدای

 !ید....نو....نـ -

 

 شدی؟هان؟ این عاشق تو پس-

 :گفت و شد نزدیکش دوقدمی پریا

 ...بدمـ توضیح بذار نوید -

 

 :گفت و برگشت عقب به قدم چند نویدم

 این عاشق که تر واضح ازاین دیگه!بدی توضیح نیست الزم نه -

 !...برادرم مثال اینه...شدی
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 دیگه نوید های حرف شنیدن از میکرد،بعد ریزی های هق هق اولش

 چشمانی با و من سمت نیومد،برگشت در آرومشم هق هق اون صدای

 :گفت زده بیرون حدقه از
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 !!!!در؟....برا -

 حرکتی هیچ بدون بود لبم گوشه معنایی بی و کج پوزخند درحالیکه منم

 :دادم جواب

 !برادر....آره-

 !...نوید سمت میکرد کج سر هی و میکرد نگاه من به هی پریا

 

 نه؟ داری حسی امید به تو میشنوم؟ و حقیقت پریا،درسته؟دارم-نوید

 ...من....من نوید-

 

 :گفت داد ادامه حیرت با من روبه و نداد ادامه جملشو

 کنی؟امید پنهون من از رو موضوعی همچین تونستی چجور تو -

 !تونستی چجور

 

 اومده که سمتی رفت و شد جدا نوید و من از اشکی چشمان با بعد و

 ...بودیم

 :زد صدا رو پریا و دنبالش رفت چندقدم نوید

 !پریا؟پریا؟وایسادختر،تنهانروخطرناکه-

 

 ...اومدنزدیک قدم چند و کرد من روبه بعد

 !بیخیالی با من و میکرد نگاه من به عصبانیت با

 نه؟ بود نقشه همش این-
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 :داد ادامه که ندادم جوابی هیچ

 !داشت دوستت تونستی؟پریا چجور-

 !!بدی؟ ادامه نقشتو و بشی چیزی همچین خیال بی تونستی چجور

 

 :گفتم میکردم نگاش خیره همونطورکه و شدم نزدیکش قدم دو

 کی تو...میدم،هه انجام پریا با بخواد دلم کار من! نداره ربطی تو به -

 منوبگیری؟ جلوی بخوای هستی

 

 !سپاهی نوید...هستم نوید من-

 قهقه یک به تبدیل خندم کم بود،کم گرفته خندم" سپاهی نوید" ازشنیدن

 ...شد بلند و ترسناک ی

 

 میخندی؟ چی به-

 !هستی؟ سپاهی نوید تو گفتی-

 ...ره....آر-

 سپاهی نوید که میگی بعد نه یا برادرمی واقعا که نیست اصالمعلوم تو-

 !هستم؟
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 و من که بدی پریا نشون فقط تا اینجا بودی اورده منو الکی تو یعنی-

 !!نه؟ نبوده درکار ثروتی و ارث هیچ پس! برادریم تو

 

 خانواده از تو! نداری پدرم از ارثی هیچ میگم،تو هم االن و گفتم قبال-

 تورو من که کردی باور واقعا نیستی،تو سپاهی ثروتمند و شکوه با ی

 !!کردم؟ قبول خودم داداش عنوان به

 

 !نمیشی من داداش وقت هیچ تو..خوندی کور ، خان نوید نه

 ولی بکن من با خواست دلت که کاری هر...غلطی هر...حرفی هر-

 !برسونی آسیبی بهش یا بشی نزدیک پریا به حالت به وای

 

 غلطی چه بیام سرش بالیی میکنی؟اگه چیکار شدم نزدیک اگه-

 ( داد با) بکنی؟هااان؟ میخوای

 !!!کنی؟ تهدیدم میخوای بازم یا صورتم تو میخوابونی مشت یه

 عقب عقب چندقدم و انداخت بهم پرتنفری نگاه خندیدم بلندبلند بعد و

 ...کرد ترک رو اونجا و رفت

 

 ...میخواستم و همین

 ...هستم کی واقعا سپاهی من،امید که میدم نشون همتون به

 

 از پر که ای بازی...میکنم بازی وارد خودتون باپای شمارو

 ...کنیم شروعش وقتشه حاالدیگه....انتقامه

 ....دادم سر بلندی ی قهقه نابودیش به بافکر و
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 دو بودم،با ُشک تو هنوز و بود شده جمع چشام تو اشک که همونطور

 ...شدم دور ازشون

 می سرازیر اشکام هین همون در میزدم قدم جاده کنار روی پیاده روی

 ...شدن

 

 عاشقش!...بودم کرده اعتماد بهش کنه؟من کاری همچین تونست چطور

 !...من خدای!...باشه بوده امید اون نمیشه باورم هنوز واقعا...بوم شده

 

 ...اومدم خودم به ماشینی بلند بوق صدای با

 

 ...بیاد جا حالت میدم قول باال بپر خوشگله خانم*

 

 همینارو فقط...لعنتیا...افزودم سرعتم به و کردم پاک تند تند رو اشکام

 !...داشتم کم

 

 به که تفاوتی بی نگاه با...سمتم اومد و شد پیاده ماشین از یکیشون

 ...نفرن چهار که شدم متوجه انداختم ماشین
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 به نگاهی نیم...تنهایی؟ اینجا کنم غلطی چه حاال...بودم ترسیده حسابی

 !...آدم و پرنده به برسه چه نمیزد پر نه،مگسم دیدم انداختم اطرافم

 

 بهش پاش تا سر از تمسخر پر و خیسم های چشم همون با نگاهی

 ...انداختم

 :گفت و کرد زشتی ی خنده

 

 ...خانووووم؟؟ شدیم واقع پسند مورد*

 

 و گرفت رو بازوم که دادم ادامه راهم به و برگردوندم و روم

 بیان زد صدا رو ماشین تو بودن نشسته که هم دیگه تای سه کشید،اون

 ...سمتم اومدن هم اونا

 

 زور به تایی یه و گرفت رو دهنم جلوی یکیشون که بزنم جیغ خواستم

 زدم پا و دست هرچی...بود کنار اون که هایی درخت بین بردنم

 :گفت و نزدیکم اومد دیگشون یکی...برم در دستشون از نتونستم

 

 های چشم کردی گریه قدر این اومده سرت چی کوچولو خانوم اخی*

 ...شده؟ خون خوشگلت

 

 اون بگه یعنی که کردم اشاره بود دهنم روس که دستی به هام چشم با

 برداشت رو دستش اون وقتی...بدم رو جوابش تا برداره رو دستش

 :گفتم و جلوش کردم تُف رو دهنم آب جواب جای
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 ...لعنتیا دیگه گمشین شماها،برین به داره شرف سگ_

 

 آخه خدایا...رفت سیاهی هام چشم لحظه یک که صورتم تو زد یکی

 ...دارم؟ من که گوهیه شانس چه این

 

 می فحش زمان و زمین به و کردم می گریه!....بدبختیه؟ چه این

 و مانتوم جون به بود افتاده وحشیا عین یکیشون حال همون دادم،در

 ...بیاره درش تند تند کرد می سعی

 

 خواهر خودتون مگه...دارم آبرو...پاکم...دخترم من...نکنید تروخدا_

 ...کنین؟ نمی درک چرا...ندارین؟

 

 صورتم تو اوردن دیگه یکی باشم خونده خر گوش تو یاسین که انگار

 سرم از رو شالم...کردم حس دهنم تو قشنگ رو خون شور ی مزه که

 ...بستن رو دهنم باهاش و کندن

 

 که تاپی سمت اورد رو دستش بود نگفته چیزی موقع تااون که یکیشون

 ...گرفت چنگ رو ام سینه و بودم پوشیده مانتوم زیر

 

 هووممم به هام جیغ آخه شنیدن نمی هیچی کردم می داد و جیغ هرچی

 ....بود شده تبدیل نامفهوم کلماتی به هام فحش و هوووممم
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 کامال رو ام تنه باال و بود نشسته پاهاش روی که روم،طوری اومد

 روی رو هام چشم گریه با و بودم شده ناامید کامال دیگه...بود پشونده

 ....کردم سبکی احساس یکدفعه که فشردم می هم

 

 رکیک های فحش و داد که دیدم رو نوید کردم باز که رو هام چشم

 ...بود گذشته دقیقه ده گفت میشه تقریبا...زد می کتکشون

 

 ای حسابی و درست هیکل اگه بیهوش،مطمئنا بودن افتاده زمین رو

 ....براشون تونست نمی اصال نوید داشتن

 

 و شدم بلند زمین از شدت کشیدم،با گرفت بازوم از و طرفم اومد اخم با

 ...بود بریده رو امونم سرگیجه و شدم،سردرد کشیده سرش پشت
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ه اخم...رفتیم می آپارتمان سمت پیاده جاده سایه تو جاده کنار  ای ُگند 

 ...ترسوند می رو من که بود کرده خوش جا نوید پیشونیه روی

 

 راجب من...نبودم دختر االن من بود نرسیده نوید اگه که شکرت خدایا

 !...داد نجات رو من و اومد اون کردم پنهون ازش رابطم
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 از اشکی قطره...بد من و بود خوب اون خب!...داشت مهربونی دل چه

 بندازه بهم نگاهی اینکه بدون....چکید ام شده خشک تازه چشم ی گچشه

 :گفت

 

 ....نکن گریه....دیگه بسه+

 

 روی هام چشم هردو از اشک بار این و بگیرم رو خودم جلوی نتونستم

 ...شد سرازیر هام گونه

 ...شد نزدیکم دید رو اشکام تا...سمتم برگردوند و روش و ایستاد

 سرم بود گرفته بر در رو وجودم ناخودآگاه که شرمی شدت از

 :گفت که پایین روانداختم

 

 ...باال بگیر و سرت+

 

 نشده چیزی اینکه مثل و بگیرم زمین از رو نگاهم نتونستم....نتونستم

 ...کنم نگاه هاش چشم تو باشه

 

 نگاهم باالخزه که باال اورد رو سرم و گرفت ام چونه اورد دست یهو

 ....افتاد چشماش به

 :گفت آرومی به و کرد پاک اشکامو شصتش انگشت با

 

 ...امانی در دیگه االن تو...گذشت بخیر چی همه....دیگه بسه+
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 آهسته گوشم زیر و میکرد نوازش رو موهام...بغلش تو کشید و من و

 :گفت می

 

 ...آروم....باش آروم+

 

 نجات رو زندگیم...گفتم دروغ بهت اینکه با...داری دلی چه نوید آخ

 ...کنی؟ می آروم رو من داری االنم و دادی

 :بدم توضیح براش کردم سعی اومدمو در بغلش از

 

 ...من...نوید...ببین_

 :گفت و گذاشت لبم رو سکوت ی نشونه به رو انگشتش

 

 ....نگو هیچی فعال...هیسس+
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 :گفتم که موند ساکت

 رفتی؟ ببینم-

 !!خوای؟...می چی...نه...ن-



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 یجاکارت میای امروز میگم بهت چی ببین بده گوش خوب پس-

 !ارثته راجبه موضوع میای میفرستم واست و دارم،آدرس

 

 واقعا؟؟؟؟-

 !!!!!آره-

 کردم قطع و

 مثل توکه! داداش تو احمقی چقدر! بدبخت نوید!هــــــه زدم پوزخندی

 بیا خودت پاهای با...بیا آره! نیستی زرنگ و باهوش سپاهی من،امید

 !داره آمد و رفت کیا با پریا که ببین

***** 

 و میدیدمش باید شده هرطور امروز بودم ایستاده پریا آپارتمان جلوی

 زدم می حرف باهاش

 !بیرون اوردن تشریف خانم پریا نیم و ساعت یک از بعد بالخره

 

 تو دست و ایستاد یهو که میرفتم راه سرش پشت حرفی هیچ بدون

 ....گرفتم و چشماش دستام با پشت از منم کرد کیفش

 

 صدای با که گذاشت دستام رو دستاشو و زد خشکش درجا پریا

 :گفت لرزونی

 هستی؟....کی....تو -

 :کردم زمزمه گوشش زیر

 !ام کی بزن حدس -
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 چشاش رو از و دستام...نگفت بودهیچی شده شوکه انگارکه چندلحظه

 :طرفم برگشت که برداشتم

 !میکنی؟ چیکار....اینجا...تو...ید...امـ-

 

 وقتی تا خصوصا!بزنم سر بهت بیام من گفتم شدی معرفت بی که تو-

 !کنی می فرار ازم و میکنی عوض مسیرتو زود میبینی منو

 

 ....کنم نمی...فرار....من -

 !جایی یه ببرمت میخوام...بیا خب خیلی-

 کجا؟....کجـ-

 !بیا فقط...نگو هیچی... پریا-
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******* 

 "نوید"

 

 ارثمو میخواد واقعا یعنی...بوده؟ چی حرف این از امید منظور

 مرحومم پدر از ثروتی هیچ من که گفت می همیشه اونکه!!....بده؟؟

 ...شد؟ چی پس!...ندارم
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 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 نکنه!....باشم اونجا ظهر از بعد 5 ساعت گفت فرستاد که رو آدرس

 من به نخواد رو ثروتی هیچ شاید!...میکنه مسخره منو داره

 !اوفففف!....بده

****** 

 

 بود داده امید که آدرسی به و بیرون زدم خونه از 4:46 ساعت

 !نبود خونه از دور زیاد...رفتم

******* 

 "امید"

 

 ! ببینم و نوید قراره که جایی همون بردم رو پریا

 امید؟-

 هوم؟؟-

 اینجا؟ اوردی منو چرا-

 

 یه دلم گرفتم،تو ازش چشام،صورتمو به بود زده زل نگفتم هیچی

 حاال ببین...کن صبر فقط تو..دلم عزیز..پریا: گفتم و زدم پوزخندی

 نداری خبری هیچ توکه اخی...شبت و روز کابوس میشم میکنم چیکار

 !...بیاد اطرافیانت و سرخودت اتفاقاتی چه قراره

 

 باتعجب داشت همینجوری اونم که شدم خیره چشاش به فقط چندلحظه

 ...میکرد نگام
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 ...گذاشتم لبش رو سکوت ی نشونه به و انگشتم که بگه چیزی خواست

 

 ...بودم کردنش اینجورنگاه عاشق

 به که همونجور پریا میکردم لباش نزدیک لبامو آروم و شدم نزدیکش

 !باشه شده هیپنوتیزم جلواومد،انگارکه آهسته بود زده زل چشام

 

 همون در....کردم قفل و لباش آروم منم و تر نزدیک کشید و خودش

 ....که کردم حس بودیم بوسیدن مشغول پریا و من حال
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 "امید"

 

 خیره ویال بیرون آمد   و رفت پر خیابون به و بودم ایستاده پنجره پشت

 ...نبود جا اون اصال حواسم واقع در بودم،اما شده

 

 ...باشم کرده پریا با رو اینکار من که نمیشد باورم

 چون نکنه...کردم؟ رو کار این چی برای پس داشتم دوسش من

 بود،اینجور نگفته بهم و داشت نوید با که ای رابطه از و بودم عصبانی

 !!...کردم؟
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 ....زنه نمی حرف باهام دیگه وجه هیچ به االن

 خانواده از فهمیدم چون شایدم...بدم دست از رو پریا نمیخوام من خدایا

 ....کردم کوچیکش نوید جلوی...کردم؟ باهاش رو کار این ظاهری   ی

 

 پریا به نسبت حسی چه نوید که اینه درگیر ذهنم بیشتر ولی

 پریا به اگه کشمش می....باشه؟ داشته دوست رو پریا نکنه....داره؟

 !....باشه شده نزدیک مجازش حد از بیش

 

 ...شد پاره افکارم ی ریشه در به ای تقه با

 

 !تو بیا_

 

 ...ایستاد در چارچوب تو و کرد باز رو در

 

 ...قربان:احمد

 

 ...میخوای؟ چی_

 

 ....ببینن شمارو میخوان....هستن اینجا امیرسام آقای...قربان:احمد

 

 ...کارم اتاق بیاد بگو_
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 ...قربان...چشم بله:احمد

 

******** 

 

 ...شنوم می....بگو_

 

 آرش آقای قبل سال سه حدود که داشتید خبر شما قربان...چشم:امیرسام

 داشتن،درسته؟ دست قاچاق کارای تو مالکی کوروش و مالکی

 

 خب؟_

 

 داشتن،سهراب ظاهری ی خانواده با مشکالتی سری یه ها اون:امیرسام

 که نداشتن خبر ظاهرا که میکردن کار آرش برای(  ظاهری آقای) 

 ...بوده مخدر مواد تهریب و قاچاقی کارشون

 جرم مدرک ای زره گذاشتن جای به نداشت،بدون حرف هم کارش

 ....بود

 میداده،کارش انجام خالف کار آرش میشه خبر با سهراب که روز یه

 مواد میخوان امشب که میده لوشون پلیس به تلفنی و میکنه ترک رو

 ...بدن تهریب ساعت فالن و مکان فالن در رو مخدر

 رو مخدر مواد باهاش قراره که کامیونی و میشن موفق هم ها پلیس که

 آرش ولی آرش ی خونه میریزن و میگیرن رو کشور خارج بفرستن

 هم کوروش  و میکنه پنهون رو خودش و میکنه فرار دستشون از
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 بر دیگه و میده فراری ایران از همیشه برای رو همسرش و فرزند

 ...نمیگرده

 !...چیزی یه ولی

 

 !...چی؟_
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 !...نبود کار در تصادفی هیچ واقع در:امیرسام

 

 ...نبودن؟ کرده تصادف کامیون یه با مگه...ممکنه؟ چطور_

 

 و کرده رو کار این سهراب که میشه خبر با آرش...قربان خیر:امیرسام

 خراب رو چی همه که بگیره انتقام سهراب از کار همین سر میخواد

 پسرشون که میفهمن سال 20 از بعد ها اون گفتم که همونطور....کرده

 واسه رو راه میرن نفر چند مسیر تو... بوده پویا اسمش و زندس

 ها ماشین از یکی توی آرش....بودن آرش افراد از که میبندن سهراب

 خانم)  آرزو و سهراب همینطور.. میشه پیاده هم خودش بعد و بوده

 رو اصلحه افرادش از نفر دو....میشن پیاده ماشین از پویا و(  ظاهری

 که میکنه التماس رو آرش سهراب و گیرن می پویا و آرزو روی

 و نمیاد کوتاه آرش ولی...باشن نداشته پسرش و همسر به کاری

 ...آرزو هم اون از بعد و میکنه شلیک سهراب به بالفاصله
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 میزد که هایی حرف با و بودم اورده در شاخ امیرسام های حرف از

 ....کشیدن عذابی چه پریا ی خانواده بیچاره... میشد برابر صد تعجبم

 

 رو کارش داره پسرش االن مرد که آرش....میشه دیونه که بفهمه پریا

 تو خون یه آرش،هردوشون با طاهر داره فرقی چه هه!...میده ادامه

 !...جاریه رگاشون

 

 وقتی ولی کرد فرار خانوادش همراه به ایران از و ترسید کوروش خب

 شد؟ چی پویا کردن شلیک آرزو و سهراب به

 

 شد؟ چی پویا پس_

 

 و بکشه رو پویا نتونسته آرش فهمیدم من که چیزی طبق:امیرسام

 ...خودش با بردش

 هین و بودن دنبالش آرش افراد ولی...کنه فرار آرش از کرده سعی پویا

 بهوش که چندماه از بعد و کما تو میره و میزنه و اون ماشینی فرارش

 !...کرده فراموش رو چی همه و داده دست از رو حافظش میاد

 

 ....زندس هنوز پریا برادر پس....شد بد چه

 ....باشه نداشته خبر ممکنه غیر....نه...نداره؟ خبر اون ولی
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 که کرده شکایت یکی پدرم مرگ از قبل که رسید گوشم به من آخه

 ماجرا این و مخدر مواد تهریب و قاچاقی در کوروش و آرش با پدرم

 اون کار حتما پس!...بره زندان به شد مجبور پدرم و داشته دست

 !...بوده پویا عوضیه

 

 دنیا آخر اگه...پویا میکنم پیدات!...برده سوال زیر رو شرفمون و اسم

 !....پریا از استفاده با ولی..میارم دستت به و میکنم پیدات باشی هم
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 چیو همه...کنی تحقیق پریا و نوید ی رابطه راجب میخوام...امیرسام_

 ...بری میتونی...داره وجود نفر دو اون بین چیزی بفهمی،چه دقیق

 ...آقا چشم...بله:امیرسام

 

******* 

 

 "نوید"

 

 بودم اومده و خونه بودمش رسونده...بود پریا پیش فکرم و میزدم قدم

 به امید و خودش ی رابطه راجب تونست چجور اون...بزنم قدم کمی

 ..کنه؟ پنهون و بگه دروغ من
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 به نسبت پریا یعنی...حسی یه میگفت که افتادم امید به پریا حرف یاد

 بدبخت   من   پس..ازش؟ میاد خوشش اونم..چی؟ امید..داره؟ حسی امید

 ..میشم؟ چی دو این وسط عاشق

 

 پریا با امید که کاری اون با!...زد؟ خواهد رقم چه من برای سرنوشت

 وارد رو پریا اون...باشه داشته دوسش که کردم نمی حس اصال کرد

 !...کرد کثیفش بازی

 

 آسیبی بهش نمیذارم من!...انتقام بازی   تو بکشونه رو پریا خواد می

 یه به الناسی و احد هیچ دست من وجود با...امانی در تو پریا...برسونه

 !...برسه موت تار

 

 تو...بشی خبر با دارم بهت نسبت که عشقی از کاش ای فقط پریا آخ

 ترکی های فیلم عین درست...هه...کشم می عذابی چه االن من نمیدونی

 !!! رو امید پریا و دارم دوست رو پریا من...شد

 

 نمیرسیدم امروز اگه!...دادی ما به رو سرنوشتی چه...روزگار مرسی

 نبود معلوم االن نمیدادم نجات کثافت های باز هوس اون دست از و

 کم کم بغلم تو گرفتمش وقتی..بود ترسیده...بود حالی چه در و کجا پریا

 ...شدن تر کم هاش گریه هق هق صدای و شد آروم

 

[ ,.۱۷.۱۱.۱۷ ۱4:۱۷] 

 نود_پارت#



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 

******* 

 

 "پریا"

 

 خونه از طرالن...نبود خوب اصال حالم و بودم کشیده دراز تخت رو

 غر حوصله!...بودم زده خواب به خودمو ولی زد سر من به برگشت

 میکرد صحبت تلفنی کیان با و بود هال نداشتم،تو رو طرالن های زدن

 در چقدر دوستم که شدم دلش،متوجه ته از و شاد های قهقه صدای از

 کیان کنار

 ...خوشبخته و حال خوش

 

 تموم بعد....خیلی...بود نامرد خیلی...بود کرده رو امید دیدن هوای دلم

 !...هاش بوسه و ها،باغ،نگین کرد،حرف که کارایی اون

 

 حسی من به حتما باید کارهاش اون از بعد کردم می فکر احمق من  

 بهش نسبت رو داشتن دوست حس من که طور همون...باشه داشته

 ....میکردم فکر فقط ولی.....دارم

 

 ....کرد کوچیک نوید جلوی منو بدجور امید

 ممکن رسید نمی دادم به امشب اگه.....مدیونم نوید به زندگیمو االن من

 های زاده حروم اون زیر بود ممکن....نباشم پاک دیگه االن من بود

 ....بدم دست از دخترانگیمو کثافط



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 

 تو مهربونی چقدر....نوید...کشم می درد سر از آهی آگاه خود نا

 !...خوبی تو و کردم بدی امروز من....خوبی چقدر...آخه

 

 هام چشم باالخره تا کردم فکر هام بختی بد به و کردم گریه قدر اون

 ....رفتم خواب به و شد گرم

 

 !...اوف...رفت می رژه مخم رو گوشی زنگ صدای

 !...میزنه؟ زنگ کیه شب وقت این

 

[ ,.۱۷.۱۱.۱۷ ۱4:۱8] 

 یک_و_نود_پارت#

 

 گوشی سمت به اخم پُر ای چهره و کرده پُف و خیس چشمای با

 شون بسته و باز میدیدن،هی تار اشک ی حلقه خاطر به چشام...رفتم

 ...ببینم رو بگیره تماس که شخصی اسم بتونم تا میکردم

 

 لرزی...شد خشک گوشی ی صفحه رو نگاهم شد بهتر که دیدم

 زنگ من به جراتی چه با....بود امید...نشست جونم تو ناخودآگاه

 که ندادم رو جوابش و شدم خیالش بی...بشر این پُروئه چقدر....میزد؟

 ....فرستاده ام پی دیدم

 

 :نوشته دیدم کردم بازش



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 (( نشنوم صداتو و ببندم چشم نمیتونم...توئه به فکرم)) 

 و شدم خارج ها پیام از و ساییدم بهم محکم رو هام دندون خشم با

 !بشه مزاحمم نتونه دیگه تا کردم خاموش گوشیمو

 

******** 

 

 "نوید"

 

 گذاشته پیشونم رو،رو چپم دست و کشیده دراز تخت رو...بودم خونه

 ...داشت قرار ای نصفه سیگار راستم دست تو و بودم

 ...چرخید می پریا حوالی افکارم تمام و بودم زده زل اتاق سقف به

 

 زاده حروم...بیاد پریا سر بالیی چه بود ممکن بودم نرسیده من اگه

 !!!...کنن حال و عشق من پریای با عوضی،میخواستن های

 

 این از نمیگذرم!... امروز کرد عصبی منو خیلی هم خودش ولی

 ! خطاش از...کارش

 آمد و رفت امید خطرناکی   به آدمی با که اینه کرد که خطایی آره

 ....داره

 

 انتقام خون چشاش از که آدمی...شهوت و هوس نیاز از سرشار آدم یه

 و برادرشم مثال که منی....من حتی...همه از انتقام...انتقام آره...میباره

 ....جاریه رگامون تو خون یه



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 

 !ره...دا ش....دوسـ...که پریا به برسه چه نکرد رحم منم به حتی اون

 ...میکشه انتقام نام به بازی یه سمت به رو همه داره آروم،آروم

 

[ ,.۱۷.۱۱.۱۷ ۱4:۱8] 

 دوم_و_نود_پارت#

 

 و قانون تازگیا...ایه بازی چجور که معلومه هم اسمش از...درسته آره

 چه قراره اصال و بهتره نگم من!...گذاشته بازیش برای هم قواعد

 !...من مخصوصا...بیاره ما سر رو بالهایی

 

 من! بقیه نه بیاد من سر قراره بالها این که میگه بهم قوی حسی یه

 همون از که میشم زخمی کسی از و...بشم ها،زخمی این از قراره

 !...خودمه همخون

 

**** 

 

 "امید"

 

 زل آسمون به..میزدم قدم و بودم کرده جیبم تو باغ،دست تو بودم اومده

 ....میکردم فکر زندگیم به...رفتم فکر تو و زدم

 



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 !....مادرم مرگ....پدرم....مادرم....پیش دوسال

 به...دیگه مادر یه از برادر یه وجود از شدن خبر با!....پدرم مرگ

 !...مادرش مرگ بعداز نوید های تهدید

 

 و امروز به....بگیره من از مادرشو انتقام که داد قسم بخدا...داد قسم

 شدم اینجور چرا....میکردم فکر کردم پریا با دلیل بدون که کاری

 ...عشقم حتی که باشه کرده کور منو حد این تا انتقام شاید....من؟

 

 پیشه فقط فکرم فقط شبم و روز که دختری...دارم دوسش که دختری

 ...میشه؟ چجور....اونه

 هاش چشم انتقام که پسری با پاک دل و مهربونی از سرشار دختری

 !...کرده کور رو

 خون به دست و بگیره انتقام مادرش مرگ برای قراره که پسری

 !...بشه برادرش

 

 خون درآخر ولی نکنم قبولش و باشم نداشته دوسش من چنان آن شاید

 !...داره جریان اون خونی های رگ در من

 

[ ,.۱۷.۱۱.۱۷ ۱4:۱8] 

 سوم_و_نود_پارت#

 

 رو هیچکدومشون میدادم،جواب ام پی..میزدم زنگ پریا به چقدر هر

 ...آره...گوشیش بود خاموش گرفتم تماس که باری آخرین...داد نمی



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 

 ! نشم مزاحمش من تا کرد خاموش

 به خود ولی کنم بازی این وارد رو تو نمیخوام پریا...کشیدم آهی

 ...میشی کشیده بازی این سمت به داری کم خود،کم

 

 برادرت تا کنی کمکم باید تو فقط!...نرسه آسیبی هیچ تو به میدم قول

 !...کنم پیدا رو پویا

 

***** 

 "پریا"

 

 طرالن...کردم باز آرومی به رو چشام موهام رو دستی شدن کشیده با

 !...میکرد نوازش موهامو داشت که دیدم سرم باال رو

 ...شدم خیز نیم تخت رو و کردم نگاهش تعجب با

 

 چیشده؟_

 

 که بس از..شده؟ چت...بپرسم تو از باید رو سوال این من:طرالن

 ..کردی؟ گریه چرا!..کردی خیس رو بالشت کردی گریه دیشب

 

 :گفتم و کردم پاک رو خیسم های چشم دستام تا دو پشت با

 ...فقط من...هیچی_



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 

 کرد، قطع حرفمو

 

 اشک و میگفتی هذیون داشتی هم خواب تو دیشب!..نگو دروغ:طرالن

 !..میریختی

 

 فهمیده طرالن و باشم اورده خواب تو رو امید اسم نکنه!..سرم به خاک

 !...باشه؟

 

 !گفتم؟ می ی...چـ_

 

 :گفت و انداخت باال ای شونه

 

 میگفتی بعدش و میزدی صدا رو یکی اسم انگار...چمیدونم+

 !!...نه...نکن رو اینکار...نه

 خواب تو شب نصف... بودی خواب خونه برگشتم وقتی چیشده؟ پریا

 حالت!..میریختی اشک و بود کرده عرق بدنت کل و میگفتی هذیون

 !...خوبه؟

 

 !بودم دیده کابوس...فقط هیچی_

 



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 پنهون من از رو یچیزی داری میکنم حس ولی...نمیدونم اممم+

 !...میکنی

 

 :گفتم تند تند و شدم هول

 

 !..بودم دیده گفتم،کابوس که جور همون.. نیست چیزی...نه_

 

 گوشیم زنگ صدای که بگه چیزی خواست و کرد ریز رو هاش چشم

 ...کرد قطع رو حرفش

 ...افتاد امید اسم به چشمم که گرفتم دستم تو رو گوشی

 

[ ,.۱۷.۱۱.۱۷ ۱4:۱8] 

 چهارم_و_نود_پارت#

 

 روشن رو گوشیم طرالن حتما..لعنتی!..میخواد چی دیگه این وای

 :گفت که انداختم بهش نگاهی چشمی زیر...کرده

 

 پس؟ نمیدی جواب چرا+

 

 :گرفتم باال باال اوردم رو سرم و کردم قطع

 

 ...نیست مهم!...ناشناسه شماره_



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 

 ...بیمارستان بریم باید...پاشو یاال...خب خیلی+

 

********* 

 

 که گفت زد زنگ طرالن به کیان...میزدم قدم بیمارستان روی راه تو

 طرالن به حد از بیش دلتنگی! ) داره نیاز طرالن به نیست خوب حالش

 کرده چیکار نیست معلوم..طرالن دیوونه!... ( کرده خراب رو حالش

 مهتابی خانم که میرفتم راه داشتم!...شده خراب حالش اون بدون که

 ...شد آفتابی جلوم

 

 ...بخیر ظهرتون...مهتابی خانم سالم_

 

 ..پریا سالم:مهتابی خانم

 

 :من به بعد و انداخت نگاهی سرم پشت به

 

 ..کجاست؟ طرالن+

 

 ..بیمارستان بیاد اومد،نتونست پیش مشکلی یه براش طرالن...چیزه_

 

 ..باشه خیر:مهتابی خانم



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 

 ..خانم خیره که انشاهلل_

 

 ...کارت سر خب،برو خیلی:مهتابی خانم

 

 ..چشم_

 

 ...پریا راستی:مهتابی خانم

 

 بله؟_

 

 یکی ببینه،تو تورو تا منتظره و اینجا اومده صبح از نفر یه:مهتابی خانم

 ..منتظرته ها اتاق از

 

 ..کرد اشاره رو راه منتهای اتاق یه به و

 

 ..میبینم میرم االن_

 

 ..کرد،رفتم اشاره مهتابی خانم که اتاقی سمت به

 



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 به چشمم و شد باز در که پایین کشیدم و گرفتم دستم تو رو در دستگیره

 ...افتاد امید

 :اورد زبون به اسممو و شد بلند جا از

 

 ..پریا؟+

 

 ...سمتش برگشتم...گرفت دستمو و اومد دو با که برم برگردم خواستم

 

 !..میخوای؟ جونم از چی...کن ولم خدا رو تو...امید_

 

 ...میدم توضیح...کن صبر پریا-

 

[ ,.۱۷.۱۱.۱۷ ۱4:۱8] 

 پنج_و_نود_پارت#

 

 ..رو؟ دیروزت کار..بدی؟ توضیح میخوای رو چی_

 

 رو چیزیایی یه باید ولی..باشه؟..کارم اون بابت میخوام معذرت من+

 !..بشنوی

 

 بگی؟ میخوای چی_



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 

 ..پیش سال دو ماجرای و خودم داستان_

 

 چشم که..بودم زده زل هاش چشم به فقط نگفتم چیزی و موندم ساکت

 :گفت و کرد شرک ی گربه های چشم شبیه رو هاش

 

 !..میکنم خواهش_

 

 :زدم لبخند

 

 ...امید...نکن_

 

 نگه هاش چشم برابر در رو خودم مقاومت نتونستم آخرشم

 ...سوخت حالش به دلم و شد موفق باالخره...دارم

 

 ...شرط یه به ولی میشنوم رو حرفات...باشه_

 

 ...بگو+

 

 ...نکنی پنهون من از رو چیزی و بگی بهم چی همه_

 



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 :گفت و داد تغییر رو هاش چشاشم حالت و زد لبخند

 

 برات رو چی همه تا دنبالت میام امشب...میگم بهت رو چی همه_

 ..بدم توضیح

 

 ..گفتم ای باشه و دادم تکون سری

 

 ..ریخته سرم کار کلی که برو_

 

 ..میبینمت بعدا پس+

 

 آروم و زد لبخندی که دادم تکون حرفش تایید ی نشونه به سرمو

 ..میزنه پیشونیم به آرومی ی بوسه و شد نزدیکم

 

**** 

 

 "امید"

 

 همه امشب..بودم حال خوش پریا دیدن از..شدم خارج بیمارستان از

 ...نوید...پیش سال دو...خودم از..بگم بهش باید رو چی

 



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 تو از..خورد زنگ گوشیم یهو میرفتم ماشینم طرف به هین همون در

 ..دادم جواب!..بود نوید اینکه!..اع دیدم که اوردم درش جیبم

 

 میخوای؟ چی_

 

 ...کن یادداشت!..ببینمت میخوام سالم:نوید

 

[ ,.۱۷.۱۱.۱۷ ۱4:۱۹] 

 شش_و_نود_پارت#

 

***** 

 

 بررسی رو اطرافم..بود شده شب تازه..اومدم بود گفته نوید که جایی به

 فاصله بینمون قدم دو..طرفم اومدم..خورد نوید به چشمم که کردم می

 ...ایستاد روم روبه و گذاشت

 

 چیه؟ موضوع_

 

 !..باشی دور پریا از میخوام:نوید

 

 داره؟ جنابعالی به ربطی چه وقت اون_

 



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 ببین،من..باهات باشم راست رو رک بزار... داره ربط هم خیلی:نوید

 کنم فدا جونمم حاضرم حتی..زیاد خیلی اونم..دارم دوست رو پریا

 سمت از آسیبی بگم بهتره یا..برسه آسیبی هیچ بهش نمیزارم.. براش

 !..تو

 

 ..طرفش شدم خم کمی..کردم صورتش نزدیک صورتمو

 

 جونتو حاضری و... زیاد خیلی اونم...داری؟ دوست رو پریا تو پس_

 نمیتونه پریا به داشتنت دوس!..خان نوید کن گوش..نه؟؟ کنی فداش

 ...دارم دوسش منم و داره دوست رو من پریا...بده تغییر رو چیزی

 

 :کرد قطع حرفمو

 

 حرفای تموم پریا چرا که نپرسیدی خودت از رو سوال این تو:نوید

 من با فقط ساعته 24 چرا که نپرسیدی... گفت؟ می من به رو دلش

 کن اعتراف... میکنیم دل و درد هم با...میخندیم...میگیم! میپلکه؟

 من..داره دوست رو من..شده من عاشق پریا که کن اعتراف!...امید

 ...ترم ارزش با و تر مهم تو از اون پیش

 

 بکوبمش نوید دهن تو  داشتم دوست..کردم مشت محکم راستمو دست

 :گرفتم خودمو جلوی ولی

 

 مطمئنی؟ حد این تا چطور تو و_



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 

 :داد تکون سری

 

 !درصد صد...مطمئنم+

 

 هیچ تو به و نداره دوست تورو پریا که مطمئنم درصد صد من و_

 !...منه عاشق اون که فعال!..نداره حسی

 

 !میمونه من مال فقط و فقط پریا و!..نمیمونی زنده که تو آخرش:نوید

 

 !بمیرم من بعد بمیری اول تو اینکه نه_

 

 :میدم ادامه

 

 !...ببیندیم شرط بیا_
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ه؟:نوید  َسر 
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 برآورده میخوای که آرزویی شد تو عاشق ماه 3 تا اگه...پریا_

 کرد فراموش تورو و شد من عاشق پریا اگه...اما!..من میشه،کشتن

 ، مادرم برای انتقام...آره!انتقام...میارم بدست رو میخوام من که چیزی

 !...منه با مرگت تصمیم موقع اون...خانوادم ، خودم

 

 ثانیه چند تا...زد می موج هاش چشم تو عجیبی نفرت..چشام تو زد زل

 تعجب حرفش از...کرد باز زبون باالخره که بودیم زده زل بهم

 !...کردم

 

 !..موافقم:نوید

 

 :داد ادامه و شد نزدیکم قدمی و

 

 !سپاهی امید باش مرگت منتظر+

 .کردم زمزمه لب زیر میشد دور من از حالیکه در و

 !...نزدیکه خیلی چون باش مرگت منتظر تو ، نه -

 

 

**** 

 

 

 ..پریا منتظر بیمارستان جلوی و بودم نشسته ماشین تو
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 توضیح براش رو پیش سال دو ی افتاده اتفاق حوادث تمام قراره امشب

 ...بدم

 

 مادر ظهور...وکالت  برگه...شرعی غیر برادر داشتن...مادرم مرگ

 ...و شکایت...مرگش...نوید

 

 کسی پیش یا جلو رو موضوعشون حال به تا که هست چیزهایی خیلی

 منو بخواد که دیگه یکی از اینکه از بهتر بشنوه من از...نکردم باز

 !...بشنوه بده جلوه گناهکار

 

 

***** 

 

 

 ماشین از..بود ایستاده ها پله رو بیمارستان در دم دیدمش..اومد باالخره

 :زدم صداش و شدم پیاده نیمه

 

 !..پریا_

 

 ...سمتم اومد و افتاد من به نگاهش که چرخوند طرفم رو سرش

 

 ..سالم_



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 

 :گفت و داد تکون سری

 

 ..سالم+

 

 خوبی؟_

 

 !..خوبم+

 

 :کردم ماشین به سر با ای اشاره

 

 !شو سوار_

 

 ببری؟ منو میخوای کجا+

 

 بشنوی؟ حرفامو تموم نمیخوای مگه_

 

 !آره...خب+

 

 ..شو سوار پس_
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 سوار بالفاصله منم و شد ماشین سوار و انداخت باال ای شونه

 گاز پدال روی رو پام...شد روشن ماشین و زدم رو استارت...شدم

 ...کردم حرکت و فشردم
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 براش دلم خیلی..میکردم نگاه پریا به یواشکی و بودم رانندگی مشغول

 بوی... عسلیش چشمای به نگاه...گفتناش امید برای دلم...بود شده تنگ

 ...میکنه خمارم که تنش

 

 خیلی حس یک...حس یک و العادست فوق مزش که لباش اون برای

 ...ناب و خوب

 

 باعث که چرخوند طرفم صورتشو و شد نگاهم سنگینی متوجه انگار

 ...بخوره گره گیراش های چشم توی هام چشم شد

 

 

******** 

 

 "پریا"
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 طرفش صورتمو... کردم حس خودم روی رو امید نگاه سنگینی

 اون برای دلم...شد دوخته هاش چشم تو نگاهم خداگاه نا که چرخوندم

 ....شده تنگ میکرد من به که هایی نگاه

 

 مست رو آدم که تلخش عطر بوی...هام چشم به شدناش خیره

 هردومون..دوخت جلو به چشم و گرفت من از رو نگاهش...میکنه

 :کرد بلندتر کمی رو ضبط امیدصدای که بودیم نشسته ساکت

 

 رفته ما قلب تو تردیدی حس چه

 

 رفته کجا دلت اینجاست هنوز دلم

 

 کرده رها منو خوشبختی عمره یه

 

 درده من تمام من از بشی کم تو

 

 دنیاشی کل که هست دنیا تو یکی

 

 رویاشی تموم درداته تموم

 

 تو با عاشقه که هست دنیا تو یکی
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 دنیاتو بگیره جنگیده عمره یه

 

 احساسه غرق که هست دنیا تو یکی

 

 بشناسه چشاتو میده نگاهشو

 

 تو با عاشقه که هست دنیا تو یکی

 

 دنیاتو بگیره جنگیده عمره یه

 

 احساسه غرق که هست دنیا تو یکی

 

 بشناسه چشاتو میده نگاهشو

 

 کابوسم کنار اینجا بکش نفس

 

 میبوسم رو هوا اون من بکش نفس

 

 خونم ی هرگوشه کن روشن آتیش

 

 زمستونم خیلی آغوشت فصل بی
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 تو با عاشقه که هست دنیا تو یکی

 

 دنیاتو بگیره جنگیده عمره یه

 

 احساسه غرق که هست دنیا تو یکی

 

 بشناسه چشاتو میده نگاهشو

 

 تو با عاشقه که هست دنیا تو یکی

 

 دنیاتو بگیره جنگیده عمره یه

 

 احساسه غرق که هست دنیا تو یکی

 

 بشناسه چشاتو میده نگاهشو

 

 انگار و بود خوبی آهنگ... میدادم گوش رو آهنگ و بود اون به نگاهم

 !....میکرد توصیف رو امید حال که
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 نه_و_نود_پارت#

 

 و کشید باال رو دستی ترمز...کرد پارک گوشه یه و گرفت ترمز

 کم کم بود،امید همدیگه به نگاهمون حالیکه در...زد زل من به همزمان

 ...بشم نزدیکش آرومی به ناخداگاه منم شد باعث کار این و شد نزدیک

 

 یهو که ببوسه رو من میخواست که بودن،انگار هم نزدیک صورتامون

 ...خورد زنگ گوشیم

 گرفت فاصله ازم...داد بیرون بینیش از نفسشو خشم با و بست چشاشو

 :گفت و

 

 !..بده جواب+

 

 زنگ طرالن..اوردم بیرون کیف تو از رو گوشیم و گفتم ای باشه

 :که گفتم بهش..میزد

 

 ...میزنه زنگ کنی،دوستم کم رو ضبط صدای لطفا میشه..امید_

 

 ..کرد کم آخر تا رو ضبط صدای و گفت لب زیر ای باشه

 

 :دادم جواب
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 الو؟_

 

 خونه؟ رسیدی پریا الو:طرالن

 

 !رسیدم تازه...آره_

 

 کنی قفل رو بیرونی در نره یادت..باش خودت مواظب..باشه:طرالن

 !..خواب از قبل

 

 نشد؟ خوب کیان راستی..هست حواسم باشه_

 

 :اومد در کیان سرفه صدای

 

 !فضولی؟..چه؟ تو به:طرالن

 

 !فعال..کوفت_

 

 بای:طرالن

 

 مواجه وحشتناکش اخم با برگشتم امیدکه سمت..کردم قطع رو تماس و

 !چشه؟ دیگه این...واا..نشست بدنم رو لرزی یه!..شدم
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 چته؟...چتـ ید...امـ_

 

 کیه؟ دیگه کیان:امید

 

 ..دوستمه پسره دوست...کیان!...شده چی گفتم حاال!..امید_

 

 فقط؟:امید

 

 !فقط_

 

 باز برام درو..اومد سمتم و شد پیاده ماشین از و بیرون داد فوت نفسشو

 کرد

 

 پایین؟ نمیای+

 

 !چرا؟-

 

 !کنم تعریف گذشتمو میخوام+
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 ی bmw ماشین سپر به هردومون...دنبالش رفتم و اومدم پایین

 !..دادیم تکیه خوشگلش
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 صد_پارت#

 

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 

 مثل..بودم خوشبخت و شاد میبینی که پسرهایی ی همه مثل منم...ببین_

 ...داشتم دردسری بی و عالی زندگی همه

 

 شد شروع روزی از چیز همه اما...بودم دخترها دنبال پسرا بقیه مثل

 مامان پریا نمیکنی باور...رسید گوشم به مامان بیداد و داد صدای...که

 ...میکرد بابام بار رو چیزهایی چه

 

 اون از اینکه بدتر و داره دیگه زن یه...بابا که فهمیدم هاشون حرف از

 مامان کنار به اتفاقات این همه...داره من سال و سن هم پسر یه زن

 ...ولی زد بیرون عصبی خونه از شب اون

 

 تو من جلوی مادرم پریا...کرد تموم جا در و زدش ماشین موقع همون

 !..بدم انجام کاری نتونستم من و داد جون بابام بغل
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 جون ذره ذره چطور که اون به بودم زده زل اشک از پر هایی چشم با

 به مادرم،بابام از بعد!..بود زندگیم لحظات لحظات،بدترین اون میداد

 بودن مقصر و مادرم مرگ از که ناراحتی و قلبیش بیماری دلیل

 !...بود،مرد دوشش روی خودش

 

 و ارث دنبال ناتنیم برادر فهمیدم که بود گذشته بابا چهلم از روز چند

 !..شه بابا وارث کسی خودم جز به که نمیخواستم منم!..پدرمه میراث

 

 شخصیش های خوشگذرونی واسه فقط خواست نمی رو نوید بابا اصال

 قبول خودش پسر عنوان به رو نوید اصال..کرد ازدواج نوید مامان با

 از اون چون بیاد کنار موضوع این با که بود مجبور ولی نداشت

 !...بود خودش

 

 با در به در...نمیکرد باور و بود کرده کفش یک تو پاشو برادرم اما

 خودشم از تر لجباز منم که فهمید وقتی اونم!..بودن دنبالم مادرش

 ...به کرد تحدیدم

 

 این...بگیره من از رو مادرش و خودش ارث انتقام اینکه...گرفتن انتقام

 به و خودمونه بین که بازی این وارد تورو من که میکنه فکر که شد

 ...من و خودش قول

 

 میکنیم تمومش موفقیت با و کردیم شروع رو بازی این ما آره..انتقام

 کنم بازی این وارد نمیخوام تورو اصال من پریا بدون چیز یک ولی

 !...بندازم خطر به جونتو دیوونم مگه
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 !کن فراموش رو انتقام!...نکن رو کار این امید_

 

 رو زندگیم نابودی و مادرم انتقام باید من...پریا تونم نمی...تونم نمی+

 ...بگیرم نوید از

 

 که چی هر بیاره نوید سر بالیی خواستم نمی..کردم نگاهش غم با

 ...بندازه نوید گردن به نباید رو مادرش باشه،مرگ

 

 که گفت می قبل از اگه..کرده رو خطا این باباشه،باباش اصلی مقصر

 ...اون از پسر یه و کاره در ای دیگه زن

 

 که بودم ترسیده امید از..بودم ترسیده..نمیومد امید مادر سر بال این

 و اومدم در فکر از امید صدای با!..نیاره نوید سر بالیی نکرده خدایی

 :کردم نگاهش

 

 شدی؟ ساکت یهو چرا+

 

 ..دلیلی؟ چه به..کرد؟ تحدید رو تو چی برای نوید...امید_
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 بهت که طور همون پدرم مرگ از بعد...میگم بهت چی همه...میگم+

 به بودم برگشته خسته که شب یه...بودن ارث دنبال مادرش و نوید گفتم

 :اومد گشاد چشای با طرفم به خدمتکارا از یکی خونه

 

  نبودین؟ داخل شما مگه آقا*

 

 انداختم باال هامو ابرو بود؟ چی منظورش..کردم تعجب حرفش این از

 ..دیدم مبل روی خودمو که رفتم پذیرایی اتاق سمت به و

 

 حدودا زن یه که کنارش..بودم خیره بود، من شبیه کامال که پسری به

 اون..نوید سرش پشت و شد پا مبل رو از..بود نشسته که ساله 3۷، 36

 :کرد زدن حرف به شروع زن

 

 درسته؟ باشی امید آقا باید شما*

 

 فردی به دستش با که دادم جوابشو سر دادن تکون با ، نزدم حرفی هیچ

 :گفت و کرد اشاره بود من شبیه کامال که

 

 !برادرت...نویده پسرم ایشونم*

 

 بابا ی نامه یاد که کردم تکرار خودم با رو برادرت ی کلمه باری چند

 :افتادم

 : داد ادامه که کردم نگاهش سوالی
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 نامه! کردم دریافت بابا از نامه یه که گذشت بابا چهلم از روزی چند*

 تک تک خوندن کردم،با باز که رو نامه...بود داده خانواده وکیل رو

 ...میشد برابر صد تعجبم بابا حرفهای

 

 ...داره نوید نام به من سال و همسن پسر یه که بود نوشته نامه تو بابا
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 ازش خوای می رو چی از انتقام میخوای؟دقیقا چی نوید از تو حاال*

 !بگیری؟

 

 ...مادرم انتقام+

 

 مادرت؟_

 

 مامانم میکنی فکر تو...شد مادرم مرگ باعث اون...مادرم آره+

 ...پریا نه...مرد؟ داره دیگه زن یه بابام اینکه بخاطر

 

 که پسری...داره زن اون از پسر یه بابا فهمید اینکه بخاطر مرد مامانم

 کجابود؟ بدیش میدونی...خودمه سال و همسن
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 کجا؟_

 

 تازه زن اون موقع اون بودم مامانم شکم تو ماهه سه من وقتی اینکه -

 ...بود شده باردار بابا از

 

 ...نداره گناهی هیچ نوید ولی_

 

 ...اومد دنیا به که اینه گناهش+

 

 رو اتفاقات این ی همه!...اومدنش دنیا به که نبوده نوید دست...امید_

 دیگه زن یه با و گرفت می رو خودش جلوی بابات کرد،اگه مهیا بابات

 ...رفت می پیش خوبی به چی همه االن نمیشد خوابه...همـ

 

 بابامه؟ اصلی مقصر بگی خوای می یعنی+

 

 گرفت می رو خودش جلوی اگه که گفتم...مقصره بابات که نگفتم من_

 دنیا به بعد ماه 6 بود قرار که تویی و همسرش به کرد می فکر کمی و

 ...نمیومد وجود به مشکالت این بیای

 

 :گفت بغض با و انداخت پایین رو سرش
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 حتی داشتم دوسش خیلی من...شده تنگ مادرم برای خیلی پریا،دلم+

 ...مامانم پیش قبرستون شده،برم این کارم هرشب...بابام از بیشتر

 

 قبرش سنگ رو اشکام بدم اجازه و کنم بغل رو قبرش سنگ

 ...میگم دردام از و میشینم اونجا،کنارش میرم دارم درد...سراریزشن

 

 خوش...میکنم دل و درد باهاش و اونجا میرم ناراحتم یا دارم بغض

 ...میکنم قبرش سنگ به نگاه رنگم پر لبخند با و اونجا میرم حالم

 

 تعریف براش موفقیم از و اونجا میرم شدم موفق کارم تو اگه

 ...مامانم پیش میرم باشه جور هر و چی هر پریا،حالم هرچی...میکنم
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 ادامه...میزد حرف زیادی خیلی غم با و میریخت اشک حرفاش میون

 : داد

 

 ...میفهمه حالمو اون فقط..پریا میکنه درک منو مادرم فقط آخه+

 

 اشک میگفت مادرش راجب که چیزایی و امید های حرف شنیدن با

 و میکردم نگاهش تاسف با و میریختم
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 دستم..میریخت اشک هم امید..بشنوم حرفاشو تا کردم سکوت بغض با

 ...دادم ماساژش کمی و گذاشتم کمرش روی رو

 

 ...خوبه؟ حالت...امید؟_

 :گفت ای گرفته صدای با و گرفت باال سرشو و کرد پاک اشکاشو

 

 ...بم...خو+

 

 :گفتم و زدم کوچولو لبخند یه

 

 بود؟ خوشگل مامانت_

 

 :زد لبخند

 

 دیگه های زن تموم با...بود زمین روی زن ترین خوشگل...خیلی+

 دقیقا داشت سبز چشمایی...بود تک و خاص زن یک...داشت فرق

 ...میوفتم مادرم یاد میکنم نگاه چشمات به وقتی...چشات همرنگ

 

 بعد ولی داشت بور و بلندی موهای: داد ادامه شد تر رنگ پر لبخندم

 اون بریدن سر شد دعوامون یادمه درست...کرد کوتاهش ها مدت

 ...قشنگش و بلند موهای
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 آدمو میزد که عطری...گوشتی کمی و کشیده بینی...صورتیش لبای

 ...میشد ناز خیلی میخورد موهاش به باد که وقتی!...میکرد مست

 

 همین که میشد بیشتر و بیشتر ذوقم مادرش از امید های توصیف از

 :کردم کارم همین پس..ببینم مادرشو االن

 

 داری؟ ازش عکس_

 

 ...گوشیمه تو آره+

 

 میدی؟ نشون بهم_

 

 در بیرون شلوارش جیب تو از گوشیشو..نگفت چیزی و زد لبخند فقط

 ..عکس یه وارد بعدش و شد گالری وارد..کرد بازش و اورد

 

 زوم چهرش روی و گرفتم ازش رو گوشی...باشه مادرش زدم حدس

 ...میکرد نگاه دوربین به و بود ایستاده جذابی ژست با..کردم

 

 تو امید های توصیف تموم درست و بود زده کنار رو موهاش باد

 مادرش به شباهتی هیچ امید ولی بود خوشگل خیلی...بودن عکس

 ...باشه رفته باباش به کنم فکر...نداشت
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 ...امید بوده خوشگل خیلی مامانت_

 

 :زد لبخند بازم

 

 ...میدونم+

 

 گوشیو بعد و! (  لطفته نظر...مرسی ممنون بگه داشتم انتظار حاال) 

 ...مادرش عکس به زد زل و گرفت ازم

 

 ...چیزی یه ولی_

 

 :گفت و کرد نگاه من به و گرفت عکس از نگاهشو

 

 چی؟+

 

 ...نداری مادرت به شباهتی هیچ تو اینکه_
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 !..خندیدم منم ناخداگاه..خندید

 

 ..نوید...همینطور و رفتم بابام به من...نیستم مادرم شبیه...آره+

 

 امید که کشیدم ای خمیازه... تر کمرنگ لبخندم من و شد محو لبخندش

 :گفت

 

 میاد؟ خوابت+

 

 ...بشنوم حرفاتو بقیه میخوام...نه_

 

 ...بعد دفعه واسه بزار دیگه نه+

 

 ...بابا ای_

 

 میگیری حسابی درست و خونه میرسونمت االن...نباشه حرف+

 ...میخوابی

 

 ...اومد بعد چندثانیه هم امید و شدم ماشین سوار و گفتم ای باشه

 

*** 
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 امید..بودیم گرفته سکوت ی روزه و بودیم نشسته ماشین تو هردو

 کسی چه یا چی فکر فکره،تو تو میکردم حس..بود رانندگی مشغول

 :پرسیدم ازش بود رانندگی مشغول که همونجور... میدونه خدا

 

ی آخر_  !بدی؟ رو نوید پوالی میخوای ک 

 

 :کرد نگاهم تعجب با

 

 ! نوید؟ پوالی+

 

 ...میگم رو ارثش آره_

 

 :گفت و زد پوزخندی

 

 !نداره من پیش پولی هیچ نوید+

 

 ...اون ولی_

 

 چی؟ اون+
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 !بدی بهش ارثشو نمیشی راضی تو که گفته بهم اون_

 

ی+  گفت؟ بهت اینو ک 

 

 ...پیش ماه یک تقریبا_

 

 گفت؟ بهت چی دیگه+

 

 دیگه مادر یه از که تو از...باباش از...مادرش از...گفت خودش از_

 آخر در و بدی بهش ارثشو نمیکردی قبول باباش مرگ از بعد و هستی

 ...خواهرش راجب هم

 

 بود نمونده چیزی که گرفت وحشتناک ترمز یه آخرم ی جمله شنیدن با

 بلندی نسبتا صدای با و برگشت طرفم به!..بخوره جلو ی شیشه به سرم

 :گفت

 

 !!!!!!چـــــــــــــــــی؟؟؟+
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 :گفتم لرزونی صدای با کردم می نگاه امید به کرده وحشت

 

 !چته؟...چتــ...امید_

 

 تو پریا!...امید بود شوخی اره بگو..درسته؟ میکنی شوخی داری تو+

 !..میکردی شوخی داشتی و بود دروغ یه حرفت این که بگو خدا رو

 

 !فهمم...نمی رو منظورت من...مـ....امید_

 

 !میگم رو نوید خواهر+

 

 !میگی؟ رو خواهرت_

 

 ...نه   منظورم...آره+

 

 ...و داشت خواهر نوید آره_

 

 ..کجاست؟ االن و+

 

 :زد داد بلندی صدای با که کردم نگاهش فقط و نگفتم هیچی

 !!..کجاست؟ گفتم_
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 در دهنم از چجوری کلمه این نمیدونم که بودم خیره بهش وحشت با

 :اومد

 

 ...ُمرد_

 

 تقریبا حالش کنم توصیف حالشو تونستم نمی که بود شده طوری امید

 ...یا شوکه

 

 !!د؟...مر...مـ...چی...نی...یعـ+

 

 بعد و شد دزدیده بابات دشمنای طریق از بود شده سالش یه که وقتی+

 !شد کشته

 

 رگای که جوری گرفت سفت رو بود،فرمون فرمون رو که دستش

 جدی لحن با و سایید بهم محکم رو دندوناش... شدن معلوم دستش پشت

 :گفت روبهم ای

 

 !شو پیاده+

 

 !!!چی؟_

 

 !االن همین...شو پیاده ماشین از گفتم+
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 شدن بسته با و شدم پیاده ماشین از ترس با و لرزید بدنم زد که دادی با

 ...کرد حرکت سرعت با و فشرد گاز پدال رو پاشو امید در

 

 حاال! عوضی!..کردم فحش،بارش کلی و گرفتم کمرم به رو دستام دو

 ..گذاشت؟ تنها اینجا منو که چکاریه این

 

 تموم شارژش هم گوشیم سالمتی به!..هستم کجا دقیقا نمیدونستم حتی

 ..اخه شانسی گوه تو چقدر!..پریا!شده

 

 خودم با کنم پیدا چیزی ماشینی تا میرفتم راه که جور همون

 خود تقصیر آره!...بشنوم رو حرفات اومدم که منه تقصیر اصال:میگفتم

 !..بود خرم
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 سرهم پشت سگ پارس چندتا صدای با..کنه چیکارت بگم خدا!..امید

 دیدن با که کردم تر تند هامو قدم..شد رخنه بدنم تموم در ترس یهو

 ...دنبالم هم ها سگ و دویدم و کشیدم جیغی ها سگ

 

 

******** 
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 "امید"

 

 فکر پریا حرف به..میروندم و بودم گذاشته گاز پدال رو فقط پامو

 اونم!مرد؟ کوچیکیاش همون که داشتم خواهر یه قبال من یعنی..میکردم

 ی خانواده اونم داشت دشمن یه فقط بابام..بابام؟ دشمنای دست تو

 ..مالکی

 

 کامل رو جریان باید!..مالکی کوروش و آرش...آره...کوروش و آرش

 ...داد جواب بوق چند بعد..گرفتم رو امیرسام ی شماره..فهمیدم می

 

 ...قربان:امیرسام

 

 ...میگم بهت چی ببین کن گوش خوب خیلی امیرسام_

 

 

******** 

 

 

 نگه رو،روشن ماشین و ویال برگشتم امیرسام با تماسم اتمام از بعد

 پایین سر ترتیب به خدمتکارا ی همه...شدم وارد عصبانیت با و داشتم

 !...میگفتن آمد خوش و بودن ایستاده و انداخته
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 پله از خورده گره هم در ابروهای با و نذاشتم محل معمول طبق منم که

 که طوری بستم محکم رو در خشم با و شدم اتاقم وارد...رفتم باال

 !...بود ها پنجره ی شیشه شدن خرد احتمال

 

 رو دستامو دوتا محکم و رفتم میز طرف به و کشیدم موهام تو دستی

 ...میشه اتاق وارد در به تقه چند با احمد...کوبیدم میز

 

 ...قربان:احمد

 

 ...بیرون برو_

 

 ...قر ولی:احمد

 

 اتاق از و موند دهنش تو حرف صورتم دیدن با که سمتش برگشتم

 ...شد خارج

 ۱...گرفتم رو آراد ی شماره و اوردم در بیرون جیبم تو از گوشیمو

 ...شد برقرار تماس کنم قطع خواستم تا!...بوق ۱0بوق، 3بوق، 2بوق،
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 !!امید؟ آقا کردی ما از یادی عجب چه!به به:آراد

 

 ...دهنتو ببند آراد_

 

 ...بزن حرف آدم مثل..شده؟ مرگت چه هووی:آراد

 

 ...االن همین...ویال بیا_

 

 !رو امشب بگذرونه بخیر خدا:آراد

 

 ...ویال برسون رو خودت سرعتت تموم با...بیا نگو،زود چرت_

 

 تموم درجا و کنم تصادف تا پیشت بیام سرعتم تموم با خوای می:آراد

 ...خود!..ها؟ کنم

 

 :کردم قطع حرفشو

 

 !...بیا فقط...آراد ببین_

 

 ...کردم قطع رو تماس و
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**** 

 

 

 "پریا"

 

 می دنبالم نحسشون صدای با سرم پشت سگا و دویدم می جیغ با

 ...کردن

 ..ایستادم ماشین یه بوق با و خیابون یه به رسیدم

 

 ماشین از ورزشکار هیکلی پسر یه...بزنه رو من ماشین بود نزدیک

 ...سمتم اومد..باشه سالش 26، 25 خورد می بهش..شد پیاده

 

 ..دویدی؟ چرا..چیشدی؟*

 

 :زدم می حرف بریده نفس با

 

 فرار...ومن...دنبالم...تند...وحشی...پارس...سگ...تا...چند_

 ...دم...کر

 

 ...برسونمت سوارشو. خب خیلی*
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 ...میرم تنها خودم...ممنون نه*

 

 !..بشی سگا همون خوراک که بمون تنها!..راحتی هرجور باشه*

 

 باز رو سگ تا چند صدای میرفت ماشینش طرف به که هین همون در

 تو خودمو زود و رفتم ماشین سمت به دو با و پریدم جا از..شنیدم

 ...خندید می فقط و بود شده ماشین سوار پسره..کردم پرت ماشین

 

 ...خونت میرسونمت خودم االن نیست چیزی...باش آروم*

 

 :گفت که بود رانندگی مشغول

 

 !...شده پاره پایین از مانتوت*

 

 خورد پام میکردن دنبالم سگا وقتی!..وای ای..انداختم مانتوم به نگاهی

 ...زمین بیافتم شد باعث و سنگ یه به

 

 !..زمین افتادم...نیست چیزی_
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 :برگشتم طرفش به..کردم حس خودم رو،روی نگاهش سنگینی

 

 میکنید؟ نگاهم اینجوری چرا_

 

 پرستار عنوان به.....  بیمارستان تو که نیستی دختری همون تو ببینم*

 میکنه؟ کار

 

 میپرسید؟ چرا...خودمم_

 

 اومدم دوستم با باشه یادت اگه...اها...آشناس برام قیافت آخه*

 ...بود کرده تصادف..بیمارستان

 

 ...نرسیدم چیزی به ولی کردم فکر یکمی

 

 ...نیست یادم...نه_

 

 جور همون...دوخت جلو به چشم و گرفت ازم نگاهشو و شد خیال بی

 :خورد زنگ بود،گوشیش رانندگی مشغول که

 

 ...الو*

-... 

 !میزنی؟ داد چته*
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-... 

 ...میام دیگه ساعت ربع یه*

-... 

 ...نزن داد امید*

 

 به نگاهی و کرد قطع رو تماس پسره..پریدم جا از امید اسم شنیدن با

 :میکردم نگاهش تعجب با..انداخت من

 

 میکنی؟ نگام اینجوری چرا*

 

 اوردی؟ رو امید اسم تازه تو_

 

 ...من دوست...سپاهی امید...امید آره*

 

 بود اومده دوستش با امید که افتادم روزی یاد جملش ابن گفتن با

 دوستش اسم امید..کنم تمیز رو صورتش روی های زخم تا بیمارستان

 ...خودمونه آراد این پس عه..بود آراد اسمش..زد صدا رو

 

 !میخندی؟ چته*

 

 االن نامردت رفیق راستی...همین اوردم یاد به تورو فقط هیچی_

 !کجاست؟
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 :گفت و کرد نگاهم تعجب با

 

 میگی؟ رو امید+

 

 ...رو نوید پ ن پ_

 

 :شدن باز آخر تا هاش چشم اینبار

 

 !میشناسی؟؟ کجا...از رو نوید و امید تو+

 

 ... میشناسم رو هردوتاشون هم خوب میشناسم،خیلی_

 

 ! داری؟ ای رابطه امید با تو مگه+

 

 کجاست؟ نامرده امید ببینم بگو حاال...یجورایی_

 

 :داد ادامه و خندید حرفش میون نامرد؟ چرا+

 

 رفته؟ کرده ول اینجا تورو اون نکنه+
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 :گفتم لب زیر و پایین انداختم سرمو

 

 ...آره_
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 به زدم محکم و کردم مشت رو دستم..خندید بلندی صدای با بار این

 ..شد تر آروم خندش صدای که بازوش

 

 داشت؟ زهرمار،خنده_

 

 نصف هم منو حتی وقتا بعضی امید..داشت خنده یکمی..آره ببخشید+

 یاد به منو تازه اومد پیش براش کاری میره،وقتی و میکنه ول راه

  کجاست؟ خونت...میاره

 

 .... سمت برو بعد برو مستقیم رو راه همین فعال_

 

 پیاده ماشین از..رسوند آپارتمانمون جلوی منو تا گذاشت ساعت ربع یه

 ..همینطور اونم و شدم

 

 ...سگها اون از نجاتم و من رسوندن بخاطر ممنونم_
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 :گفت و خندید

 

 بدونم؟ رو اسمت میکنم،میشه خواهش+

 

 ...پریاست اسمم_

 

 ...آراد منم+

 

 !میدونم_

 :گفت و کرد نگاهم شده گشاد چشمای با

 

 میدونی؟ کجا از+

 

 !..گفتی تازه خودت_

 

 ...خندیدیم هردو حرفم این با

 ترسناک ی قیافه با..شد قطع آراد منو ی خنده یهو طرالن بلند صدای با

 ..اومد طرفم به شده سرخ و

 

 !! هان؟ بودی گوری کدوم عوضی بیشعور:طرالن
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 بیدار رو آپارتمان ساکنین ی همه پایین،االن بیار صداتو طرالن_

 !میکنی

 

 میزنم در ساعته ام؟سه خونه تو بودی نگفته مگه!..بدرک: طرالن

 !...خاموشه میزنم زنگ گوشیت به نمیکنم دریافت هیچی

 

 ...بود شده تموم شارژش_

 

 :گفت من روبه بعد و انداخت آراد به نگاهی طرالن

 

 کیه؟ دیگه این: طرالن

 

 به کامال حواسش و نگاهش لخند با که انداختم آراد به نگاهی نیم

 !..میکرد؟ نگاهش لبخند با اینجوری چرا دیگه این!..بوده طرالن

 

 !منتظرم:طرالن

 

 ...میگم برات رو چی همه داخل رفتیم که بعد_

 

 :گفتم و کردم آراد روبه بعد

 



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 !..بری میتونی آراد ممنونم_

 

 حرکت و شد ماشین گفت،سوار لب زیر خداحافظ داد،یه تکون سرشو

 ...کرد
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******** 

 

 "امید"

 

 با همیشه مثل...میشدم دیونه داشتم...بودم گرفته دستام دوتا بین رو سرم

 ...شد وارد احمد در به تقه چند

 

 ...هستن اینجا امیرسام آقا...قربان:احمد

 

 ...اتاقم بیاد بگو_

 

 ...قربان چشم بله:احمد



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 

 ...شد وارد احمد،امیرسام خروج با

 

 ...آقا:امیرسام

 

 امیرسام؟ کردی پیدا برام رو بودم خواسته ازت که اطالعاتی_

 

 ...بگم چجوری اینو نمیدونم ولی بله:امیرسام

 

 ...باش راحت...بگو_

 

 بوده سالتون 4 شما وقتی پیش سال 2۱ تقریبا...آقا چشم بله:امیرسام

 رو دختره اسم...بود شده دختر یه صاحب سپاهی،پدرتون آقای ظاهرا

 از که بوده شده ساله یک تازه...بود گذاشته چیزی همچین یا و آیدا

 !...میشه دزدیده نفر دو طرف

 

 کسایی؟ چه_

 

 !مالکی...کوروش و آرش:امیرسام

 

 که دوختم چشم امیرسام به منتظر و کردم مشت محکم رو دستم خشم با

 :داد ادامه
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 مقابل در کردن پول میلیارد 30 درخواست سپاهی آقای از+

 ها اون حساب به و میکنه جور رو میلیارد 30 سپاهی آقای...دخترش

 ...میریزه

 

 به پدرتون آدرس اون طبق و میده پدرتون به رو آدرسی یه آرش

 کشته رو دخترشون اونا...بوده قبرستون...جا اون...که میره مکانی

 !بودن

 

 هضم رو حرفاش نمیتونستم...میکردم نگاه امیرسام به مبهوت و مات

 فقط...بازی یه...بوده نقشه یه همش این که میگفت بهم حسی یه...کنم

 ...پول اون اوردن بدست برای

 

 طرف از کثیف بازی یه ها این ی همه ممکنه نظرت به امیرسام_

 باشه؟ کوروش و آرش

 ...ماجرا این به نسبت دارم بزرگ شک یه آقا،ولی نمیدونم: امیرسام

 

 وارد احمد!..موند دهنم تو حرف در به ای تقه با که بزنم حرف خواستم

 ...شد اتاق

 

 میخوای؟ چی_
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 !ببین رو شما خوان اینجا،می اومدن مالکی های آقا...قربان: احمد

 

 پاشدیم اون از بعد و انداختیم بهم کوتاهی نگاه همزمان امیرسام و من

 ...رفتیم سالن سمت به و شدیم خارج اتاق از

 

 تابلوهای دیدن مشغول و بود ایستاده پا سر سالن تو دیدم رو طاهر

 ایستاده طاها هم سرش پشت...بودن،بود معلق دیوار تو که هنری

 ...بود

 

 وقتت نیست کنی،نیاز صحبت همیشگیت موضوع راجب اومدی اگه_

 !...کردنم قبول واسه کنی تلف رو

 

 ...طاها بندش پشت و سمتم برگردوند رو روش

 

 رویا خوشی؟با!ندیدمت که وقته خیلی! سپاهی امید! به به:طاهر

  محکم راستمو دست...زد پوزخند طاها و خندید بعد و!خوشبختی؟

 ...کنم کنترل رو خودم کردم سعی...کردم مشت

 

 ...بزنم حرف باهات دیگه چیز یه راجب اومدم:طاهر

 :داد ادامه که نزدم حرفی
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 بخاطر من و مهمان عنوان به ایران به برگرده نیما هفته آخر قراره+

 !...میگیرم العاده فوق جشن مراسم یه ایران به اومدنش

 

 !..ایران؟ بیاد میخواد نیما عجب چه_

 

 !..که نیست عجیبی چیز:طاهر

 

 نبودن این تموم از بعد شد راضی چطور چی؟ عموت،کوروش اون_

 !..ایران؟ برگرده دوباره سرش پشت های شایعه و هاش

 

 ...اینجا بیاد نداره دوست عمو...میاد نیما فقط:طاهر

 

 : داد ادامه و زد پوزخندی

 

 ! ایران بیاد و کنه ول رو اونجا نیست حاضر و میاد خوشش آلمان از+

 

 نرفته حال و عشق یا گذرونی خوش بخاطر اون..کن اعتراف_

 ! داشته بابات که خالفکاری بخاطر! کرده فرار ایران از اون...آلمان

 

 و شد محو سرعت به کرد می نمایی خود لبش ی گوشه که پوزخندی

 ...کرد جدی رو قیافش
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 :گفت دندوناش بین از و سایید بهم دندوناشو

 

 !....ندادن انجام خالفی کار هیچ کوروش عمو نه پدرم نه+

 

[ ,.۱۷.۱۱.۱۷ ۱4:24] 

 دوازده_و_صد_پارت#

 

 جشن تو میخوام من نکرده فرار ایران از و طوریه این اگه پس_

 !ببینمش

 

 :گفت آخر در و بهم زد زل ثانیه چند

 

 !..امید میبینیم همدیگرو جشن تو پس!..باشه+

 

 !ببینم رو نیما و عموت اون و تو دارم شوق منم_

 

 !فعال پس:طاهر

 

 :میگم و میدم تکون سری

 

 !فعال_
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 ...ایستاد روم روبه و اومد نزدیکم طاها و شد رد کنارم از طاهر

 

 !سپاهی امید میبینمت جشن تو:طاها

 

 :داد ادامه و کرد امیرسام روبه بعد

 

 !دیدارتم مشتاق...امیرسام+

 

 :گفت و داد تکون جدیت با سری امیرسام

 

 ...همچنین+

 

 و شد وارد آراد که رفتن می داشتن..میشه دور ازمون هم طاها و

 پوزخندی طاها میشدن رد آراد کنار از طاها و طاهر که هین درهمون

 !...زنه می آراد به

 ...کرد مشت محکم دستشو و ایستاد درجا آراد

 :گفت و کرد من روبه

 

 !امید؟ میکردن غلطی چه اینجا دوتا این:آراد
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 هفته آخر طاهر و ایران بیاد مهمان عنوان به وقت چند قراره نیما_

 رو من کنه،اومد برگزار ایران به اومدنش مناسبت به جشنی یه قراره

 !...باشم داشته حضور جشن تو کرد دعوت هم

 

 !نه؟ بری خوای می هم تو و:آراد

 

 سعی..بگیرنش؟ ایران بیاد نمیاد،میترسه کوروش چرا که گفتم بهش_

 جشن بیاد بزار نکرده فرار اگه گفتم بهش که کوروش از کنه دفاع کرد

 خیال بی اینارو!..جشن تو باشم داشته حضور باید من حاال و پسرش با

 تموم با نگفتم بهت مگه..کردی؟ دیر اینقدر چرا..بود؟ گوری کدوم تو

 ...اینجا برسون رو خودت سرعتت

 

 یکمی و جلو اورد راستشو پای و گذاشت کمرش رو دستاشو دوتا آراد

 ...شد خم جلو به رو

 

 !...خونشون میرسوندم رو خانم پریا داشتم واال_

 

 چه من وای..افتادم باهاش اخیرم رفتار یاد ناخودآگاه پریا اسم شنیدن با

 دیوونه منه..بزنه حرف باهام و ببخشه منو دیگه عمرا..کردم؟ غلطی

 ..باهاش؟ کردم رو اونکار چرا

 

 اونم رفتم و کردم ولش راه نصف چرا..داشت؟ گناهی چه اون

 خودمو عمرا..چی؟ میشد چیزیش اگه!..تاریک جا شب،همه

 ..میشناسه؟ کجا از رو پریا ببینم،آراد وایسا..میبخشیدم
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 !...حاال؟ تا بودم نزده حرفی پریا راجب جلوش منکه
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 ! آراد؟ میشناسی کجا از رو پریا تو ببینم_

 

 جیغ با خیابون وسط دیدم طرفت میومدم داشتم که وقتی:آراد

 و زدن بوق با خداروشکر ولی..بزنمش ماشین با بود نزدیک..میدوید

 ...شد ام متوجه گرفتنم ترمز

 

 بود؟ شده چی مگه چرا! میدوید؟ و میزد جیغ خیابون تو چی برای_

 

 !..داد جوابتو اگه این البته..بپرس خودش از:آراد

 

 

**** 

 

 "پریا"

 

 ...بودیم نشسته هم روی روبه مبل رو
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 نگفتی مگه..بودی؟ کجا شب وقت این..خانم پریا میشنوم خب:طرالن

ر پایین از مانتوت چرا بعدشم!..بخوابم؟ میخوام و ام خونه  خورده؟ ج 

 

 :طرالن به بعد و انداختم ام شده پاره مانتوی پایین به نگاهی

 

 ...زمین افتادم و سنگ یه به کرد گیر پام_

 

 ..کی؟ پیش..بودی؟ کجا شبی نصف این بگی میشه حاال!!..آهان+

 

 یکی با میفهمید اگه وگرنه...کنه باورم طرالن تا میگفتم دروغی یه باید

 ...نداشتن تمومی هاش سوال دارم هم آمد و رفت پسر اونم بودم

 

 ! بودم بیمارستان_

 

 :گفت و باال داد رو ابروهاش

 

 بعد 6 تا فقط تو شیفت امشب ولی!..بیمارستان اونم!..شب؟ وقت ین+

 !..بود ظهر
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 و بودن نیومده پرستارا از چندتا...چیه میدونی ولی...آره خب_

 مهتابی خانم بعدش..بود شده شلوغ خیلی داشت بیمار کلی بیمارستان

 !...داشت نگهم کاری اضاف و برم نداد اجازه

 

 ..هان؟..بیمارستانم؟ هنوز من بگی نزدی زنگ بهم چرا_

 

 زنگ تو مگه...بود شده تموم شارژش گوشیم...دیگه گفتم بهت خب_

 خاموش!!..) نگفتم هم دروغ دیگه خو...خاموشه؟ گفت نمی نمیزدی

 !!!!  ( بودا راست فقط حرفام تموم بین از گوشیم بودن

 

 دست انگشت تو که طالیی ی حلقه به چشمم که پایین انداختم رو سرم

 !...اورده؟ کجا از رو حلقه این طرالن.!..کردم تعجب... افتاد بود چپش

 

 طرالن؟_

 

 هوم؟+

 

 اوردی؟ کجا از رو حلقه این_

 

 :گفت و کشید بهش دستی..زد لبخند و انداخت حلقه به نگاهی

 

 !دادش بهم کیان رو این...این+
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 :کردم نگاهش تعجب با

 

 مناسبت؟؟ چه به وقت اون_

 

 :کرد نگاه من به و برداشت چشم حلقه از

 

 !!...کردیم...عقد...تازه...کیان و من+

 

 :زدم داد بلندی صدای با و پریدم جام از

 

 !!!....چـی؟_

 

[ ,.۱۷.۱۱.۱۷ ۱4:26] 

 چهارده_و_صد_پارت#

 

 . شدن ساکت ی نشونه به لبش رو گذاشت انگشتشو

 ...میدم توضیح بشین...باش آروم پریا-

 هم حلقه. دوختین و بریدین خودتون برا که شما بگی میخوای چی-

 بودم ارزش بی اینقدر یعنی! بگی؟ها؟ که مونده چی دیگه کردین دست

 !بدی؟ خبر من به خواستی نمی که
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 اوردی تشریف تازه که هم تو و شد یهو چی همه! نیست اینطور بخدا-

 ! فهمیدی بگم اینکه از قبل و

 خبرندادی؟ خانوادت به شد؟ یهو چیز همه چی یعنی-

 !نگم میشه مگه-

 ...کیان از همچنین و طرالن نداشتم رو انتظاری چنین تو از واقعا-

 تا زدم زنگ وقتی بوده ناراحت دستم از اون. بود کیان تقصیر بخدا -

 شرط یه به گفت نکرد قبول عذرخواهیمو. مریضه که فهمیدم کنم آشتی

ا  من...که میبخشه  اتفاقی خیلی فهمیدی!! کنیم عقد یعنی شم زنش رسما

 !بود

 رو زدن زنگ یه ی عرضه یعنی میدادی خبر من به باید بازم-

 نداشتی؟

 !بود خاموش گوشیت که تو احمق آخه-

 دستش از هم! رفتم اتاقم به آویزون ی لوچه و لب با و گفتم بدرکی

 برسه بهت دستم اگه...کیان حالت به وای. عصبانی هم و بودم ناراحت

 !میکنم خفت ،

**** 

 ( شخص سوم) 

 ( طرالن) 

 

 کیان؟ الو -

 عشقم؟ جونم-

 !خونه بیا بدو-

 :گفت نگرانی با کیان
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 ...شدم نگران شده چیزی -

 !افتاده اتفاقی آره -

 !بگو کردی لبم به جون-

 !دید رو دستم ی حلقه پریا ، کیان -

 خب؟ -

 بهش چجوری که ناراحته دستم از کرد برخورد عصبانی خیلی و -

 .ببینم رو ناراحتیش نمیخوام دوستمه تنها کنم چیکار. ندادم خبر

. نباش نگران تو میدم توضیح براش خونه میام االن نیست چیزی این -

 .میکنه آشتی باهات دوباره خانوم پریا

 !منتظرم بیا زود کیان. امیدوارم-

 !میافتم راه االن عشقم باشه-

 .کرد نگاه پریا اتاق ی بسته در به و کشید راحتی نفس طرالن

 !بیای کنار موضوع این با پریا امیدوارم-

***** 

 ( پریا) 

 فکر کیان و طرالن کار به و بودم کرده بغل رو خودم بغض با

 .میکردم
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 هردوتاشون محضر رفتن. کردن نامردی حقم در. نامردن هردوتاشون

 همه از آخر من و کردن هم دست حلقه ، کردن عقد ، دادن رو بله

 ! فهمیدم

 حرف طرالن با حاال تا که عصبانیتی با طرالنه کردم فکر. شد زده در

 .گفتم بودم نزده

 صدای یهو که ببینم رو ریختت نمیخوام بیرون گمشو برو طرالن -

 !اومد کیان

 !تو؟ بیام میشه کیانم من پریا: کیان

 پوزخندی! میکنه چیکار ما ی خونه شب موقع این کیان. کردم تعجب

 !ببینه رو عروسش اومده معلومه هه. زدم

 چکار؟ اومدی. دارم دلخوشی تو از نه کیان میخوای چی تو-

 !بدم توضیح برات اومدم: کیان

 !بگی؟ میخوای که مونده چی هه-

 !اومدن داخل طرالن سرش پشت و کیان. شد باز در

 !اتاقم؟ تو بیاین داده اجازه شما به کی -

 .گفت و نشست تخت رو کیان

 عزیزم کردیم اشتباه خیلی که میدونیم ببخش مارو گلم آجی پریا،: کیان

 .نگفتم که متاسفم خیلی واقعا

 نگفته من به خواهرمه نه دوست که طرالن باشی متاسف باید چرا تو-

 !بگی میخوای تو وقت اون

 .گفت و کرد بغلم اومد طرالن

 که میدم قول ببخش بزرگیت به تو شرمندم منم واقعا گلم ببخش: طرالن

 .شی ساقدوشم...تو
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 .گفتم و کردم نگاهش چپ چپ

 !!داره؟ حق کسی من جز مگه نزاری ساقدوشت منو میکنی غلط -

 ...تو فقط. عمرا: طرالن

 بخشیدی؟ آجی: گفت و خندید کیان

 ! چیز یه ولی آره: انداختم باال ابروهامو

 چی؟: کیان

 ...نمیگذرم این از دیگه ، عقد شیرینی-

 به پرنسسی ی صبحونه بهترین صبح فردا باشه: گفت و زد قهقه بلند

 قبوله؟ ، میدم خوشگلمون پرنسس

 ! قبوله اوکی: گفتم ذوق با

**** 

 ( نوید) 

 

. برداشتم رو پتو. میاد در صداش فقط! کجاست؟ مرده صاحب این اه

 هم تو ابروهام بود گوشی ی صفحه رو که اسمی دیدن با...اما دیدمش

 .کردم برقرار تماسو. رفت

 !دریا؟ میخوای چی چیه؟-

 ناراحتی؟ دستم از نوید: دریا

 !نیست مهم نه-

 شدم؟ ارزش بی اینقدر یعنی: دریا

 !بودی ، دریا بودی-



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 آخر و کردی؟ خودت عاشق منو نمیکردی؟چرا رو چرا پس: دریا

 دوستت چون کردم سرهم رو دروغ اون تو خاطر به من! ؟ برو میگی

 !برسم تو به میخواستم. داشتم
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 !دریا کنی فراموش منو بهتره-

 ...کن درکم نوید! نخواه من از اینو نه: دریا

 میزنم پسش دارم و شده عاشقم اون. کردم می درک رو دریا یجورایی

 به اون که میشه حسودیم یجورایی شاید. کرد من با پریا که کاری مثل

 دریا صدای با! برسم عشقم به نتونستم من چون.....چون برسه عشقش

 .اومدم در بیرون فکرم ی ریشه از

 نوید؟:دریا

 !چیه؟-

 ...ببینمت میخوام: دریا

 صبح فردا بزنم رو آخر های حرف میخوام...همینطور منم اتفاقا -

 باش...کافه

 ...خداحافظ باشه: دریا

 خداحافظ-

 ...باش خودت مواظب: دریا

 ! کردم قطع رو گوشی و ندادم جوابش
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 هو عین. اعصابم رو رفته بدجور دیگه. کنم کات دختره این با باید

 !روش هم دریا بود کم امید. میمونه دوقلو چسب

**** 

 ( پریا) 

 

 .گفت طرالن کیان ماشین بوق صدای با

 !منتظره کیان...پریا بدو ، بدو -

 منتظر آقاشون نمیاد دلشون خانوم به به: گفتم و رفتم ای غره چشم

 ...بمونه

 ...آقاییم آره: گفت ذوق با

 !ذلیل شوهر خودتو کن جمع ، درد -

 ! میکنی حسودی ای ترشیده چون-

 صد باالسر آقای و شوهر بگن کیان مثل شوهر به اگه بابا ببینم برو-

 !کنم ازدواج نیستم حاضر سیاهم سال

 ایرادی نه و نقص نه چشه؟ من شوهر مگه: گفت و هم تو کشید اخماشو

 !!!تکه ماه. داره

 ترشه؟ من ماست میگه بقالی کدوم هه-

 ها اردک جوجه نثل و برداشتم رو کیفم منم! رفت بیرون و گفت ایشی

 گشاد و گل لبخند با و بود داده تکیه ماشین سپر به کیان. رفتم اون دنبال

 .رفتم جلوتر. میزد حرف طرالن با

 !کیان هستما منم اهم اهم-

 خوبی؟ آجی سالم عه: کیان
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 خوبی؟ تو ممنون-

 ...سوارشین...شدم تر خوب دیدم رو عشقم بله: کیان

 دست رو فلش. جلو طرالن و پشت من شدیم ماشین سوار ای اوکی با

 .دادم کیان

 ...بپره سرمون از خواب بزار بزن رو فلش زحمت بی ، جون کیان -

 .کرد بلند رو آهنگ صدای و زد پخش دستگاه به رو فلش و خندید
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 ( کاغذی قایق_  باند پازل) 

 

 آینده از میترسم ، نمیخنده تو چشمای  

 

 بنده مو یه به میدونم تو و من عشق   ، حرفا این از من میترسم

 

 میشه دیر داره میدونم

 

 ؟ میدونه دردمو کی ، بارونــــه پُر   بیرون اون

 

 ؟ میمونه چی کشنده های خاطره جز ، باشـــن جدامون که دستامون
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 یه و مالیم آهنگ یه...باغ تو. افتادم امید با خوبم ی خاطره یاد* 

 . شد کم آهنگ صدای...* مادوتا احساسات با رقص و...احساس

 گذاشتی؟ چی برا رو آهنگه این صبحی اول: طرالن

 !کن بیشتر صداشو طرالن: گفتم عصبانیت با

 ...ولی-

 !االن همین-

 و دادم تکیه شیشه به سرمو. کرد بیشتر رو صدا و گفت ای باشه

 ....شدم ام خاطره غرق دوباره

 

 میشه گیر گوشه دلم هی

 

 پُر ازت بزرگم دل   ، نزدیکه روز اون میدونم و میری روزی یه

 کوچیکه زخمای

 

 ها گذشته زور به داری ، پنهونی اشکای   این به میکنم عادت دارم

 میمونی من عاشق

 

 آدم اون نداره حرفی که کسی ، نیست عاشق آدم یه مثل   تو نگاه   آخه

 نیست سابق

 



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

ل به نشسته چه اگر من کاغذی قایق  نمیمونه جواب بی ولی برو ، گ 

 دل شکستن  

 

 

 شد چیزم همه عشق ، تنهایی همه اون از بعد

 

 شد عزیزم نباید که همونی درست که ، دیوونست من   تقصیر  

 

 کن حالی قلبم به اینو

 

 بزنیم قدم اینکه جز ، نمیخواستم تو از چیزی

 

 ب َکنیم دل هم از خوب دلیل   یه با بیا ، دردام از نمیگم چیزی

 

 کن خالی بغضمو بیا

 

 پُر ازت بزرگم دل   ، نزدیکه روز اون میدونم و میری روزی یه

 کوچیکه زخمای

 

 ها گذشته زور به داری ، پنهونی اشکای   این به میکنم عادت دارم

 میمونی من عاشق
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 آدم اون نداره حرفی که کسی ، نیست عاشق آدم یه مثل   تو نگاه   آخه

 نیست سابق

 

ل به نشسته چه اگر من کاغذی قایق  نمیمونه جواب بی ولی برو ، گ 

 دل شکستن  

 

 پُر ازت بزرگم دل   ، نزدیکه روز اون میدونم و میری روزی یه

 کوچیکه زخمای

 

 ها گذشته زور به داری ، پنهونی اشکای   این به میکنم عادت دارم

 … میمونی من عاشق

 

**** 

 با بود شده چیده که ای صبحانه میز بادیدن.شاپ کافی به باورودمون

 .گفتم کیان روبه و زدم بهم دستامو ذوق

 .کیان داداش مرسی وای -

 .ببخش بود کسری و کم اگه عقده شیرینی. نداشت مارو آجی قابل-

 ! تو میگی چی-

 .افتاد آب دهنم میز دیدن با وای

 .شده گرسنم حسابی که بشینین بدویین-

 . نشستن هم جفت ای باشه با و خندیدن هم با کیان و طرالن
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 توجه میذاشت دهنش و میگرفت لقمه طرالن برای که کیان کارهای به

 که همینجور. کنم سرگرم خودمو خوردن با کردم سعی و نکردم

 دختری. افتاد بود نشسته ما جلوی که شخص به نگاهم....یهو میخوردم

 همون اون ببینم وایسا...آشناس چهرش خیلی.... نشسته روش روبه که

 روش روبه...هم که اونی بودمش دیده نوید ی خونه در دم که دختری

 تعجب جای برام! داره؟ چکاری دختره این با اون....نویده....نشسته

 اومدن باهم االن و کنه باز براش درو نشد حاضر روزی اون.  بود

 ! شاپ کافی

 مشغول که دختره به و بود نشسته متفکر ای قیافه با و جدی خیلی نوید

 روی اخمو! عالیه نشستنش جست وای. میداد گوش بود زدن حرف

  زیر رو شصتش انگشت و نشسته صندلی

. بود داده قرار لبش روی اشارشو انگشت و بود گذاشته اش چونه

 ها مدل این مثل دقیقا محشرههه وای...گذاشته باز میز زیر پاهاشو

 !شده
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 ...نکنم ولش تا میکرد التماسم...دریا به بودم زده حرفی،زل هیچ بدون

 حس رو نگاهی سنگینی ، میزدم حرف باهاش که همینطور

 زده زل...خورد گره پریا نگاه با نگاهم که چرخوندم سرمو...کردم

 با لحظه هر و کاشتم دلم تو اونو بیهوده که عشقی ، عشقم....به بودم

 !...میکنه رشد ریشش ، دیدنش
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 لبخند با و اومدم خودم به...داد تکون سالم ی نشونه به سری پریا

 ...دادم رو جوابش

 

 !میگم؟ چی میشنوی...نوید: دریا

 .دوختم چشم دریا به بعد و گرفتم پریا از نگاهمو دریا صدای با

 ...آره-

 چیه؟ نظرت خب:دریا

 به؟: گفتم و کردم نگاهش گیج

 لبخندی ، لبخندش دیدن با....چرخوندم طرفش به سرمو پریا ی خنده با

 کرد نگاه پریا به پوزخند با...نموند دور دریا چشم از که نشست لبم رو

 !چرخوند طرفم سرشو و

 !بود کجا حواسش آقا میزدم حرف داشتم همه این بگو پس...هه: دریا

 !گفتی چی بگو زود...دریا-

 یه همدیگه به بزار که میگفتم داشتم...حضورتون به عرضم: دریا

 !میشد بهتر بود، که اونی از رابطمون شاید...بدیم فرصت

 .کرد قطع حرفمو من....دریا نمیدونم-

 به...نگو چیزی االن...کن فکر بشین...میکنم خواهش ازت نوید -

 خوشبخت خیلی...تو و من...بودیم هم با که سابقی روزهای

 !ها؟ شد عوض یهو چی همه چرا...بودیم

 !بدم که ندارم جوابی سوالت این برای خودمم...دریا نمیدونم-

 . برداشت کیفشو و شد پا صندلی از

 فکر گفتم که چیزی به میخوام فقط...ازت نخواستم جوابی منم: دریا

 !همین کنی
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 ...شد دور من از و

 فکرم و ذهنم ی همه...کنم فکر دریا با بودن به پریا وجود با چجوری

 خودم دست حرکاتم و رفتارم...میفته نگاهش به نگاهم وقتی...پریاست

 غرق چشاش اون تو...بگیرم خودمو جلوی نمیتونم ، نیست

 کیان با که پریا طرف چرخوندم سرمو...نکنم نگاهش نمیتونستم...میشم

 و ناز صورت اون به بودم زده زل....میزد حرف طرالن و

 برای دارم دوست...صورتیش لبای....اون آهویش چشمای به...زیبایش

 !هوس با نه عشق با...بچشم رو لبا اون طعم یکبار فقط...یکبار

 کیان از چشم چون کرد حس خودش روی ، رو نگاهم سنگینی انگاری

 جلوی نتونستم...خندید روم به و زد زل من به و گرفت طرالن و

 ....رفتم سمتشون به و بگیرم خودمو
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 ( پریا) 

 

 حرف عروسی راجب. بودم طرالن و کیان با زدن حرف مشغول

 شکل راجب میخواستن چیز همه تو منو نظر و میزدن

 میزدم، حرف طرالن با که همینطور... و لباس....تاالر....کیک

 طرالن از نگاهمو...کردم حس خودم روی ، رو نوید نگاه سنگینی

 ! بهم بود زده زل نوید اینبار دیدم که برداشتم
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 رفته دختره اون انگاری...بوده تنها. میکرد نگاه منو داشت لبخند با

 باری اون...بود مغرور هم خیلی ولی بوده خوشگلی خیلی دختر...بود

 ...میبارید روش و سر از غرور دیدمش که هم

 نزدیکمون که دیدنش با...اومد سمتمون به و شد بلند جا از نوید یهو

 دوتا پشت از و اومد نزدیک....کرد خشک جا لبام رو لبخندی ، میشد

 .گذاشت کیان ی شونه روی دستاشو

 ...سالم: نوید

 ...نوید سالم: گفت و کرد نگاهش بهت با کیان

 با ولی افتاد من به نگاهش لحظه یه دادیم جوابش لبخند با طرالن منو

 ...چرخوند اون طرف سرشو کیان حرف

 میکنی؟ چکار اینجا نوید: کیان

 میل کافه تو صبحانمو و بخورم هوا اومدم هیچی...اممم:نوید

 باشه ی نشونه به سرمو منم...ندم لوش تا کرد نگاه من به ملتمس...کنم

 ...کشید راحت نفسی...دادم تکون

 ...بخور ما با بیا ندادی سفارش چیزی هنوز اگه خب: کیان

 ...نمیشم مزاحم...نه: نوید

 ...برادری تو ناسالمتی...چیه مزاحم: گفت و کرد اخمی کیان

 ...نشست و کشید خودش برای صندلی و خندید نوید

 خبر ناگهان چون دیروز...اینجا اومدیم پریا آجی خاطر به امروز: کیان

 دلش از اینکه بخاطر منم...کرد قهر و شد شوکه شنید، رو عقدمون

 ...بدم بهش رو عقد شیرینی کافه اوردمش دربیارم

 ( نوید) 
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 فقط اون با طرالن رابطه که میکردم فکر. کردم تعجب کیان حرف از

 !شد قاطی ها خروس و مرغ با ماهم دوست هه...دوستی  
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 خوشحال خیلی ، کرد خطاب پریا آجی به رو پریا کیان که اونجایی از

 بتونم من تا داشت پریا به رو نظر همین هم امید که میشد چی! شدم

 ! بکشم راحتی نفس

 منت بیام باید شدی شوکه هم تو نکنه...چیه: گفت و دستم به زد کیان

 ...بدم دیگه ندارم رو شام یا ناهار پول نوید بخدا...کشی

 هم پای به...داداش باشه مبارک ولی شدم که شکه: گفتم و خندیدم

 ...کافیه ببینم تورو حال خوش همینکه نمیخوام هم شیرینی...پیرشین

 به هم تو امیدوارم...نوید ممنون: گفت و کرد بغلم مردونه و سفت کیان

 !کنی پیدا گمشدتو ی نیمه دختر زودی

 ی نیمه که دونستی می کاش ای هه...افتاد پریا به نگاهم حرفش این با

 کلمه یک که نمیتونم من ولی نشسته کنارمون در همینجا من ی گمشده

 !کنم اعتراف اون به ام عالقه و عشق مورد در

******* 

 ( امید) 

 

 در به ای تقه چند با...میکردم چک رو اداری های برگه...بودم شرکت

 .شد وارد منشی من توی بیا با و
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 آقا؟-

 !باش زود: گفتم لبی زیر بندازم بهش نگاهی اینکه بدون

 ..هستن اینجا نفیسی خانم ، آقا-

 میکنه؟ چکار اینجا اون-

 ....ببین رو شما اومدن ، آقا نمیدونم-

 !باشه؟ مزاحمش کسی نمیخواد و مشغوله سپاهی آقا   که نگفتی بهش-

 ...ببین رو شما که کردن اصرار ولی آقا گفتم-

 !بیاد بزار: گفتم و کردم فوت نفسمو

 ...آقا چشم بله-

 از چشم!! کار اتاق تو اومده که میفهمم رویا ی عشوه و ناز صدای با

 اون بزنم حرفی اینکه بدون. میکنم نگاه رویا به و میگیرم ها برگه

 ...میکنه زدن حرف به شروع

 امید؟ خوبی-

 ...شدی دعوت طاهر مهمونی به شنیدم: داد ادامه. کردم نگاهش فقط

 ....موندم ساکت
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 میکرد نگاه اونور و اینور ، زمین به درحالیکه و باال داد ابروهاشو

 ...میای مهمونی به که حالم خوش! خوب چه: گفت
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 مهمونی تو پس: داد ادامه. زد زل من به و برداشت چشم زمین از

 !امید میبینمت

 ...شد خارج اتاق از و زد لبخندی

 برای داد بازیچه منو نیست کافی...بزنم باهاش حرفی نداشتم دوست

 رو حسابش ها بعد ، کنار به اینارو! باهاش شدن ه*ب*ا*و*خ*م*ه

 رویا مهمونی تو حتما... کنم کاری یه باید مهمونی تو ولی! میرسونم

 ! بهم میچسبه دوقلو چسب عین و داره حضور

 معذرت ام احمقانه رفتار بخاطر باید اول....ببرم خودم با رو پریا بهتره

 رو پریا ی شماره و برداشتم میز رو از گوشیمو... کنم خواهی

 میباشد اشغال نظر مورد مشترک)  بوق 3 ، بوق 2 ، بوق ۱... گرفتم

 !کرد قطع( 

******* 

 ( نوید) 

 

 روبه که پارکی بریم دادن پیشنهاد کیان و طرالن....بودیم کافه در دم

 بیرون کیفش تو از گوشیو... خورد زنگ پریا گوشی. بود کافه روی

 بود؟ شده چش... کرد نگاه رو زمین اونور و اینور یهو که... اورد در

 کنار رو قرمز ی دکمه و زد لبش به زبونی... نبودم نزدیکش زیاد

 به سری. انداخت من به نگاهی و گذاشت کیفش تو رو گوشی... زد

 و داد تکون طرف دو به سرشو که دادم تکون((  چیشده))  ی نشونه

 بریم؟. هیچی: گفت

 ...بریم-

****** 

 ( شخص سوم) 
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 ( طاهر) 

 

 .بود عموش. کرد برقرار رو تصویری تماس بوق 3 ، بوق 2 ، بوق ۱

 ...عمو سالم-

 ! افتادن؟ عموشون یاد به ما ی زاده برادر عجب چه! گل پسر به-

 داره؟ پرواز کی نیما. همینجوری هیچی-

 ...صبح فردا-

 عمو؟. خب خیلی-

 هوم؟-

 !اینجا بیا هم تو -

 .گفت اخم با و تند تند. شد هول

 ! ایران بیام عمرا....بیام چی واسه....نه -

 !باشی داشته حضور مهمونی تو باید حداقل...بیای باید تو عمو-

 !باشم؟ داشته حضور باید مهمونی تو چرا....چرا؟-

 !زده تهمت تو به امید آخه-

 !امید؟-

 ...سپاهی جهان پسر...سپاهی امید...امید آره-

 !زده؟ من به تهمتی چه امیده این حاال...جهان پسر...امید آها-

 میترسی....کردی فرار ایران از و کردی خالفی کار به تو اینکه -

 !میگیرن رو تو اومدی اگه چون بیای اینجا
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 اونها الیه از و سایید بهم محکم دندوناشو...هم تو کشید بیشتر اخماشو

 .گفت

 گفته؟ چیزی همچین چرا امید و -

 ساکت من ولی زده هم مرحومم بابای به تهمت حتی ولی عمو نمیدونم-

 ضایع امید جلوی نباشی اگه...باشی مهمونی تو باید تو عمو!!!...نشدم

 !خانوادمون هم و...تو هم...من هم...میشم

 ...میشه چی ببینم...خب خیلی-

 میای؟ یعنی-

 !باش منتظر-
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******* 

 ( امید) 

 

 ...موندم شرکت تو شب ۱0 ساعت تا

 سرم تو بدی درد...بودن رفته همه...نبوده شرکت تو هیچکی

 ... میز رو آرنجم و بودم داده تکیه دستم به سرمو...داشتم

 خوابم خیلی...کشیدم ای خمیازه...میکردم بسته و باز هی چشامو

 کردم باز تا چشامو...اتاق تو اینجاست یکی که کردم حس...میومد

 صداش...میکرد نگاهم!...بود ایستاده اتاق در دم که افتاد پریا به نگاهم

 .....پریا:زدم

 !!! پریا:زدم صداش دوباره...من به زده زل فقط و نداد جوابی
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 بهم بود زده زل که ای دقیقه چند...نشد تغییر چهرش تو حالتی هیچ اما

 ...کرد ترک رو اتاق ،

 دنبالش...شدم پا صندلی از و گذاشتم میز روی ، رو دستام دوتا

 تو اونو و بردم در ی دستگیره سمت آرومی به راستمو دست...رفتم

 ای صحنه دیدن با...کردم باز رو در آهسته ، آهسته...دادم قرار دستم

 سرخ عصبانیت از صورتم...رفت هم تو اخمام...بود روم روبه که

 ایجاد روم روبه کثیف ی صحنه دیدن با همزمان نفرت و خشم!...شد

 نوید چشمای به بود شده خیره و بود ایستاده نوید روی روبه پریا...شد

 ...بالعکس و

 به بودن شده خیره درحالیکه...گذاشت دستاش تو رو پریا دستای نوید

 تیر قلبم حرفش این با که...گفت چیزی نوید به لبی زیر پریا ، هم

 ، جمله این گفتن بعد...اومد بند نفسم((  دارم دوست... )) کشید

 در بیرون هم بغل از ای دقیقه چند بعد...گرفتن هم آغوش تو همدیگرو

 و زد کنار رو پریا موهای نوید...بوده هم نزدیک صورتاشون و اومدن

 پریا لبای نزدیک لباشو...کشید پریا ی گونه به دستی

 ....نه....پریا....خدا نه ن*س*و*ب*ب همدیگرو میخواستن...نه...کرد
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***** 

 در سمت به...انداختم اطرافم به نگاهی...پریدم جا از زدم که دادی با

 همه این که خداروشکر...پریا نه و بود نویدی نه...کردم بازش و رفتم

 رو ساعت به نگاهی...کشیدم صورتم به دستی!...بوده خواب یه ،

 ، بود میز رو که گوشی سمت به...بود ۱۱:25 ساعت... انداختم دیوار

 جمله اون دوباره بوقی چند بعد...گرفتم رو پریا ی شماره دوباره...رفتم
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 شانس چه...اه((  میباشد اشغال نظر مورد مشترک))  شنیدم رو

 ... ی*ه*گ

((  میباشد خاموش نظر مورد مشترک))  گرفتم تماس که دوباره

 رو پریا نباید...گشتم می حلی راه یک دنبال باید!...بود کرده خاموش

 و میشه نوید واسه همیشه برای اون وگرنه بدم دست از

 انتقام و مادرم برای انتقام...بگیرم انتقام نمیتونم من اونوقت...میمونه

 یک باید پریا البته)  پویا ، رویا ، کوروش ، طاهر...بقیه از گرفتن

 من پریا ببخش... و! نوید و!( کردنش پیدا برای کنه کمکم جورایی

 و دارم دوستت!...انتقام و ت*و*ه*ش و س*و*ه رو از نه دارم دوستت

 ...کنم گناه میکنه مجبورم این

******* 

 ( پریا) 

 

 و بودن ما از دور کیان و طرالن...بودیم ایستاده آپارتمان روی روبه

 ایستاده نوید روبه سینه به دست!...بودن عاشقونه های حرف مشغول

 ....بود شده سرد یکمی هوا...بودم

 ...ندادی لو کیان و طرالن جلوی منو امروز که ممنونم....پریا-

 بود؟ کی دختره اون...میکنم خواهش: گفتم و زدم لبخندی

 ...داد ادامه حرفشو و...نیست مهم...هیچکی-

 همدیگه از هرچقدر...بوده امید مشغول فکر...نکردم توجهی حرفاش به

 این به آیا...میزنه هم برای بیشتر و بیشتر دالمون ، میشیم تر دور

 این من عشق...ارزه؟ می نبودنش آرامش به که عشقی...عشق؟ میگن

 یک سبک به یا!...انتقام؟ سبک به شدم عشقی...هست؟ چی وسط

 ...گناه؟
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 ...اومدم در فکر از چشمام جلوی نوید دست دادن تکون با

 پریا؟-

 هوم؟-

 !...بده جواب...خب-

 !...بدم؟ جواب چیو ، چی: گفتم و کردم نگاهش گیج

 !پرسیدم ازت تازه که چیزی-

 بود؟ چی. نشنیدم رو آخرت حرف...ببخشید-

 !هستی؟ امید با هنوز که پرسیدم: گفت و بهم زد زل
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 پته تته با و....میکردم نگاه رو اونور و اینور الکی...شدم هول

 !!! مگه؟ چطور...بدرک بره...نمیدم پا دیگه ، اصال...نه...نه:...گفتم

 و انداخت باال ای شونه ، ای ثانیه چند بعد و کرد نگاهم ای غره چشم

 ...هیچی: گفت

 ...تو بریم بیا...پریا: طرالن

 ...شدم آپارتمان وارد طرالن با و کردم خداحافظی کیان و نوید از

 ******* 

 ( نوید) 
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 دوباره و داره ای رابطه امید با هم هنوز پریا که میگفت بهم حسی یه

 برای نه.... بشه کشیده من سمت به باید پریا....میکنه پنهون ازم داره

 چیز یه فعال...انتقام ی*ا*ب*ا*ب ر*و*گ...امیده و من بین که شرطی

 آدم یک اون.... برداره دست امید از باید پریا...هست اینجا تری مهم

 مهم براش آدمی هیچ و میاد بر دستش از کار همه!...خطرناکیه

 ...اومدم در فکر از کیان صدای با....نیست

 ....کو؟ حواست: کیان

 ....ات خونه رسیدیم: داد ادامه و کرد ام خونه به ای اشاره

 ....ممنون: گفتم کیان روبه بعد و انداختم ام خونه به کوچولویی نگاه

 .زد خشکم درجا کیان سوال با کردم باز رو ماشین در تا

 !داری؟ دوست رو پریا: کیان

 ...کشیدم می نفس تند تند...بخورم تکونی تونستم نمی...شدم هول

 ...میکنی فکری همچین چرا...نیست اینطوری اصال...نه-

 لو وقته خیلی از خودتو تو...عمت ارواح آره: گفت و کرد ریز چشاشو

 !!دادی

 !چطور؟-

 وقتی...صورتش به میزنی زل...بهش میشی خیره...میبینیش وقت هر-

 ...و میشی هول میاد اسمش

 حال خوش...دیدنش بعد میشه تپش به شروع قلبم!...همینجوراست واقعا

 وارد امید وقتی شد بد چی همه اما حاله خوش میبینم وقتی میشم

 تباه به رو پریا زندگی امید نشم کار به دست اگه...شد زندگیش

 ...حقیقته این آره!...میکشونه

 ...برم باید کیان-
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 ...ولی:کیان

 نگاهم...میشم پیاده ماشین از سریع بزنه رو حرفش بذارم اینکه بدون

 ! دیونه...میگه لبی زیر و میکنه

 به میگذره که خیابون از...میکنه حرکت و میذاره گاز پدال رو پاشو

 لبی زیر ، میرم جلو قدم چند حالیکه ودر... میچرخم ام خونه سمت

 که وقتشه.... دادی هدر خیلی اکسیژن...امید بسته: میکنم زمزمه

 گفتم که چیزی با... میشه منه مال همیشه برای پریا اونموقع!...بمیری

 !...ها دیوونه عین درست...کردم بلندی ی قهقه
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******* 

 ( پریا) 

 

 ای خمیازه.  شدم بیدار خواب از ، چشام به نور تاپش با

 3 بعد...کردم روشنش و کشیدم بیرون شارژ تو از گوشیمو...کشیدم

 باز رو پیام...پیام یه و داشتم امید از کال میس یه...شد روشن ای دقیقه

 لطفا...متاسفم ، ناراحتی دستم از میدونم. باش...کافه فردا... )) کردم

 اونم! امید کردی شرمنده منو اولش از تو هه((  بیا و نکن شرمند منو

 چکار کارمو!...نرم؟ یا برم. کنم چیکار باید نمیدونم....نوید جلوی

 دلم....نمیگم دروغ....نمیشه که چیزی کنم دیر یکمی...ولللش...کنم؟

 ....میکنه هواشو بدجور دلم ، دورم ازش وقتی....شده تنگ امید برای

******* 

 ( شخص سوم) 
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 قهوه...بود نشسته تنها و تک ای نفره دو میز...صندلی رو ، کافه تو

 بود این درگیر...بود شخصی منتظر...کرد مزه یکمی و برداشت رو

 تر مهم و باشه داشته حضور باهاش مهمونی تو کنه راضیش چجور که

 خواهی معذرت شبش اون ی احمقانه رفتار بابت چجور که هست این

 حس خودش روی ، رو نگاهی سنگینی که بود فکر غرق....کنه

 گره سبزش چشمای اون نگاه با نگاهش که کرد بلند سرشو...کرد

 ...خورد

 

[ ,.۱۷.۱۱.۱۷ ۱4:3۱] 

 شش_و_بیست_و_صد_پارت#

******* 

 ( پریا) 

 

 از من دیدن با...بود نشسته صندلی رو که دیدم فکر غرق ، رو امید

 ...پریا:اورد زبون بر اسممو...شد پا صندلی رو

 خودم برا صندلی بعد و کردم نگاهش ای ثانیه چند...نگفتم چیزی

 ...اومد سمتمون به گارسون...نشست اونم که نشستم و کشیدم بیرون

 خانوم؟ میکنین میل چی-

 ...میت کافی: گفتم کوتاهی لبخند یه با و کردم نگاهش

 ...شد زدن حرف به شروع امید گارسون رفتن با

 بدون اینو ولی ناراحتی ازم ، بدم اخیر رفتار بابت میدونم....پریا -

 ...نبود خودم دست
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 هوا و شب اونم راه نصف تو منو!امید؟ نبود خودت دست چیو ، چی-

 !!من با بدت برخورد از غیر اینم رفتی و کردی رها تاریک

 ، مرد سالگی یه تو که داشتم کوچولو خواهر یه قبال من که گفتی وقتی-

 ...بود نگفته بهم این راجب کسی... شدم شوکه

 داشتی؟ خواهر یه قبال که نداشتی خبر چطور آخه-

 ...نداشتم خبر برادر یه داشتن از که جوری-

 کافی همراه به گارسون بعد دقایقی چند. موندم ساکت و نگفتم چیزی

. گفت لب زیر جونی نوش یه و گذاشت جلوم رو میت کافی...اومد میت

  ی قیافه با امید که کردم مزه یکمی

 خانومی؟ بخشیدی: گفت ای مظلومانه

 صرفه به...پرید گلوم تو میت کافی ، خانومی ی کلمه گفتن با

 آب لیوان یه: زد داد گارسون روبه و اومد سمتم به شتابزده امید...افتادم

 ... بیار

 امید. اومد ما سمت به پر آب لیوان یک با کوتاه ای دقیقه بعد گارسون

 آب یکمی...کرد نزدیک لبم به و گرفت گارسون دست از رو آب لیوان

 .کرد نگاهم لبخند با امید...خوردم

 بهتری؟-

 گفتی؟ چی...تازه...تو:گفتم و دادم تکون آره ی نشونه به سرمو

 .شد تر رنگ پر لبخندش

 ....خانومی-

 .نشست لبم بر لبخندی آگاه ناخود

 بخشیدی؟ حاال-

 .کردم نگاهش متفکر
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 ....نوچ-

: گفت ملتمسی لحن با و کرد تبدیل شرک ی گربه چشمای به چشماشو

 ....میکنم خواهش

 !...بسوزه بحالش دلم که خواسته خدا از اونم...سوخت بحالش دلم

 ....باشه-

 ...جان ای: گفت و پرید جا از ، حالی خوش از

 ....نیست کار در بخششی بعدی بار: دادم ادامه. کرد نگاهم....اما-

 ...نداره وجود بعدی بار-

 اینجا؟ اوردی منو چی برای بگو خب-

 . نشست جاش سر

 ...شدم دعوت مهمونی یه به-

 خب؟-

 ...برم تنها ندارم دوست-

 !( برو تنها و باش دوست بیا بابا نه) 

 ...باشی من با مهمونی تو میخوام: داد ادامه

  جدی؟-

 ...آره-

 میشناسمش؟ کسی؟ چه مهمونی-

 ....مالکی طاهر-

 

[ ,.۱۷.۱۱.۱۷ ۱4:3۱] 
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 هفت_و_بیست_و_صد_پارت#

 

 کجا از هارو مالکی این امید...کردم تعجب مالکی فامیل شنیدن با

 ها؟ این دارن هنوز وجودی مگه اصال میشناخت؟

 رفتی؟ کجا....پریا-

  میشناسی؟ کجا از رو مالکی تو...اینجام هیچی-

  میپرسی؟ چرا...میشناسم-

 کار بابام از...میکرد کار مالکی آرش نام به فردی یه با بابام قبال-

 بابام هی و نبود کن ول آرش   این ولی کرد ترک کارشو بابام...میکشید

 !میکرد تهدید رو

 بابات...چی...برا: گفت و کرد نگاهم تعجب با و باال داد ابروهاشو دوتا

 !!!کرد؟ دید...تهـ...رو

 کی مالکی این حاال... ولللش نمیدونم: گفتم و انداختم باال ای شونه

 هستش؟

 ...طاهر...پسرش-

 ...گفتم آهانی

 پریا؟-

 هوم؟-

 اینکه برا فقط نه ای دیگه دلیل یه به مهمونی بیای باهام میخوام من-

 ...برم تنها ندارم دوست

 دلیلی؟ چه-

 نشی؟ عصبانی میدی قول-
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 ...میدم قول-

 خوشم ازش خیلی بودم، شده دوست دختری یه با من...خب خیلی-

 این تو...نیست ولکنم بهم چسبیده هی کردم ترکش که االن نمیومد

 میخوام بنابراین بهم میچسبه خودشو که مطمئنم و داره حضور مهمونی

 ، داریم باهم ای رابطه و عشقمی که کنی رفتار جوری مهمونی تو

 !...عاشقونه و قوی خیلی ای رابطه

 !عشقتم؟ که کنم رفتار جوری-

 ...آره-

 !نیستم؟ عشقت االن یعنی-

 تو بدون زندگیم...عمرمی تموم زندگیمی تو...نیست اینطور...نه...نه-

 ...کنی عشوه و ناز رویا جلو مهمونی تو میخوام ولی نداره معنایی هیچ

 نکنه این عه...آشناس برام اسمش چقدر! رویا؟ ببینم وایسا...گفتم آهانی

 به امید آقا بَه!... بودن؟ گفته راجبش امید های کامنت تو که رویا اون

 ...میاره رو اسمش من جلوی هم جراتی چه

 باورت هم تو حتی که هستم عشقت که میکنم رفتار جوری...نترس

 ...بشه

 بپوشم؟ چی باید بیام باهات بخوام اگه من ، خب-

 چشماش جلوی رو دستم...بود فکر غرق...نشنید رو صدام انگاری

 ...کرد نگاهم...دادم تکون

 جلوی نمیخوام...نباشه معلوم بدنت که بپوش چیزی یه ولی...نمیدونم-

 !باشی لخت اونا

 !( شدن غیرتی آقامون! اوه! اوه) 

ی مهمونی این...باشه-  هست؟ ک 
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******* 

 پارک   سمت به....بود پارکی یه رومون روبه...شدیم خارج کافه از

 ...رفتیم

 ...شدیم زدن حرف مشغول...نشستیم چوبی صندلی یه ، روی

******* 

 ( شخص سوم) 

 

 ...دوتاشون به بود زده زل نفرت و خشم با

 ها اون از کمی...بهشون داد پشتشو...گرفت نفر دو اون از نگاهشو

 3  ،  بوق 2  ،  بوق ۱... زد زنگ بهش عصبانیت با...گرفت فاصله

 .کرد برقرار رو تماس بوق

 

[ ,.۱۷.۱۱.۱۷ ۱4:32] 

 هشت_و_بیست_و_صد_پارت#

 

 ها؟! کن فکر دوتا ما ی رابطه راجب بودم گفته بهت مثال:گفت داد با

  میکنی؟ فکر دیگه اینجوری

 !میگی چی بفهم ، بزن حرف خودت؟درست واسه میگی چی-

 و عسلی چشمای که دختری به بودی زده زل که حرفام وسط دیروز-

 ...داشت بلندی موی

 !چشه؟...خب:داد جواب کوتاهی مکث بعد
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 با! هستی پرو چقدر تو نوید نمیشه باورم ، نمیدونی یعنی ها؟ چشه-

 میپرسی بعد میکنی کلکل ، میخندی ، میگی... نشستی باهاش اینکه

  چشه؟

 !میکنم قطع یا میزنی حرف آدم مثل یا دریا-

 دختره اون با تو...میبینم دارم االن من نوید: میگه گریه با

 هست؟ کی پس نیستی خودت اگه...خودتی نوید...نشستی

****** 

 دوباره و داره رابطه امید با هنوز پریا که فهمید دریا های حرف از

 امید رفتار اون بعد کرد تغییر پریا کرد فکر...گفته دروغ بهش

 کور چشاشو امید به پریا عشق...نه انگاری ولی... باهاش

 امید آخر...خطرناکیه آدم چقدر امید که ببینه خوبی به نمیتونه...کرده

 مرگ سمت به منو دستات با!...میکشی منو تو ، پریا...نمیکشه رو من

 به منو داری رفتارات با کم کم... میندازی امید دام تو منو...میکشونی

 اگه...نیست ها آسونی این به...پریا نمیذارمت!...میکنی تقدیم امید

 امیدت نه و تو نه که چیزهایی سری یه...بکشونی مرگ به منو بخوای

 یه با من اگه... کن تماشا و بشین حاال...میاد دارن انتظارشو بقیه نه و

 انتقام برام...تو...شدم دفن سردم جسد با تنها ، خاک زیر ، کفن

 !...میگیری

 

[ ,.۱۷.۱۱.۱۷ ۱4:32] 
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****** 

 ( پریا) 
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 وای. بریم مهمونی به فردا قراره. برگشتم خونه به مجلسی لباس یه با

 و گرفتیم همدیگرو دستای...برم مهمونی این به امید با میداد حالی چه

 باید اول ولی...میکنم ذوقی چه وای!... کنن حسودی بهمون دخترا همه

 رو فکرم...نمیگم بهش رو چیز همه ولی...آره...کنم صحبت طرالن با

 وارد که شنیدم سرم پشت از رو طرالن صدای که اوردم زبون به

 ... میشد خونه

 ! بگی؟ طرالن به میخوای رو چی: گفت و بست رو در

 ...چرخیدم طرفش به

ی: دادم ادامه و خاروندم سرمو راستم دست با...سالم ا  -  اومدی؟ ک 

 هان؟ بگی من به میخوای رو چی ببینم بگو! تازه همین-

 اون: گفت و انداخت ، بود مبل روی که لباسی به نگاهی. شدم نزدیکش

 چیه؟

 ...مجلسی...لباس-

 چیته؟ واسه-

 ...کردم صحبت باهات نفری یه راجب بار یه میاد یادت طرالن-

 کدوم؟-

!!! شدی عاشقش نکنه: گفتی تو بعد بودم دوست باهاش که همونی-

  اومد؟ یادت

 ...آهان-

 میگی؟ رو جذابه: داد ادامه و کرد نگاهم زیر و باال داد ابروهاشو

 !دیدیش؟ مگه-

 ...نه-

 ...نزن زر الکی پس-
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 بری؟ میخوای کجا به آقاهه این با حاال...بابا باشه-

 ...کردم قبول...منم و...کرد دعوت مهمونی یه به منو-

 ...خب-

 خب؟-

 !...برنگردی و بری بسالمت-

 !!چی؟:گفتم تعجب با

 !!!شم خالص شرت از و کنی ازدواج باهاش که اینه منظورم-

 ...عبضی ای-

 نیست مهم براش. طرالن نمیکنه ترک عادتشو این. خندیدیم هردومون

 . عصبانی یا ناراحت یا میشه حال خوش حرفاش با طرف

 ...نه یا میاد بت ببینم بپوش رو لباس. خب-

 ...زد برق طرالن چشمای ، پوشیدم که رو لباس

 !محشرهههه دختر وای-

 یک...بود معرکه تنم تو لباس ، طرالنه با حق...دیدم آینه تو خودمو

 باالی تا پایین از ولی بلنده هم لباس قد و بلند آستین با ای سرمه لباس

 باید مهمونی تو.  کرد جورش نمیشه هم ساپورت با! برهنس زانو

 ...نشن معلوم پاهام تا کنم یکاریش

 

[ ,.۱۷.۱۱.۱۷ ۱4:32] 
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 و خواب غرق طرالن. بود شب ۱ ساعت. بودم کشیده دراز تخت رو

 ...فکر غرق من

 سوتی اگه...چی؟ بگذره بد اگه. دارم استرس خیلی فردا برای

 ...نشه بد که ایشاال ، دختر چته نه...دادم؟

 !میافته برام مشکلی یه فردا که میگه بهم قوی حس یه ولی! اوففف

 چیزای سمت افکارت بذار و دور بریز رو منفی های فکر پریا وللش

 !...امید با همرا عاشقانه سفر یک شه،مثال کشیده خوب

 دستم تو محکم رو امید دست...میرفتم راه باغ چمن روی برهنه پا

 شلوار و کت یه امید و بود تنم تو سفید بلند پیرهن یک...بودم گرفته

 بهشون باد و بود باز موهام...مشکی کروات همراه به سفید

 ی فواره یه باغ این وسط... بود سرم رو گلگلی تاج یک...میخورد

 صدای با یهو که...نشستیم کنار و رفتیم فواره سمت به...بود زیبایی

 ، بیشعور طرالن عه....اومدم در فکر از طرالن ترسناک خروپف

 ...کرد خراب سفرمو

 که امید چت تو...شدم وات وارد ، میرفتم ور گوشیم با که همینجور

 داره کی با! شبی؟ وقت این آنالینه چرا این عه... بود شده آنالین رفتم

 !میکشمش میکنه؟ چت

*** 

 ( امید) 

 

 و شدم وات وارد...بود دستم تو گوشی...بودم کشیده دراز تخت رو

 ...پریا چت وارد بعدش

 چت کی با شبی وقت این...آنالینه؟ چرا...نیگا رو ه*ل*و*ت

 !!!میکشم رو ه*ل*و*ت...میکنه؟
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[ ,.۱۷.۱۱.۱۷ ۱4:32] 

 یک_و_سی_و_صد_پارت#

*** 

 ( پریا) 

 

 ...کردم ذوق...تایپینگه ایز امید عه

 ( عصبی استیکر)  هان؟ آنی چرا+

 آنه؟ خودش چرا پس پرووو عصبیه؟ آنم اینکه بخاطر یعنی وااا

 (  گذاشتم عصبی استیکر چنتا منم)  آنی؟ چرا تو هووی-

 ( قلب... ) میکردم فکر تو به+

 ...نشست لبم بر لبخندی آگاه ناخود پیامش این با

 ( قلب... ) منم-

 ... دارم استرس-

 عشقم؟ چی از+ 

 ...شد تر رنگ پر لبخندم

 !... بدم سوتی میترسم مهمونی تو-

 ...باش بقیه خیال بی ، باش من با تو+ 

 ...شدم راحت یکمی حرفش این با

 پریا؟+

 ...جونم-
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 ...دارم دوست+

 ....نوشتم هم از جدا رو کلمات!افتادن لکنت به انگشتام

 ....م ر ا د ت س و د م ن م -

 ( گذاشت قلب یه و خنده استیکر... )برام کافیه همینم نداره اشکال+

**** 

 ( نوید) 

 

 درحال همدیگه برای هردوتاشون...امید و پریا...بودن آن هردوتاشون

 ...کردن تایپ بدون آنالین فقط اینجا من و بودن تایپ

 داره ، بابا خیال بی... ) شدم خیال بی ولی بدم اس پریا به داشتم دوست

 منو دوباره چون میاد بدم...میاد بدم پریا از(  میکنه حال عشقش با

 و خودش ی رابطه راجب دوباره...گفت دروغ بهم دوباره...داد بازی

 بگه؟ بهم میترسه چرا میکنه؟ مخفی من از چرا... کرد پنهون ازم امید

 دعوا امید با موضوع این بخاطر میترسه یا بشم؟ ناراحت میترسه نکنه

  کنه؟ پنهون ازم میخواست کی تا آخه! کنم؟

 روشن رو سیگار و برداشتم رو فندک و گذاشتم لبام بین رو سیگار

 ...کردم
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 دارم...آدماش به...بیرون به بودم زده زل...رفتم اتاق ی پنجره سمت به

 رها منو بابام که وقتی از...شدم تنها وقته خیلی از من...نه...میشم تنها
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 خبر وقتی شدم تنها من... رفت فرزندش یکی اون سمت به و کرد

 باقی دیار به بابام وقتی شدم تنها...دادن بهم خواهرمو مرگ

 وقتی شدم تنها...مرد ناراحتی و دق از مادرم وقتی شدم تنها...پیوست

 که وقتی شدم تنها و...نکرد قبول خودش برادر عنوان به منو داداشم که

 خبر ولی دارم دوسش که دختری... داره رابطه داداشم با عشقم دیدم

 ... نداره

  از اشک...داره دوسش که دارم دوسش

 ...میکنم پاکش تند ، میریزه چشمم ی گوشه

 رو...باش داشته غیرت... باش گرگ...باش قوی...نمیکنه گریه مرد

 لبی زیر...نداره دوست ولی داری دوسش که کسی رو ، ناموست

 :  میکنم زمزمه

 

 نیست آسون میسپارمش تو به خیس چشم خونو دل   با

 تنهاشه نفسم یک نزار باشه دستات تو نفسم

 میلرزه دلش هرچیزی با که لحظه هر کنه نگرانت

 کن راحت منو خیال تو کن عادت بهش من جای به تو

 خدا

 دیگه دست یه به گره خورده اگه

 میگه اشتباهی منو اسم بازم

 دارمش دست اگه برام سخته اگه

 میسپارمش تو به میکنمو گریه

 



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 بقیه... جون خدا میسپارم تو به عشقمو...باش عشقم مواظب...خدایا* 

 ...*میخونم رو آهنگ

 

 سختی تو دستاشو میگیری وقتی تا میسپارمش تو به

 باشو نگرانش جام به تو چشاشو هم رو بزاره تا

 شه تنها نفسم یک نزار باشه حواست خدایا تو

 روشو بپوشون سردشه اگه موشو تار یه شه کم نزار
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*** 

 ( پریا) 

 

 سمت به. شدم بهداشتی سرویس وارد...شدم بیدار خواب از زود صبح

 از... زدم مسواک دندونامو و شستم آب با صورتمو و رفتم روشویی

. بود صبحونه میز چیدن درحال طرالن. شدم خارج بهداشتی سرویس

 ! عجب

 دیدیم و موندیم زنده هنوز خوبه...اومده؟ در طرف کدوم از آفتاب-

 !کردی درست صبحونه یکبار برای

 صبحونه ، اینجا بیاد قراره... عشقم کیان(  میگه ناز با....) بسه ، بسه-

 ...بخوره ما با رو
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 و شدن بیدار خواب از زود چرا خانما خانم این میگم من پس...آهان-

 بخاطر...کردن درست مفصل ای صبحونه یه و کردن مرتب تختشونو

 ...کیان   آقا

 .خندیدیم هردومون... تو بخاطر پس بعله-

 ، طرالن: کیان... شدم صبحونه خوردن مشغول طرالن و کیان با

  بیمارستان؟ بری میخوای

 ...آره: طرالن

 چی؟ تو پریا: کیان

 ...میرم هم منم آره-

 ...برسونم شمارو تا بپوشید لباس ، کنید تموم. خب خیلی: کیان

*** 

 طرالن و من پیش کیان...بود شده تموم کارم ساعت...بود 5:35 ساعت

 ...بود سرد خیلی بیرون هوای...بود

 .اومد طرفم به و پوشید پالتوشو طرالن

 میکنی؟ چکار خونه رفتی االن: طرالن

 ....و آرایش...میدونی خودت-

  دنبالت؟ میاد جذابه آقا: میگه و میزنه چشمکی طرالن

 ....طرالن-

 میکرد مرتب گردنش روی ، رو شال درحالیکه ، بابا باشه:  باخنده

 ...بگذره خوش: گفت

 !برین میخواین کجا که نگفتی راستی. همچنین-

 .اومد ما نزدیک کیان
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 ...کنیم عوض هارو حلقه بریم میخوایم: طرالن

 !چرا؟-

 اشاره خودش به)  جنابعالی ی سلیقه از خانما خانم: گفت و پرید کیان

 ...نیومده خوششون(  میکنه

 ...گندس خیلی ولی... نیست اینطور: گفت و کرد کیان روبه طرالن

 ...خونه میرسونمت خودم بیا پریا. بابا باشه: کیان

 ...ممنونم-

** 

 هم هام چشم زیر...صورتم آرایش اتمام تا بود مونده چشمم خط فقط

 !...شد تموم باالخره..و کشیدمش

 خوشگلم هم سادگی همین عین در بنظرم و شیک و بود ساده آریشم

 !...بود کرده

 ...بودم کرده رهاشون چپم ی شونه رو باز و بودم کرده فر رو موهام

 ...کشیدم فرمم خوش و کوچولو لبای به و برداشتم و رنگم سرخ رژ

 رو چپم پای و داشت پایینش که پوشیدمش،چاکی و لباسم سمت رفتم

 می خیره هارو خیلی چشم مطمئنا و بود باز زیادی انداخت می بیرون

 ...میبود بهش حواسم باید کنم توجه جلب نداشتم دوست کرد،اصال

 واقعا...گفتم ایول خودم به و انداختم خودم به آینه تو پا تا سر نگاهی

 ...بود معرکه...اومد خوشم

 ...بود6:20هنوز دنبالم،خداروشکر میاد۷ساعت امید
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******* 

 ( امید) 

 

 .بستم ام برهنه بدن ی نیمه دور و برداشتم رو حوله

 دقیقه ۱0 بعد...شدم خیسم موهای کردن خشک مشغول آینه رو روبه

 تو از مشکی پیرهن یه و رفتم کمد سمت به... شدم خارج حموم از ای

 . پوشیدم و اوردم در کمد

. بود اون روی مشکی اسپرت شلوار و کت که انداختم تخت به نگاهی

 پاپیون کردن مرتب مشغول. کردم تنم تو و رفتم ها اون سمت به

 . شد اتاق وارد احمد ، من توی بیا با. شد زده در که شدم مشکیم

 ....قربان: احمد

 ....بگو-

  کنم؟ آمادش من تا میرین ماشین کدوم با که گفتن بهروز ، قربان: احمد

 ....سفیده بلند شاسی-

 ...اجازه با...قربان چشم بله: احمد

 و. بود العاده فوق بوش. زدم گردنم سمت دو به و بردم رو تلخم ادکلن

 این استشمام با پریا مطمئنم....ه*د*ن*ن*ک* ک*ی*ر*ح*ت یجورایی

 .اومدم پایین پله از...میشه پاتیل مست ، بو

 رفتنتون؟ از هستید مطمئن آقا: امیرسام

 ....مطمئنم ، آره-

 ....باشه نقشه یه ممکنه همش این که دارم شکی یه: امیرسام
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 برام نمیتونن اونا...میره پیش خوب چیز همه...نباش نگران...امیرسام-

 ...کنن کاری

 ...آقا بله: امیرسام

 . شدم خارج ویال از و پوشیدم رو مشکیم چرم پالتوی

 ...بودین خواسته که ماشینی. قربان: بهروز

 . کرد باز برام رو ماشین در و

 .ممنونم-

 باز رو ، در ریموت با بهروز. زدم رو استارت و شدم ماشین سوار

 . شدم حرکت به شروع و گذاشتم گاز پدال رو پامو. کرد

******** 

 ( پریا) 

 

 سمتش به گوشیم زنگ صدای با کجاست؟ پس. بود ۷ دقیقا ساعت

 . بود امید از پیام یک. رفتم

 براش((  سرده خیلی هوا ، بپوش چیزی یه ، منتظرتم در دم)) 

 ((  شی مریض میترسم))  داد جواب((  منی؟ نگران))  فرستادم

 دستی و ساده کیف یه. گذاشتم کیف تو گوشیمو. نشست لبم بر لبخندی

 همچنین و پوشیدم و برداشتم سفیدمو پالتوی. نبود ها گنده این از. سفید

 . بودن لباسم همرنگ که بلندم های کفش

 .شدم خارج خونه از و کردم مرتب سرم رو سفیدمو شال
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 نگاهی کجاست؟ امید پس. اومدم پایین ها پله از و بستم رو آپارتمان در  

 جلو دستامو. بود سرد خیلی هوا. بود ۷ ساعت. انداختم مچیم ساعت به

 سرما از و بودم ایستاده سینه به دست. کردم((  ها))  و بردم دهنم

 چه نمیزد پر پرنده. میکردم نگاه خیابون اونور و اینور به. میلرزیدم

 ....آدم به برسه

 این از سفید بلند شاسی ماشین یه یهو میزدم غر خودم با که همونجور

 دمت ایول. بود محشر وای. گرفت ترمز جلوم کالسا با و خوشگال

 ماشین از امید یهو که بودم زده زل ماشین به!!  ای سلیقه چه! گرم

 جذاب چقدر لعنتی. میکردم نگاهش باز دهن با تیپش دیدن با. شد پیاده

 !!...شده

**** 

 ( امید) 

 

. بود شده ناز و خوشگل خیلی. میکردم نگاه پریا به مبهوت و مات

 از جایی نذاشته. بود داده انجام رو ، بودم گفته بهش که رو چیزی

 قدشم و بلند آستین با رنگ ای سرمه مجلسی لباس یه. شه معلوم بدنش

 ...رفتم سمتش به. کردم اخم. بودن سرخ زیادی لباش ولی. بود مناسب

** 

 ( پریا) 

 

 مشکی پاپیون یه همراه به بود پوشیده اسپرت مشکی شلوار و کت یه

 قشنگ و باحال خیلی موهاش حالت تیره؟ همش چرا ولی. بود شده ست
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 لبم رژ از شصتش انگشت با. اومد سمتم به. کرد اخم دیدم یهو. بود

 . بود کرده اخم این بخاطر آقاهه پس. کرد کم یکمی

 ....شد بهتر االن-

 تیره؟ رنگ چرا-

 نمیاد؟ بهم چرا؟-

 ...شدی جذاب هم خیلی ، نیست اینطور...نه-

 جذاب؟ فقط: گفت و باال داد ابروشو تای یک
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 !!!!شدی؟ ناز بگم داری انتظار پس-

 . میکرد نگاهم فقط امید. خندیدم بلندی صدای با بعدش و

 !بگیرم خندمو جلوی نتونستم...ببخشید-

 ...بریم بهتره: داد ادامه و کرد اشاره ماشین به سر با...نیست مشکلی-

 . کرد باز برام رو در و ماشین سمت اون به رسوند زود رو خودش

 ...خانوم پرنسس بفرما-

 . دادم تحویلش زیبایی لبخند

 ...ممنون-

 . شد سوار اونم. بست رو در و شدم سوار

 داری؟ استرس-
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 ...یکمی ه...آر-

 رو استارت ی دکمه. نشست لباش رو کمرنگی لبخند یه و نگفت چیزی

 ی روزه هردومون. بود رانندگی مشغول. شد روشن ماشین که زد

. داشتم استرس وای. میکرد رانندگی ریلکس. بودیم گرفته رو سکوت

 و زن انگاری نه معشوقه که کنم رفتار طوری باید مهمونی تو

 رویا ، آرزو اسم از هیچوقت. مزخرفی اسم چه...رویا ایش! شوهریم

 ، بودم خودم با زدن حرف مشغول که همونجور. نمیاد خوشم... و

 . کردم حس رو ام گونه روی دستی

 خوشگله؟ رفتی فکر تو-

 ...نیست چی...هیـ-

 ای؟ آماده تئاتر برای-

 ...آره-

 ...باشه بد نقشت که ندارم شک-

 . نشنوه امید که جوری. گفتم آرومی به لبی زیر و زدم لبخندی

 !امید آقا بشه باورت هم تو بزارم که نکن شک -

 ....کنیم کاری یه بیا پریا-

 !چی؟-

 که. کرد بلند رو ضبط صدای. شد اینستا وارد و کرد باز گوشیشو

 سقف امید! ( رویا اسمی چه. ) شد پخش عسکری حمید از رویا آهنگ

 وای. گرفت باال رو گوشی چپش دست با. کرد باز رو ماشین

 . میگرفت استوری الیو داشت...نه

 !!روانی؟...میکنی چکار...داری...امید-
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 بعد... یهویی عشقم منو: گفت دوربین روبه حرفم به توجهی بدون

 همزمان که. گرفتم دستشو و زدم لبخندی. کرد دراز سمتم به دستشو

 . میکرد همخونی آهنگ با امید. شد پخش آهنگ

 

 بود عادت عشقی هر تو جز به فهمیدم دیدمت وقتی از

 بود حسادت حسی هر تو جز به فهمیدم دیدمت وقتی از

 رویا رویا رویا,  رویا یه مثله زیبایی دنیا یه قد میخوامت

 

! کنم خراب الیوشو بزنم میگه شیطونه ایش. میگفت رویا ، رویا اونم) 

) 

 

 عشقم میکنه کمتر دردامو میکنه بهتر حالمو تو عشقه

 عشقم میام بهت چقد یعنی میخوام رو تو چقد یعنی تو عشقه

 عشقم بیاره سمتت به منو داره جاذبه اینقده تو چشم

 عشقم همه چشم با داره فرق قلبمه قفل کلید تو چشم

 

. کردم نگاهش شیطونی با. کردم فوت نفسمو. کرد قطع الیوشو اخیراا 

 اوردم در کیف تو از گوشیمو! بزارم؟ استوری الیو هم من نه که چرا

 تو که آهنگی تصادفی که کردم عوض رو آهنگ. شدم اینستا وارد و

 نگاهم چپ چپ امید. گرفتم باال رو گوشی. شد پخش ، بود ذهنم

 . میکرد
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 دستم تو امید دست یهو که هم کنار عالی شب یه...یهویی زندگیم منو-

 بسیار صدای با و. بوسید رو دستم پشت امید. زدم لبخندی. گرفت قرار

 !عاشـقتم: گفت بلندی

 !شدی؟ دیوونه...هیس امید -

 .خندیدیم هردمون و...تو ی دیونه...شدم دیونه آره-
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 وایستاده تو پای جنون مرز تا یکی کن نگام

 

 معتاده تو های نفس دونه دونه به ته دیوونه

 

 آخرش تا واسش قانونه یه این میده جون واست

 

 بهش عشقم نگی تو روز یه اگه میمیره برات

 

 ( میکنه همخونی آهنگ با امید بعدی متن) 

 

 احساس آخر حساس و جذاب
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 باالست پرچمت چیزمی همه

 

 احساس آخر حساس و جذاب

 

 باالست پرچمت(  میکنه اشاره قلبش به)  چیزمی همه

 

 من به دستاتو بده اینجام من

 

 پاشو زمین رو از

 

 اومدیم که حاال نکن ولش

 

 اینجاشو تا

 

 تاریکیا این تو بریم راه کردیم عادت

 

 نزدیکا همین حالو این هم با کردیم پیدا

 

 !( بدم انجام رو حرکات این امید مثل نه که چرا) 

 

 احساس آخر حساس و جذاب
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 باالست پرچمت چیزمی همه

 

 احساس آخر حساس و جذاب

 

 باالست پرچمت(  میکنم اشاره قلبم به رنگم پر لبخند با)  چیزمی همه

 

 صورتشو ، کردم که نگاهش. من به بود زده زل امید. شد تموم آهنگ

 الیوه   به حواسم. کردم تر نزدیک صورتمو ناخودآگاه که کرد نزدیک

 روی ش*ا*ب*ل داغی. کردیم برقرار و*ن*و*م*ا*ب*ل. نبود

 غلطی چه دارم که اومدم خودم به یهو. کردم می حس سردم ی*ا*ب*ل

 !!!نفر هزار جلوی اونم میکنم

 خاک. دوخت جلو به نگاهشو و خندید امید. کردم قطع رو الیو سریع

 . بودن شده سرخ شرم شدت از لپام! رفت همه جلوی آبروم! برسرم

 !!!عادیه عشقم نیست چیزی: گفت و کشید لپمو امید

 .کنم نگاهش نداشتم دوست. بود پایین سرم!!!شدم اب خجالت از

 پریا؟: امید

 .ندادم جوابی

 عشقم؟: امید

 . سکوت بازم

 لبخند با. بگیرم باال رو سرم کرد مجبورم و گرفت رو ام چونه امید

 درحالیکه. بوسید آرومی به رو ام گونه و شد نزدیکم. میکرد نگاهم
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 قهوه چشمای به منم و شد خیره چشمام به بود صورتم نزدیک صورتش

 . روشنش ای

 ...دارم دوست: امید

 .کردم وا لبخندی به رو لبام ، حرفش این با

 حرفا این وقت االن...امید:گفتم و گرفتم ازش نگاهمو. میزد تند تند قلبم

 ...نیست

 .بوسید رو دستم پشت و گرفت دستمو

 بیرون به سر با! میرسیم حرفامونم این به بعدا...میگی راست:امید

 .رسیدیم: داد ادامه و کرد اشاره

 جدی؟-

 ...آره:امید

 یا بزرگی ویالی یه به نگاهم. شدم پیاده ماشین از و کردم باز رو در

 . افتاد قصر یه بگم بهتره

 !!ویالست؟ این حاال-

 من ی خونه از. گفت نمیشه هم عمارت: داد ادامه و خندید!! ویال؟: امید

 .تره بزرگ

 چطور؟: گفتم و باال دادم ابروهامو دوتا

 ...دارم ویال یه: امید

 .زد برق چشام

 جدی؟-

. شدیم باغ وارد. داد تکون آره ی نشونه به سری فقط و نگفت چیزی

 ! چطوره؟ داخلش ؛ بیرونشه این اگه. بود بزرگ خیلی
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 کجاست؟ حواست پریا: امید

 ...اینجام-

 ...بازوم دور کن حلقه  دستتو...میشه شروع االن: امید

 .کنن باز رو در تا موندیم منتظر. دادم انجام رو گفت امید که کاری

 ...کنی بازی خوب نقشتو باید االن: امید

 ...اوکی-

 !خوبه؟ حالت...پریده رنگت پریا: امید

 ...شدم زده هیجان...یکم و دارم استرس یکم فقط -

 روبه بود خدمتکار انگار که ساله 36 ، 35 حدود زنی یه. شد باز در

 .داخل بفرمایید. اومدید خوش. سپاهی آقا:گفت امید

 !( داخل بفرمایید ظاهری خانم بگی میمردی خو! ) سپاهی آقا خوب چه

 .میدم رو رسیدنتون خبر مالکی آقا به من --

 چند بعد. میده تکون باشه ی نشونه به سری فقط و نمیگه چیزی امید

 . میشه سبز جلومون دوباره خدمتکاره همون ای دقیقه

 ...هستن شما منتظر سالن در مالکی آقا. سپاهی آقا--
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  خدمتکار دوتا ، رفتیم جلو که قدمی چند

 . اومدن ما سمت به ای دیگه
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 . بدین ما به پالتوتونو لطفا -

 پالتوی منم. خدمتکاره دست داد و دراورد رو چرمش پالتوی امید

 . خدمتکاره یکی اون دست دادم و اوردم در تنم تو از سفیدمو

 !کیفتون؟ خانم-

 ...باشه دستم میخوام نه-

 یه. شدیم بزرگی سالن یه وارد. گذاشت کمرم روی راستشو دست امید

 به سلطنتی های دیواری کاغذ و سفید سرامیک کاشی با شیک سالن

. بودن سالن وسط بزرگ لوستر دوتا. طالیی بزرگ های مبل همراه

 . کردم اکتفا خونه به زدن زل از شخصی صدای با! قصرهههه که این

 . اومدی بالخره! امید آقا بَه-

: گفت و گذاشت فرد اون دست تو دستشو هم امید ، کرد دراز دستشو

 کجاست؟ نیما

 فرد اون و امید سر پشت رو دیگری شخص صدای کیه؟ دیگه نیما

  اینجا؟ خبره چه: گفت که شنیدم

 .داد امید تحویل نمایی دندون لبخند. شد امید نزدیک

 خوشتیپ هنوز...امید ندیدمت دوساله! سپاهی امید! اینجاست کی ببین--

 ! جذابی و

 .همچنین: امید

 امید؟ نمیکنی معرفی:گفت امید روبه و انداخت من به نگاهی

 پریا...نیما ، طاهر: گفت نفر دو اون روبه و کرد من به کوتاهی نگاه

 ...عشقم
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 دیده کجا خدایا...آشناست برام قیافش...عوضیه آرش پسر این پس عه

 سمتم به دستشو طاهر. نیما همچنین و میکرد نگاهم لبخند با بودمش؟

 . خانم پریا خوشبختم: گفت و کرد دراز

 ...همچنین: گفتم و کردم آرومی سالم و کردم دراز دستمو ، مکثی بعد

 دوتاتون هر چشای الهی. بود من تماشای غرق ، کردم که نگاه نیما به

 خوب هیکلش. میخورد بهش ای ساله 25،26 پسری یه! شه کور

 اون با که دیدم رو امید. مشکی ابروی و چشم و گندمی پوست...بود

 نزدیکشون خودمو! بود گرفته کرمم. بود زدن حرف مشغول ، طاهر

 ...کردم تیز گوشام و کردم

 ...نمیبینمش منکه پس؟ شد چی: امید

 !دیدارته مشتاق تو مثل اونم...اینجاست اون: طاهر

 !زیاد بسیار... بله که اون: میگه و میزنه پوزخندی امید
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 داری؟ رابطه باهاش کی از...پریا ، دختر   اون: طاهر

 !میپرسی؟ چرا:کرد اخم امید

 نگاه من به. همینجوری ، هیچی: گفت و انداخت باال ای شونه طاهر

 و ساده بسیار دختر: داد ادامه امید روبه بعد و انداخت کوتاهی

 !کرده خوشگلش سادگیش همین...خوشگلی  

 حتما. کرد مشت محکم راستشو دست. رفتن هم تو بیشتر امید های اخم

 طاهر نزدیک قدم دو! طاهر دهن بکوبونه رو مشت اون داشت دوست
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 الی از! بشنوم تونستم من که جوری سایید بهم محکم دندوناشو و شد

 ! نکردم خرد دندوناتو تموم تا دهنتو اون ببند:گفت شدش کلید دندونای

 تو ناسالمتی مثال! زد؟ حرف این با اینجوری چرا امید!!! واااا

 نگاه امید به بود لبش رو پوزخند یه درحالیکه طاهر! هستا مهمونیش

 نزدیک بخوای اگه حالت به وای: داد ادامه امید. میکرد

 ...میکنم سیاه روزگارتو ، شی پریا

 چرخوندم که صورتمو. میگیرم امید و طاهر از چشم شخصی صدای با

 . بود ایستاده مزخرفش لبخند با من روی روبه نیما پسر   همون ،

 و کرد دراز سمتم به دستشو...نبود آشنایی برای خوبی فرصت: نیما

 ...طاهر عموی پسر. هستم نیما من: داد ادامه

 ...هستم پریا منم: گفتم و گذاشتم دستش تو دستمو

: گفت و کرد اصالحش زود. میشد محو کم کم بود لبش بر که لبخندی

 !باشه واقعی تو به امید عشق امیدوارم

 چی یعنی بوده؟ چی حرف این از منظورش. کردم تعجب حرفش این با

 چه اون به اصال! کرده؟ شک یعنی باشه؟ واقعی من به امید عشق

 ! پروو ی پسره!  امید و من عشق راجب

 چیه؟ منظورتون-

 دختر هزارتا با تو از قبل امید: گفت و باال داد ابروشو تای یک

 امید که دختری مثال...میکرد معرفی ما به اونا مثل هم رو تو...بوده

 ! عشقم رویا: میکرد معرفی اینجوری رو بوده اون با تو از قبل

 ! رویا این بمیره بره! رویا ، رویا اه

 واقعیه عشق ، امید   و من بین که عشقی! نبودن هیچی دخترا اون-

 !منه عاشق واقعا...امید که بگم بار هزار حاظرم
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 خنده با و باال داد ابروهاشو دوتا و شدن تسلیم ی نشونه به دستاشو

 ...ندارم حرفی دیگه من: گفت

. طاهر همراهش به و میومد طرفم به که دیدم رو امید. شدم خیالش بی

 با بعد و انداخت نیما به نگاهی اول. کرد حلقه کمرم دور رو دستش

  نکرد؟ که اذیتت: گفت آرومی به گوشم زیر. کرد نگاهم لبخند

 . دادم تکون نه ی نشونه به سر با و فشردم هم روی لبامو

 خیلی نگاهش سنگینی. بود ایستاده روم روبه خاصی ژست با طاهر

 .میکرد اذیتم
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 زنگ امید گوشی. میکرد پرسی احوال و سالم مهمونا بقیه با نیما

 . من به بعد و انداخت تماس ی صفحه به نگاهی اول. خورد

 ...میگردم بر االن-

 سمتم به که دیدم رو طاهر. شد دور من از. گفتم لب زیر ای باشه

 . میومد

 . بگید خودتون از. خانم پریا خب: طاهر

 .انداختم بهش سردی نگاه

 بگم؟ چی-

 ...نمونید ساکت. چی هر: گفت و انداخت باال ای شونه

 میکنید؟ کار...مثال: داد ادامه. کردم نگاهش متفکر
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 . دادم جوابشو سر با

 چیه؟ شغلتون. خب-

 ...پرستارم من-

 . زد خاصی برق چشماش

 جدی؟-

 ...آره-

 میکنید؟ کار بیمارستان کدوم-

 ...بیمارستان-

 !خوبیه بیمارستان! آهان-

 سالتونه؟ چند-

 ! شماست نوبت ، باشه هم نوبتی خب...سال سه و بیست-

 بگم؟ چی-

 چیه؟ کارتون هستین؟ کی شما خب...نمیدونم...اممم-

 ! ( چندش آرش   پسر ایش! هست کی نمیدونم انگاری حاال) 

 از بابامو پیش یکسال و فرزند تک...دارم سال 25...هستم طاهر من-

 ! دادم دست

 ! ( کرد گم دنیا این از گورشو آخر...آخیش) 

 زد! عوضی فطرت پست! جهنم بره ایشاال! )  بیامرزتش خدا ، آهان-

 !( کرد نابود خانوادمو ی همه

 . زد لبخندی

 ...ممنونم-
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 هست؟ چی شغلتون...نگفتید خب-

 های شهر تو تجاری مراکز. دارم صادرات و واردت شرکت یک من-

 .المللی بین شمال تو شرکت یک و مختلف

 عشقتون شرکت باشه که چند هر: داد ادامه و زد آوری چندش ی خنده

 ! هستش من از تر پیشرفته و تر ارزش با امید آقا

 با اونم داره؟ شرکتی چه امید مگه بوده؟ چی حرف این از منظورش

؟ از تر پیشرفته و ارزش  طاهر 

 هست؟ چی دقیقتون کار-

 !مردونه و زنونه بوتیک-

 . شد ملحق ما به امید که بگه چیزی خواست. گفتم آهانی

 با یه با و. میذارم تنهاتون من پس: طاهر

 . شد دور ما از ای اجازه

  میگفت؟ چی-

 متوجه که گفت یچیزی ولی. میگفت کارش و خودش راجب هیچی-

 !نشدم

 چی؟-

 !تر   پیشرفته و ارزش با خودش شرکت از تو شرکت که گفت-
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 . انداخت طاهر به دور از نگاهی و زد پوزخندی



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 !گفت؟ بهت اینو اون-

 ...داره مردونه و زنونه بوتیک شرکت یه که گفت...آره-

 . زد زل من به و گرفت چشم طاهر از

 !گفت درست-

 داری؟ رو شرکتی چه تو مگه-

 ...ماشین نمایشگاه-

  جدی؟: گفتم زیبایی لبخند با. زد برق چشام ناخودآگاه

 ...فراری و بلند شاسی های ماشین...آره-

 رو تو که من بحال خوش ، بابا نه! بحالت خوش! گوگولی دمت! ایول

 ... خخخخ!دارم

 ! میدم نشون بهت ماشینارو و اونجا میبرمت بار یه -

 لحاظی چه از ماشینا این... سوال یه ولی...نه که چرا: گفتم ذوق کلی با

 !ارزشند؟ با

 ...جنسشون البته و سرعتشون و موتور-

 . گفتم آهانی

 دست و بود قرمز شراب امید دست. بودیم ایستاده امید منو میز کنار

 به امید. کردم مزه کمی و برداشتم رو پرتقال آب! پرتقال آب من

 لباسای. بودن ایستاده همدیگه کنار پسر و دختر. میکرد نگاه اطرافش

 لباسام من شکرت خدایا. موهاشون همچنین و بودن باز دخترا

! نیگا رو دخترا. بودم پوشونده هم موهامو شال یه با و پوشیدست

  مطمئنا. نیما به ها اون از کمی تعداد و طاهر   رو نگاهشون نصفشون

 امید رو فقط بیشترشون نگاه ، میومد اینجا تنهایی من بدون امید اگه
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 امید به. گرفتم همه از نگاهمو دستم تو دستی گرفتن برقرار با! بوده

 . بود شده خیره بهم زیبایی لبخند با که کردم نگاه

 خوشگله؟ زدی زل چی به-

 ...میکردم نگاه همینجوری چی...هیـ-

 . شد ساکت دختر یه ی عشوه و ناز صدای با که بگه چیزی خواست

 !!!عزیزم امید-

 رو بدی اخم. چرخید دختر اون سمت به ، بود گرفته دستمو درحالیکه

... کشیده یکمی و کوچیک بینی و بور مو دختر یه. نشست پیشونیش

 عملی کال ، بگم چی من خالصه...و ای غنچه لبای و آبی چشمای

 قیافش اون با ایش. بود پوشیده زانو باالی تا کوتاه قرمز لباس یه...بوده

 و رسیده خودش به اینقدر که بوده زشت خیلی حتما این. زد بهم حالمو

 دست اینکه و من دیدن با دختر  ! تیزه خیلی ادکنلش بوی اه! کرده عمل

 تای یک. شد خشک ، بود لبش بر که لبخندی ، بوده امید دست تو من

. کرد اخم! بود من کردن چک مشغول پام تا سر از و باال داد ابروشو

 بعدشم...نمیکنی؟ معرفی...امید: گفت بندازه امید به نگاهی اینکه بدون

 دیوونه دارم...بگو چیزی یه...گرفتی؟ محکم اینجوری دستشو چرا

 ...میشم

 ...پایین بیار صداتو...هیس-

 !!کیه؟ دختر   این بگو االن همین...نمیخوام-

 ...پریا...داره اسم دختر   این-

 .کردم تنگ بازوش دور به دستمو

 ...منه ی معشوقه پریا-

 .زد بلندی جیغ همچین دختر

 !!!!!چـی؟-
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 بودن نزدیکمون که مهمونایی و من گوشای نمیشد پخش موزیکی چون

 ...بوده ما به نگاهاشون تعجب با همه. نزد حرفی. شد کر بیخ تا بیخ

 نگاهی یه میگی؟ اینو حقی چه به میگی؟ چی میدونی تو اصال...امید-

 ! انداختی؟ دختر   به

 دخالت برای نخواستم ای اجازه تو از من بعدشم...کن صحبت درست-

 !!! نفیسی رویا خانم شخصیم زندگی تو کردن

 دو...حقشه...عوضی...آوره چندش چقدر ایش!! رویاست؟ این پس عه

 به امید روبه بعد و انداخت بهم اکراه با نگاهی. شد امید نزدیک قدمی

 وقت حاالها...امید میدی پس کارتو این تقاص: گفت جدی و آرومی

 چه راجب میدونی خوب خیلی هم خودت ، دارم کلمه اون برای زیادی

 ...!!!.. میکنم صحبت چیزی

 رویا دنبال به طاهر. بودن رسیده تازه نیما و طاهر. شد دور ما از و

 از. بودم شده زده وحشت رویا حرف از. انداخت بهم نگاهی امید. رفت

 آرومی به. کردم نگاه امید به ترس با! داشت؟ منظوری چه حرفش این

 ...نیست چیزی...نترس: گفت گوشم زیر

 . شد ملحق ما به دوباره طاهر

 کنم؟ صحبت باهات میشه...امید: طاهر

 !!!تنهایی: داد ادامه. امید به بعد و کرد بهم کوتاهی نگاه

 طاهر با و...میگردم بر االن: گفت من روبه و داد تکون سری امید

 . کرد ترک رو سالن
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 . اومد نزدیکم قدمی چند بود کرده جیبش تو دست درحالیکه نیما

 !!! ریخت بی زشتوی... میگیره چندشم میبینمش وقتی...رویا اه: نیما

 . داد نمایی دندون لبخند ، خندم دیدن با. بود گرفته خندم حرفش این با

***** 

 باهمدیگه پسر و دختر از ای عده. میشد پخش سالن تو مالیم آهنگ یه

 امید صدای با...حرکاتشون به ، رقصشون به بودم زده زل. میرقصیدن

 . زدم زل امید به و گرفتم ها اون از چشم

 و کرد دراز سمتم به دستشو...وحشی دختر نکن نگاه حسرت با اینقدر-

 میدی؟ افتخار: داد ادامه

 ...گذاشتم دستش تو دستمو و نمیگم چیزی. خندیدم

 دست و گذاشت دستم تو رو چپش دست امید. بود شده عوض آهنگ

 . کمرم دور دیگش

 

 (   خوبه حالم_  جهانبخش بابک) 

 

 دنیاست دنیا تا من عشق بمون میبازم قلبمو بازم دارم تو به

 

 دنیاست دنیا تا من عشق بمون رویامو کنم حس تو با تونم می من

 

 تو عشق یعنی خوشبختی چی یعنی خوشبختی فهمیدم تو با من

 

 رو رویا این لحظه یه دم نمی دنیا به دارم خوبی حس
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 احساسو این ، دارم تو از قرارم بی

 

 نیست خوبی دنیای تو بی دنیام

 

 رو رویا این دارم تو از ، خوبه حالم

 

  نیست خوبی دنیای تو بی دنیام

 

 اینکه از بعد. چرخوند منو و گرفت دستمو همزمان آهنگ شدن تموم با

 تندمون نفسای. خودش سمت کشید منو چرخیدم خودم دور کامل دور یه

 میزاشون سمت به همه. بودیم شده خیره دیگه بهم.  بود شده قاطی باهم

 . میرفتیم خودمون میز سمت به کم کم هم امید منو. میرفتن

 ! معرکست رقصت-

 !! میدم؟ یاد بهت میخوای اگه: گفت و خندید

 . خندیدم فقط و نگفتم چیزی

****** 

 (  نوید) 

 

. انداختم آینه تو خودم به نگاهی. بود گرفته بر در وجودمو تموم خشم

 بخواد یا! زد؟ رو حرفا اون و گرفت استوری الیو رویی چه با پریا

 خودش اول بعدشم کردم؟ فالوش من که ندونه و بزنه نفهمی به خودشو
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 غیر اینم!! مثال؟ بیاره در منو حرص میخواد! بود کرده فالو منو

 ...لب...از

 با... ) بخشمت نمی! شکوندی دلمو پریا!!! نفر هزار جلوی گرفتنشون

!!! آینه به میکوبم و میکنم مشت محکم راستمو دست!!! نمیبخشم(  داد

 ژاکتمو. بود گرفته دستمو مچ تا خون. نمیشد دیده وضوح به صورتم

 تو میدونمو من فقط امشب. بیرون زدم عصبانیت با خونه از و برداشتم

 ...پریا
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*** 

 ( پریا) 

 

 بود کرده درخواست امید از طاهر. میرفتن هاشون خونه به همه کم کم

 از. شدم هالک وای. داره امید با کاری یه که گفت. نره اینجا از که

 کمرم دور دستشو امید. بودم ایستاده پا سر فقط االن تا مهمونی اول

 ... بریم بیا: گفت گوشم زیر و کرد حلقه

 کجا؟-

 راه که همونجور. برم باهاش کرد مجبورم. نگفت چیزی و کرد نگاهم

 با. بودن سالن تو نیما و طاهر. شدیم ای دیگه سالن یه وارد میرفتیم

 . کردم تعجب بینشون سوم شخص حضور

 یه! بودمش؟ دیده قبال کجا کیه؟ دیگه این. آشناست برام اش چهره

 و بود ایستاده صاف. باشه داشته سال 3۹،40 میخورد بهش شخصی

. زد داری صدا پوزخندی امید دیدن با. بود برده پشت دستاشو دوتا
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 با امید منو. میکرد نگاه شخص اون به اخم با که انداختم امید به نگاهی

 و طاهر نگاه. ایستادیم فرد اون و نیما ، طاهر روی روبه کم ی فاصله

 روزه هممون. بود ساکت سالن. امید به فرد اون ولی بود من رو نیما

 که سکوتی این فرد اون اومدن حرف با که بودیم گرفته رو سکوت ی

 . شکست رو بوده ما بین

 به در ساله سه ، دو!.. سپاهی جهان پسر  !...اینجاست کی ببینید بَه -

 ! ندیدیم همدیگرو دری

 بله: گفت بود کرده اخم امید درحالیکه چی؟ یعنی!  سال سه ، دو

 اینجا از شدی محبور دادی انجام برادرت و تو که کارهایی از...دیگه

 هنوز رو پیش سال سه ی حادثه: داد ادامه و کرد باال سر امید... بری

 !!! داری؟ یاد به

! بود پریده وضوح به رنگش. شد محو زود ، بود لبش بر که پوزخندی

 . بزنه پوزخند که بود امید نوبت بار این و

 ایستاده فقط مهمونی اول از منکه! نمونیم؟ سرپا چیه نظرتون: نیما

: داد ادامه و کرد اشاره مبل به. شما همینطور و شد خستم. بودم

 ...بفرمایید

 همدیگه با همزمان. رفتیم مبل اون سمت به و گرفت دستمو امید

 روش اینقدر امید حرف یعنی. بود پریده هنوز فرد اون رنگ. نشستیم

 آب لیوان یه براش تا زد صدا رو خدمتکار سوم فرد! داشت؟ تاثیر

 همراه به بود سالش 24،25 حدودا که خانمی یه دقیقه چند بعد. بیاره

 به رو سینی و شد خم. شد وارد ، بوده آب لیوان یک حامل که سینی

 بدون امید مینوشید آب درحالیکه و گرفت رو لیوان. برد جلو فرد اون

 ...ظاهری پریا: گفت و کرد اشاره من به سر با ، من به نگاهی

 چشمایی با طاهر و نیما. افتاد صرفه به. پرید شخص اون گلوی از آب

 شده قرمز کامال فرد اون صورت. میکردن نگاهم زده بیرون حدقه از

 .متورم گردنش رگ و بود
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 نگاه همدیگه به همه. بودن کرده سکوت همه. بودیم نشسته ها مبل رو

 حرف با. کشیدم آروم پوفی. میرفت سر کم کم داشت حوصلم. میکردن

 . شکوند رو بوده ما بین که سکوتی این نیما اومدن

 خانم؟ پریا مینوشید؟ چی خب: نیما

 ...میخورم میوه آب: گفتم و زدم لبخندی

 چی؟ تو امید: میگه امید روبه

 ...نمیکنه فرقی: امید

 ! بیارن شرابو بزنیم پس: نیما

 نشدم متوجه حاال تا که شخصی اون به نگاهش فقط و. نزد حرفی امید

 ما پشت زیاد ی فاصله با که خدمتکاری روبه طاهر! چیه اسمش

 و ناز جوون دختر یه کمتر یا ای دقیقه بعد. کرد اشاره ، بود ایستاده

 . شد سبز جلومون مشکی ابروی و چشم ، خوشگل

 میکنید؟ میل چی کوروش آقا: گفت شخص اون روبه

 طاهر جاش به و نزد حرفی کوروش! آرش برادر! کوروش   اسمش پس

 . میکنه صحبت

 برای: داد ادامه و کرد اشاره من به...بیار شراب هممون برای: طاهر

 ...بیار میوه آب یه خانم پریا

 و گرفت راستشو دست مچ ، چپش دست با و میکنه من روبه دختر  

 میخورین؟ طعمی چه با میوه آب: گفت
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 !!دارم حساسیت. توت جز به باشه هرچی. نمیکنه فرقی -

 ...چشم-

  میخورین؟ شراب هم شما آقا: امید روبه

 انگاری مثال که. بود زده زل دختر   به عجیب که میکنم نگاه امید به

 ...آشناست براش اش چهره یا...میشناسه رو دختر  

 نگاه امید به نگرانی با هی. افتاد کوروش به نگاهم که لحظه یک برای

 ! دختر   به هی میکرد

 !!آقا؟-

 ...آره: میگه و میاد خودش به امید

 امید چرا که بود عجیب برام. رفت ما پیش از ای اجازه با یه با

 !!!میکرد نگاه دختر   به اینجوری
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**** 

 ( شخص سوم) 

 

: گفت و زد بازوش به آرنج با لیال. رفت آشپزخونه سمت به لیال با

 ! میکرد؟ نگاهت اینجوری امید آقا چرا...آیدا

 ... چمیدونم: گفت و انداخت باال ای شونه آیدا

 !شده؟ عاشقت نکنه: گفت و کرد نگاه آیدا به شیطنتی با لیال

  خودت؟ واسه میکنی بلغور چی: کرد اخم آیدا
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 ! میخورد تورو نگاهش با داشت آخه-

 تعجب جای ولی: داد ادامه تعجب با و میذاره اش چونه زیر دستی لیال

 ! میکرد نگاه امید آقا و تو به نگرانی با کوروش آقا...داره

 خب: گفت ، میگذاشت سینی تو رو دار پایه های لیوان درحالیکه آیدا

  چه؟ که

 . داشت سبزی چشمای. بود خوشگل خیلی دختر   اون ولی ؛ بابا هیچی-

 قرمز شراب حامل که هایی لیوان از پر که سینی با و نزد حرفی آیدا

 ... رفت سالن سمت به ، بود

*** 

 (  پریا) 

 

 شراب همراه به شد سبز جلومون دوباره ، دختر اون دقیقه چند بعد

 نیما و طاهر و کوروش جلوی رو شراب. میوه آب و قرمز های

 یه. گذاشت من جلوی رو میوه آب. اومد امید و من سمت به و گذاشت

 ... جان نوش: گفت آرومی به لبی زیر که کردم تشکری

  چشم دیدم که کرد تقدیم امید به رو شراب

 نگاه امید به چشمی زیر هول با هم دختر  . میرفت دختر   به ای غره

  با یه با! ؟ اینجا خبره چه! میرسید نظر به مشکوک کاراشون این. کرد

 با. کردم مزه کمی و برداشتم رو میوه آب. شد دور ما از ای اجازه

 . بود فرنگی توت طعم

 حالت: گفتم امید گوش زیر آرومی به ، بود دستم تو لیوان درحالیکه

 خوبه؟
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 چیزیم: گفت و گرفت دستمو بعد و انداخت بهم کوتاهی نگاه

 ...خوبم...نیست

**** 

 ( امید) 

 

 طاها یهو میزدیم حرف ، چیزا این از و شرکت راجب که همونطور

 ... شد حل مسئله اون...طاهر: گفت طاهر روبه. شد ما جمع وارد

 . نگفت چیزی و داد تکون سری طاهر

 میکنی؟ کار طاهر با هم هنوز طاها؟ آقا خبر چه: نیما

 !که میبینی: طاها

. کنه نگاه پریا به اونم شد باعث که انداخت طاها به نگاهی نیم پریا

! بود عجیب واقعا...بهم نگاهشون و بودن مونده خیره بهم که همونطور

 ...زده زل بهشون مشهودی نگرانی و ترس با کوروش که شدم متوجه
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 به پریا گوش زیر. شد خیره زمین به و گرفت دو اون از چشم سریع

 تکون آره ی نشونه به سری و نگفت چیزی بریم؟:کردم زمزمه آرومی

. شدن بلند نیما و طاهر همزمان مبل، روی از پریا و من شدن پا با. داد

 سمتم به دستشو و بست کتشو ی دکمه. شد بلند هم کوروش مکثی بعد

 . گذاشتم دستش تو دستمو! شدم حال خوش دیدنت از: گفت و کرد دراز

 ! همچنین-
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 دراز پریا سمت به دستشو دیدم که دراوردم بیرون دستش تو از دستمو

 . کرد

 ...شدم خوشبخت آشناییتون با: کوروش

: داد ادامه که گذاشت کوروش دست تو دستشو پریا

 ...!!!... ظاهری...پریا

 همچنین: گفت و اومد خودش به میکرد نگاه کوروش به بهت با که پریا

 ! مالکی کوروش آقا

 خدمتکار دوتا. کردم ترک رو سالن پریا با کردن خداحافظی از بعد

 رو سرشون و ایستادن صاف پریا و من دیدن با که بودن ایستاده کنار

 .انداختن پایین

 ...خانم بخیر شب: پریا روبه...آقا خداحافظ+ 

 چند که بود دختری همون رو نگاهم من. کرد لب زیر تشکری پریا

  شخصی یاد به منو اش چهره. کرد تقدیم ما به رو شراب پیش ای دقیقه

 و نابودی باعث که شخصی! بودم متنفر ازش که شخصی. انداخت می

 رو دارم دوسش که کسی زندگیم به ورودش با و شد من زندگی تباهی

 . افتاد من به نگاهش که کرد بلند سر! دادم دست از

 :پریا روبه مکثی بعد...امید آقا بخیر شب_ 

 ...خانم   همینطور

 ...پریا: پریا

 ...خانم پریا: داد ادامه و زد کوتاهی لبخند

 با. شدم خارج لعنتی ی خونه این از پریا با و کندم ازش نگاهمو آخر

 بهم خودشو میکرد سعی پریا. میرفتم ماشین سمت به تند و اخم

 ! برسونه
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 ...وایسا...امید...امید -
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 نسبتا صدای با اینبار که میرفتم ماشینم سمت به توجهی هیچ بدون

 !...وایسا میگم بهت: گفت بلندی

 زانوش رو دستاشو و بود شده خم. چرخیدم سمتش به و ایستادم سرجام

  و بود گذاشته

 رو بازوهاش دوتا و رفتم سمتش به. میومد پایین و باال سینش ی قفسه

 و کرد جدا من از خودشو. کرد نگاه منو و ایستاد صاف. گرفتم دستم تو

 ! خبره چه...بگو االن...همین: گفت

 ! چیه؟ منظورت-

 . کرد عصبی ی خنده

 پریا منو چرا! بود؟ خبر چه تو اون! میدونی خوب رو منظورم-

 ! کردی؟ خطاب ظاهری

 اونجوری دختر   اون به چرا بعدشم: داد ادامه عصبانیت با و کرد اخم

 شکلی اون یهو فامیلم و اسم شنیدن با کوروش   اون چرا میکردی؟ نگاه

 نگاه دختر   اون و تو به ترس و نگرانی با چرا! پرید؟ رنگش و شد

 ! میکرد؟

 ...باش آروم...پریا -

 سمتم به اشارشو انگشت! بگو رو چی همه بهم االن همین نمیخوام -

 !!! هست؟ چی دختر   اون و تو بین: داد ادامه داد با و گرفت
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 . نشست پیشونیم رو بدی اخم

 ! چیه؟ پرتا و چرت این!! میزنی؟ زر داری چی پریا-

 ! بینتونه؟ چیزی ببینم بگو-

 !! ببند دهنتو پریا: داد با

 !... نمیخوام: گفت لرزونی صدای و اشکی چشمای با

 موهاشو آهسته و بغلم تو کشیدمش. نداشتم رو اشکاش دیدن طاقت

 . کردم نوازش

 ببخش منو: دادم ادامه و زدم موهاش به ای بوسه...باش آروم...هیس-

 ! زدم بدی حرف و زدم داد سرت که

 اونجوری چرا پس: گفت ای گرفته صدای با بود آغوشم تو درحالیکه

 ! میکردی؟ نگاهش

 چیزی با ولی. کرد نگاهم منتظر. بهم زد زل. اومد بیرون آغوشم تو از

 . شدن گشاد حد از بیش تا چشاش گفتم که

 !!!منه خواهر...دختر   اون-

 

[ ,.۱۷.۱۱.۱۷ ۱4:3۹] 

 هشت_و_چهل_و_صد_پارت#

 

 !!!!!چی؟-

 . گذاشتم دهنش رو دستمو

 خواهش: دادم ادامه ای ملتمسانه لحن با و پایین بیار صداتو...پریا -

 ...میکنم
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 . برگشت اولش حالت به کم کم

 !! میگی؟...داری...چی...تو امید-

 بزار اول خواهشا اما میدم توضیح برات رو چی همه...باش آروم پریا-

 ...بریم اینجا از

 . افتاد راه ماشین  طرف به آروم سمت به و نگفت چیزی دیگه

**** 

 ( پریا) 

 

 های درخت از پر ، تاریک جای یه. بودم اورده کجا امید نمیدونستم

 ماشینو. گرفت ترمز راه وسط. باشه جنگل شاید کردم فکر. بزرگ

 . کرد خاموش

  شد؟ چی-

 ...شو پیاده...هیچی-

 امید؟ اومدیم کجا-

 !بگم؟ بهت هرم...خوا راجب نمیخوای مگه-

 ...آره-

 ...دنبالم بیا شو پیاده فقط پس-

 به دست. سرد و بود تاریک هوا. شدم پیاده ماشین از و نگفتم چیزی

 بود گذشته بیشتر شایدم یا دقیقه ۱0 تقریبا. میداشتم بر قدم کنارش سینه

 . بودم افتاده راه دنبالش همینطور هنوز که

  منو؟ میبری کجا امید-

 . نگفت چیزی و کرد نگاهم
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 ! رسیدیم-

 صدای با. بود کوچیک تقریبا چوبی   ی کلبه یه. انداختم جلوم به نگاهی

 سمت رفت و گرفت دستمو امید که انداختم آسمون به نگاهی ، رعد

 بارون داره کم کم کنم فکر. میچکید زمین روی آب قطره چند. کلبه

 به امید منو دو با. شدن زیاد به تبدیل کم قطرات این یهو که میباره

. خودش بعد شدم وارد من اول و کرد باز رو در امید. رفتیم کلبه سمت

 چون بود شده خیس امید موهای البته. بودیم شده خیس هردوتامون

 ...نبوده سرش رو چیزی

 ی خنده و شد من لرز متوجه امید. شد رخنه بدنم تو لرزی یهو

 شوفاز تا بیارم بیرون از چوب تا چند میرم من: گفت و کرد کوچولویی

 ... بمون اینجا تو...کنم روشن رو

 این تو بگردی چوب دنبال میخوای چجوری...بارونیه هوا االن ولی-

 ! وضع؟

 ...کن قفل رو در رفتنم بعد...نمیدم طولش زیاد...نداره اشکالی-

 .شد خارج کلبه از زود که گفتم لب زیر ای باشه
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 بوده راست سمت شوفاز یه. انداختم اطرافم به نگاهی. کردم قفل رو در

 ای قهوه میز یه...سفید یکی و کالباسی یکی ، تکی مبل تا دو جلوش و

 کلبه چپ سمت به نگاهی. بود مبل دو اون بین هم شکلی دایره کوچیک

 اف دی ام های کابینت و گاز اجاق و کوچیک یخچال حاوی که انداختم

 ...میخورد پله راه یک کنارش و ای قهوه
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 ولی. انداختم ها پله باالی به نگاهی پایین از. رفتم ها پله سمت به

  از. نبود معلوم چیزی

 دو تخت یه. کردم باز رو در. رسیدم اتاق یه در به رفتم باال که ها پله

 بوده تخت کنار که ای پنجره و میز و چوبی کمد ، سفید و ای قهوه نفره

 قشنگش سادگیش همین ، بود ساده حال عین در بود شیکی اتاقی...و

. رفتم میز سمت به. افتاد کوچیک عکس قاب یه به چشمم. بود کرده

. باشه امید بابای ، باشه سرجاش حدسم اگه که آقایی یه و امید مادر

 و مشکی ژاکت با امید ، باباش به رو و بودن ایستاده همدیگه کنار

 دستم تو رو عکس قاب. بود ایستاده و بود کرده جیبش تو دستاشو

 و نداشت مادرش به شباهتی هیچ امید. شدم خیره عکس به و گرفتم

 ...نوید...همینطور و رفته باباش به بیشتر برعکس

 امید با رابطم راجب دوباره من وای. اومدم خودم به نوید یادآوری با

 بهم اینکه با! نمیبخشه منو اینبار حتما ، بدونه اگه. کردم پنهون ازش

 نجات زاده حروم چند دست از منو ، بود کرده کمک ، بود کرده خوبی

 تشکر ازش اینجوری!! خوبیاشه؟ جواب تموم این آخر و بود داده

 فردا. کنم روشن رو چی همه تکلیف باید! مجدد؟ گفتن دروغ با! کردم؟

 ...میکنم صحبت باهاش

 قاب و دراومدم فکر از میزد صدام که امید صدای و در صدای با

 برای رو در و اومدم پایین ها پله از و گذاشتم میز روی ، رو عکس

 گرفته دستش تو هارو چوب خیس موهای و صورت با. کردم باز امید

 دقیقه چند بعد. گذاشت شوفاز تو هارو چوب و شد کلبه وارد. بود

 منم. کتشو همچنین و اورد در خیسشو پالتوی امید. شد روشن شوفاز

 پاپیون کردن باز با که دیدم رو امید. گذاشتم کنار و اوردم در پالتومو

 دستام دوتا بین پاپیونشو. رفتم طرفش به و خندیدم. بود درگیر مشکیش

 پهلوش روی ، رو دستاش دوتا و زد لبخند کارم این دیدن با. گرفتم

 .شدم پاپیونش کردن باز مشغول لبخند با. گذاشت
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 سمت به. کرد ازم لبخند همراه به تشکری یه پاپیونش کردن باز از بعد

 نیم. کرد پرت پالتوش و کت روی ، رو پاپیونش و رفت سفید مبل

 چایی: گفتم امید روبه و. انداختم چپ سمت آشپزخونه به نگاهی

 میخوری؟

 یک ، بود گذاشته زانوش روی راستشو دست و بود شده خم درحالیکه

 ....و داد باال ابروشو تای

***** 

 چایی هردومون و بودم نشسته مبل رو امید روی به رو ، شوفاز جلوی

. بود فکر غرق بدجور امید دیدم که خوردم چایی یکمی. میخوردیم

 ...امید: زدم صداش

 . بهم شد خیره و دراومد فکر از من صدای با

  بزنی؟ حرف نمیخوای-

 ! کنم؟ شروع کجا از: امید

 ...کردی توقف که جایی از...کنی شروع جایی از نمیخواد-

 صحبت به شروع مکثی بعد. گفت لب زیر ای باشه و داد فوت نفسشو

 .کرد

 سال های سال ، بابام خطاهای و نوید اومدن دنیا به از که همونجور -

 بریم دوستام با گرفتم تصمیم که بودم ویال تو. بود شده سالم 23. گذشت

 صدای میومدم پایین ها پله از که همونطور. بگذرونیم خوش ، بیرون
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 با. میکرد بابا بار هایی فحش چه که بدتر و شنیدم رو مامان بیداد و داد

 . زد خشکم مامانم از حرفی یه

 سال و همسن پسر یه که میگی اومدی االن که متاسفم برات واقعا_

 !داری امید

: کردم زمزمه خودم با. میدادم گوش حرفاشون به گیج. بودم شده شوکه

 که بابا از یهو مامان چرا! داره؟ من سال و همسن پسر یه بابا چی یعنی

 غمگین نگاه با من نگاه اومدم پایین که ها پله از شد؟ متنفر بود عشقش

 بپرسم ازش کردم سعی. بهم زد زل اشکی چشمای با. خورد گره مامان

 هزاران...شده خوشگلش چشمای از اشک دراوردن باعث کی چیشده؟

 بیرون خونه از جت مثل و نداد اجازه ولی بپرسم ازش میخواستم سوال

 بود درگیر ذهنم و میرفتم جلو قدمی چند که همین. رفت دنبالش بابا. زد

 بیرون ویال از زده وحشت. شنیدم رو بابا داد و ماشین بوق صدای ؛

 .دیدم خون غرق زمین روی ، رو مامان که زدم
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 اتاق در به منتظر نگرانی با ساعتی چند بیمارستان به رسوندش از بعد

 بیرون عمل اتاق از دکتر و شد باز در آخر که. میکردم نگاه عمل

 دستش بابا. میکردم نگاه دکتر به بهت با دکتر حرف گفتن با. دراومد

 سمت به پرستارا و دکتر. رفت حال از کم کم و گذاشت قلبش رو ، رو

 عمل اتاق سمت به بابا، حال به توجهی هیچ بدون من ولی اومدن بابا

  ، رو بود اون روی سفید پارچه که تختی یه شدم که وارد. رفتم

 پارچه ی گوشه لرزون دستای با. رفتم تخت سمت به. دیدم روم روبه

 رو که هایی زخم و مادرم صورت دیدن با. کشیدم کنار و گرفتم رو



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 اشک چشمام توی. گرفتم باال سرمو. کشید تیر قلبم ، بوده صورتش

 . نتونستم اما بگیرم خودمو جلوی بلکه تا گزیدم لبمو. بود شده جمع

 دیار به مادرم....پریا آره: داد ادامه. میکردم نگاه امید به ناباوری با

. گذشت هفته یک مادرم مرگ از اره. گذشت هفته یک... پیوست باقی

 با و داشت قلبی ناراحتی بابا. بود شده وخیم بابا حال هفته یک این تو

 روزی یه. میکرد سرزنش خودشو همیشه. شد بدتر مامان مرگ شنیدن

 یه که زدم بیرون اتاق از و شدم بیدار خواب از آالرام صدای با

 با کنار از من به توجهی بدون. اومد من سمت به سراسیمه با خدمتکار

 که میشنوم بابا اتاق از رو زنی جیغ صدای. شد رد گریون چشمان

 میبینم کشیده دراز تخت روی ، رو بابا. میشتابم اتاق سمت به ترسیده

 و گریه و بودن ایستاده بابا سر باالی خدمتکارا و نمیخورد تکونی ولی

 ولی...بابا: زدم صداش و میزنم زانو بابا تخت کنار. میکردن هق هق

 مشغول و اومد اینجا به آمبوالنس دقیقه چند از بعد. نخورد تکونی هیچ

 میکنه من روبه سفید روپوش با آقایی معاینه از بعد. میشه بابا ی معاینه

 داشتن؟ خاصی مشکل پدرتون: میگه و

 ...داشتن قلبی مشکل-

 قلبشون و شده وارد بهشون بدی خیلی شوک ایشون میزدم حدس_

 ...رفتن دنیا از متاسفانه و کنه تحمل رو ناراحتی و غم این بار نتونسته

 ! نــــــه:گفتم بلند نسبتا صدای و ناباوری با

 آب سطل یه انگار خبر این شنیدن با...پریا آره: گفت و داد تکون سری

 و نیومدم در هنوز مادرم مرگ شوک از من... ریختن من سر روی یخ

 ... شد اضافه بهش بابا مرگ بار این

 ...امید متاسفم واقعا: گفتم غمگینی لحن با و انداختم پایین سرمو

 ...نیستن شدنی جبران هیچوقت ها گذشته...بود گذشته یک این -

 ...آره: گفتم و کردم موافقت حرفش این با
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 ...میگی درست
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 کالنتری پیش پسرش ارث گرفتن برای نوید مامان ، بابا مرگ از بعد

 به پلیس. نمیدم رو نوید ثروت و ارث که زده تهمت من به. کرد اقدام

 آخر. زدن حرف باهام موضوع این راجب و بودن اومده من ویالی

 به ثروتشو نصف بابام که داره مدرکی نوید مادر اگر که گفتم بهشون

 بهش پوالشو االن همین که میدم قول من بده نشون بهم ، زده نوید نام

 رفتن از بعد. کردن ترک رو ویال دقیقه چند بعد و شد ساکت پلیس. بدم

 نوید مادر خونه راهی و شدم ماشینم سوار و زدم بیرون ویال از پلیس

 . شدم

 شد؟ چی بعد خب-

 دیدنم با ، کرد باز که رو در ای لحظه چند بعد و خونشون در دم رفتم-

 و نزاشتم که صورتم تو بکوبه رو در خواست و کرد اخم. کرد تعجب

: گفت پته تته با. شدم خونه وارد و دادم هل محکم رو در

 !!! نی؟...میکـ ار...چکـ...جا...اینـ...تو

 ! هان؟ کنی خبر پلیس که رسیده جایی به جراتت پس-

 . ببینم چشماش از تونستم رو ترس

 میخوای؟ چی من جون از تو: نوید مادر

 چیزی کهنت و ارزشت بی جون از من: گفتم و زدم پوزخندی

 لوست پسر به و کن گوشت آویزون خوب رو حرفم این فقط...نمیخوام

 اینو
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 هی و بچرخه من بر و دور پروانه عین روزی ببینم اگه ، بفهمون

 آخر تا که باهاش میکنم کاری یه! نمیذارمش زنده کنه پوالم ، پوالم

 به کاش ای که کنه آرزو و بکنه رو خوب های لحظه اون حسرت عمر

 ! نمیومد دنیا

 و زد چنگ بازوم به که برم در سمت به خواستم و گرفتم ازش رومو

 نوید از مو تار یک حالت به وای: نوید مادر. طرفش به برگردوند منو

 ! تو و میدونم من اونموقع. بشه کم

 عقب به قدمی چند که رفتم سمتش به قدمی چند. کرد رها رو بازوم

 خانم ندا چیه: گفتم تمسخر با و دادم تحویلش داری صدا پوزخند. رفت

 ! میکنی؟ تهدیدم ،

 . گرفتم دستم تو محکم رو بازوش و کردم ترش نزدیک خودمو

 تر محکم رو بازوش! میکنی؟ چکار نوید از مو تار یک شد کم اگه و-

 !! هان؟: زدم عربده و فشردم دستم تو

 از رو شخصی صدای که بگه چیزی خواست. بود اومده در جیغش

 !!!عوضی؟ میکنی غلطی چه داری: شنیدم سرم پشت
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 شخص اون. چرخیدم شخص اون سمت به و کردم رها رو بازوش

 رنگ پر ، بود لبم رو که پوزخندی ، نوید دیدن با. نبود نوید جز کسی

 . گرفت رو لباسم ی یقه و اورد حجوم سمتم به. شد تر

 !شدی؟ مامانم نزدیک چی واسه! میکنی؟ چکار اینجا تو گفتم: نوید

 . کردم مرتب یقمو بعد و کردم جدا یقم روی از دستاشو حرکت یه با
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 !!!! زاده حروم ی بچه ندارم ت*ز*ر*ه مامان اون با کاری-

 ! محاله! حرفا؟ این و امید. شدن گشاد آخر تا چشام امید حرف این با

 میگی کی به تو: نوید. کرد مشت محکم دستشو و کرد اخم: داد ادامه

 !!!زاده حروم میگی کی به! ه*ز*ر*ه

 و کردم خودش و مادرش به اشاره سر با و دادم تکون باال ابروهامو

 ...تو به و مادرت به: گفتم

 . میکرد نگاه بهم ناباوری با و گذاشت دهنش رو دستی نوید مادر

 !! نبوده اینطوری هم بابات حتی! رفتی؟ کی به تو: نوید مادر

 الی از. ساییدم بهم محکم دندونامو و چرخیدم سمتش به عصبانیت با

 و اخالق شدید باعث که هستید شما این: گفتم ام شده کلید دندونای

 . کنه تغییر رفتارم

 هم نوید...منو بابات همینطور و داشتم دوست رو بابات من: نوید مادر

 ! جهان   و من عشق ی ثمره... مادوتاست پسر

 . بود زده جوش عصبانیت از صورتم

 عالقه ابراز بهش که نکردی پیدا رو ای دیگه کسی بابام از غیر به-

 و تو عشق گفتی!  هه: دادم ادامه مکثی بعد و زدم پوزخندی! کنی؟

 یک به تبدیل ام خنده کم کم و خندیدم! عشقتونه؟ ی ثمره نوید اونم بابا؟

 !!!ها دیونه عین درست گفت میشد شاید و. شد ترسناکی ی قهقه
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 و زن یه بابات فهمیدی اینکه از بعد رفتارت و اخالق واقعا تو...امید-

 ! کرد؟ تغییر داره ای دیگه پسر یه

 به تا من اصال. نبود اینطور ماجرا این از قبل اخالقم پریا کن باور-

 با حتی اخالقم من. بودم نکرده صحبت اینطور کسی با حال

 تغییر ماجرا این از بعد ولی بوده خوب هم خونمون خدمتکارهای

 . شد بد و گندید رفتارم و اخالق. کردم

 با هم اخالقت حتی تو. میبینم آره: گفتم آرومی به و انداختم پایین سرمو

 ! بده من

 پریا کن باور: گفت و شد نزدیکم و گرفت دستمو. شنید حرفمو انگاری

 تا میکنم رو سعیم تموم دارم. باشه بد تو با اخالقم ندارم دوست من

 اخالق زودی به که میدم قول بهت من. باشم نداشته بدی برخورد باهات

 ...از بعد البته کنم درست رو رفتارم و

 . میکرد نگاهم تردید با و کشید عقب خودشو

 ! چی؟ از بعد-

 ! بگیرم انتقام...نوید از-

 که چیه حرفا این:گفتم عصبانیت با و کشیدم دستش تو از دستمو زود

 هم. داداشته نوید! میگی؟ داری چی که هست معلوم هیچ! امید میزنی

 ! خونته

 !شد مامانم مرگ باعث اون ولی-

 نوید...نوید مادر هم یجورایی و باباته هم مقصر...نکن اشتباه. امید نه-

 ...نشده گناهی هیچ مرتکب

 ازش انتقاممو باید...شه مجازات باید نوید...نخواه من از اینو پریا نه-

 ...بگیرم
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 به...قیمتی؟ چه به...انتقام؟: گفتم بلندی نسبتا صدای با و شدم بلند جا از

 ...خونته؟ هم که شخصی جون دادن دست از قیمت

 اشخاص...نه...میگیرم انتقام نوید از فقط نه من...پریا: گفت و شد بلند

 که خطاهایی تاوان باید خودشون و کردن شروع رو بازی این دیگه

 ...بدن رو شدن مرتکب

 وارد منم نکنه هستم؟ افراد اون از منم نکنه چیه: کردم عصبی ی خنده

 !!انتقام؟...نام به ای بازی شدم بازی این
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 ...برسه آسیبی تو به نمیذارم که گفتم بهت قبال من...نه-

 !...نمیرسه؟ آسیبی من به چطور...امید؟ چطور-

 . دوخت چشم زمین به و گرفت ازم نگاهشو. کرد سکوت

 ....امید:گفتم کالفه با

 .کرد نگاهم

 ...کن تمومش-

 . رفتم در سمت به و پوشیدم پالتومو باشم جوابش منتظر اینکه بدون

 !!!پریا-

. شدم خارج کلبه از. اومد سمتم به و گرفت دست تو پالتوشو و کت

 به منو و گرفت بازومو. بود شده سرد هوا و بود اومده بند بارون

 . چرخوند سمتش
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 ....من پریا-

 ...نگو هیچی...امید: کردم قطع حرفشو

 . داد تکون باشه ی نشونه به سری مکثی از بعد و بهم زد زل

 ...شده دیرم بریم؟-

 ...بریم-

*** 

 ( شخص سوم) 

 

 یه ساعت دو یکی از بعد. بود برگشتنش منتظر خیابون طرف اون

 که پریا دیدن با. کرد توقف آپارتمان روی روبه سفید بلند شاسی ماشین

 ماشین از امید. نشست پیشونیش رو بدی اخم میشد پیاده ماشین اون از

 تو رو پریا ناز دستای امید. ایستادن ماشین سپر جلوی هردو و شد پیاده

 رو زیبایی لبخند پریا شد باعث که گفت چیزی امید. گرفت دستاش

 کرد زمزمه لبی زیر پریا. بوسید رو پریا چپ دست پشت. بشینه لباش

 بدی خشم شد باعث اینکارش که بوسید رو امید ی گونه آرومی به و

 با. شد حرکت به شروع و شد ماشین سوار امید. شه رخنه نوید بدن در

 داد بلندی نسبتا صدای با و رفت عصبانیت با پریا سمت به امید رفتن

 ...!!!!...پریا: زد
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 ( پریا) 
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 اسم که شخصی داد صدای با میرفتم آپارتمان سمت به که همونطور

 شخص اون سمت به آروم آروم. زد خشکم درجا اورد زبون به منو

 چشام بود نزدیک نوید دیدن با.نوید جز نبود کسی شخص اون. چرخیدم

 با. دادم قورت رو دهنم آب صدا و سر و ترس با. بیان بیرون کاسه از

. صورتم تو زد زل. اومد سمتم به بود نشسته پیشونیش رو که اخمی

. پام تا سر از شد کردنم چک مشغول و باال داد ابروشو تای یک

 تا بودن کجا خانما خانم بَه بَه: گفت آمیزی تمسخر لحن با. زد پوزخندی

 !! شبی؟ وقت این

 ...مهمونی...یه به بودم دعوت...چیزه-

 ...بود خوب...-

 خوش بهت خیلی من نظر به ولی: داد تکون فهمیدن ی نشونه به سرشو

 ...عشقت...امید...کنار اونم گذشت

 !! بودم؟ امید با من که فهمید کجا از این من خدای وای

 !!! بود محشررر گرفتنتون ب*ل ی صحنه: داد ادامه

 فراموش چطور!! بده مرگم خدا! دیده؟ رو الیو نکنه سرم بر خاک

 ! کردم فالو اول من اونم!! منه؟ های فالور از یکی نوید که کردم

 ...من...نوید-

 !! گفتی؟ دروغ بهم تو!...چی؟ تو: کرد قطع حرفمو

 ادامه میشد نزدیکم درحالیکه. میشدم دور هی من و میومد نزدیکم اون

 منو!!... کردی؟ فرض احمق منو!...کردی؟ پنهون من از تو: داد

 !! دادی؟ بازیچه

! سوخت شدت به صورتم چپ سمت طرف یهو که بگم چیزی خواستم

 چپ سمت گذاشتم دستمو! زد؟ من به سیلی یه نوید نمیشد باورم
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 سمتش به صورتمو آروم آروم. شد جمع اشک چشمام تو. صورتم

 دوتا. کردم نگاه قرمزش صورت و نشستش خون چشمای به. چرخوندم

 لحظه هر تو استخونام بود ممکن که گرفت دستش تو محکم بازومو

 رو اینکار چرا لعنتی: میگفت فریاد با و میداد تندتکونم تند. بشکنن

 !!چرا؟...نداری؟ وجدان...کردی؟ باهام
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 ( شخص سوم) 

 

 چشمش یهو. بود نشده دور بود ساکن اون تو پریا که آپارتمانی از زیاد

 کیفشو. افتاد ، بود افتاده صندلی زیر که پریا سفید دستی کیف به

 فراموش کیفشو...بابا ای: کرد زمزمه لب زیر خودش با و برداشت

 ...که کرد

. رفت آپارتمان سمت به و چرخوند رو ماشین و گرفت ترمز یهو

 با شد که تر نزدیک...شخصی با دید سرجاش رو پریا شد که نزدیک

 بدنش تموم خشم میزد فریاد و میداد تکون رو پریا چجور که نوید دیدن

. شد پیاده ماشین از و کنارش صندلی رو کرد پرت کیفو. گرفت فرا رو

 !!میکنی؟ غلطی چه داری زاده حروم آشغال عوضی: زد عربده

****** 

 ( پریا) 
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. میکرد نگاه امید به خشم با نوید. شنیدم سرم پشت از رو امید ی عربده

 دهن امید. ایستادن همدیگه روی روبه. شد نزدیک امید. کرد رها منو

 حسابی که صورتم چپ سمت دیدن با که بگه چیزی خواست. کرد باز

 بهم دندوناشو و کرد مشت محکم دستشو. کرد بدی اخم بود شده سرخ

 نوید ی یقه. بشنوم رو شدنشون ساییده صدای تونستم که جوری سایید

 دست حقی چه به زاده حروم: کشید عربده صورتش تو و و گرفت رو

 ! هستی؟ کی تو مگه!! هان!! میکنی؟ بلند پریا رو

 بکشه عشقم چی هر...نداره ربطی تو به: داد جواب سردی خون با نوید

 دهن تو مشت یه و نکرد تحمل رو نوید حرف امید!! میدم انجام پریا با

 رو شه پرت و بده دست از رو تعادلش نوید شد باعث که. کوبید نوید

 فحش و دهنش تو میکوبید مشت هی و نشست نوید شکم رو امید. زمین

 وحشت با و گذاشتم دهنم رو دستامو دوتا. میکرد بارش ۱8+ های

 یه باید. بود اومده بند زبونم و بود زده خشکم. میکردم نگاه بهشون

 .میکردم کاری
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 . کنم جدا نوید از اونو کردم سعی و زدم چنگی امید بازوی به

 ...کشتیش امید-

 ...امییید:زدم داد. نکرد توجهی هیچ حرفام به

 ...خدا تورو...کن بس
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 سمتش به. بود افتاده صرفه به نوید. کنم جدا نوید از اونو تونستم آخر

 کنار دستشو زود گرفتم که دستشو. کنم بلند اونو کردم سعی و رفتم

 ...نزن...دست...من...به: گفت لب زیر و کشید

 ...ندارم...نیاز...تو کمک...به

 کردم؟ چکار من خدایا. میریزه چشمم ی گوشه از اشک حرفش این با

 . شنیدم نوید پشت از رو کیان صدای. شدم بلند نگفتم؟ بهش اول از چرا

 !!!نوید؟: کیان

 نگاه بهم باز چشمای با کنارش طرالن که انداختم کیان به نگاهی

 پیشونیش رو ترسناکی اخم بود ایستاده کنارم که امید دیدن با. میکرد

. کنه بلند زمین رو از اونو کرد سعی و اومد نوید سمت به کیان. نشست

 . شد ما نزدیک ترسناکش اخم همون با طرالن

 !خبره؟ چه اینجا...پریا: طرالن

 ...من...طرالن-

 . ایستاد روم روبه سینه به دست

 با رابطت راجب اها بگی؟ بهم رو چیزی میخوای چی؟ تو: طرالن

 ! مثال؟ خان امید

 ...طرالن: کیان

 ...کن صحبت درست: امید

 مثل! میکنی؟ چکار نکردم صحبت درست اگه و: امید روبه طرالن

 ! دهنم؟ میکوبی مشت یه نوید

 . بگیره رو خشمش جلوی کرد سعی امید

 ...باش آروم طرالن: کیان
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 ، دوستمه...میکنه زندگی باهام که دختری باشم؟ آروم چجور: طرالن

 ...میکنه فکر عیاشیش به داره فقط خواهرمه

 ه*ط*ب*ا*ر باهاش بار چند ببینم بگو: میده ادامه و میکنه من روبه

 ! کردی؟ برقرار

 ! میگفت؟ چی این. کردم نگاه بهش گنگ

 !!چیه؟... نظورت...مـ! میگی؟...چی: گفتم پته تته با

 نیست الزم عزیزم فاضحه منظورم: گفت و کرد عصبی ی خنده

 !! خوابیدی؟ تخت یه رو باهاش بار چند ببینم بگو...بدم توضیح

 .میکردم نگاه بهش باز دهن با
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 ...شو خفه طرالن: زد داد عصبانیت با کیان

 کیان آقا معلومه نمیشه؟ باورت چیه؟: میگه و میکنه کیان روبه طرالن

 چیزی من نیست نیازی...واضحه چی همه! روته روبه چی همه

 فراموش رو ها ما ی همه سپاهی امید های پول بخاطر خانم پریا...بگم

 ...کرده

 حرف مواظب ، دختر هوی: کشید عربده و توپید امید لحظه همون

 کور نخیر...میمونم ساکت حرفات این بخاطر نکن فکر...باش زدنات

 ...بیوفتی خوردن ه*گ به  که میکنم باهات کاری یه خوندی

 منو میکنی؟ چکار مثال! ترسیدم!! بابا نه: گفت و زد پوزخندی طرالن

 ! میکنی؟ قتل به تحدید نوید مثل
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 من رو نگاهش فقط و نمیکرد توجهی بقیه به که کردم نگاه نوید به

 طرالن. داد تکون تاسف ی نشونه به سری. میکرد نگاهم غم با. بوده

. بود زده زل نوید به نفرت با امید. شد آپارتمان وارد و شد دور ما از

 نوید که ببینه رو بوده نوید لب ی گوشه که خونی میخواست کیان

 رو نگاهش کم کم بعد و دوخت چشم زمین به اول. کشید کنار سرشو

 . بچرخم سمتش به شد باعث کارش این و گرفت دستمو امید. افتاد من

 خوبه؟ حالت: امید

 چمدون با طرالن دقیقه چند بعد. دادم تکون یجورایی ی نشونه به سری

 و شد ما نزدیک. اومد بیرون آپارتمان از بود من مال که مشکی بزرگ

 به بعد انداختم چمدون به نگاهی. پاهام جلوی کرد پرت رو چمدون

 . طرالن

 ! اینجا؟ اوردی چی واسه رو چمدونم میکنی؟ چکار داری طرالن-

 خونه برن میتونن ندارن کاری من ی خونه تو  ا*ه* ه*ز*ر*ه: طرالن

 ! صاحبشون ی

 .بودیم شده شوکه طرالن حرف و کار به هممون

 نمیدونی هستی عصبی االن تو! میزنی؟ که چیه حرفا این طرالن: کیان

 ...باش آروم! میکنی چکار داری
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 دختر این. میکنم چکار دارم که میدونم خوب خیلی من کیان نه: طرالن

 کردم خوبی حقش در خیلی...نداره رو خونم تو موندن برای جایی دیگه
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 اینجا تا ولی دادم راه خونم تو اونو...داد دست از خانوادشو که وقتی

 ...بسه دیگه

 ...ولی: کیان

 ...نگو چیزی...کیان نگو چیزی: طرالن

 روبه و میگیرم دستم تو رو چمدونم و میدم تکون تاسف با سری

 مدتی این تو کردی خوبی حقم در خیلی...نکنه درد دستت: میگم طرالن

 . بدم رو خوبیات جواب بتونم امیدوارم. بودم داده دست از خانوادمو که

 میری؟ داری کجا پریا: امید

 ...باشه که هرجا-

 ...بیا من با وایسا: امید

 پایین سرشو ناراحتی با کیان. میشنوم رو طرالن پوزخند شنیدن صدای

. زدم زل چشماش توی. میکرد نگاهم غم با نوید...نوید و بود انداخته

 بدون اینو نوید ولی...نرم جایی امید با...نرم که میگفت اینو چشماش

 صندوق تو رو چمدونم امید...ببخش...برم تا ندارم رو جایی دیگه من

 و بیام منم تا بود منتظرم و کرد باز اونو و رفت در سمت به و گذاشت

. کردم بهشون نگاهی آخرین. کردم بازش و رفتم در سمت به. سوارشم

 خواهری حقم در و بوده کنارم شرایطی هر با که کسی طرالن به

. نوید به آخر و بود کرده پر رو مرحومم داداش جای که کیان به. کرده

 کسی. بگم بهش دلمو حرفای تموم. کنم اعتماد بهش تونستم که نویدی

! بار دو برای اونم گفتم دروغ خوبیاش جواب و کرده خوبی حقم در که

 به شروع و زد رو استارت. شد سوار هم امید و شدم ماشین سوار

 خدایا. بگیرم رو اشکام جلوی کردم سعی و بستم چشامو. شد حرکت

 کمکم خودت خدایا! برم که ندارم رو جایی! ببرم؟ پناه کجا به االن من

 .کن
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********* 

 ( نوید) 

 

 ...کنم تمیز رو صورتت بیا نوید: کیان

. زدم زل طرالن به رفته هم در ابروهای با و کشیدم کنار صورتمو

 سری. چرخوند طرفم به سرشو و شد من نگاه سنگینی متوجه طرالن

 . گرفتم ازش رومو اخموم ی قیافه با. داد تکون چیه ی نشونه به

 واقعا تو طرالن: گفت و چرخید طرالن طرف به عصبانیت با کیان

 تونستی چطور زدی؟ پریا به که بود چی حرفا اون نمیکشی؟ خجالت

 ! کنی؟ شک بهش داره برات رو خواهر یه حکم که کسی ، رفیقت به

 هیچ از از من و بودن صحیح من های حرف...کیان کن بس اه: طرالن

 اخالقش وقته خیلی از پریا! نیستم پشیمون زدم که حرفایی از کدوم

( داد ادامه ای مسخره لحن با. ) بود فکر تو همیشه. بود کرده تغییر

 خوب خیلی امید آقا که معلومه: گفت لبی زیر. بود امید آقا پیش فکرش

 ! کرده پر سرشو حرفاش با

 .میبرم خودم با هم رو نوید میرم من...کردی خستم طرالن: کیان

 ...من کیان: طرالن

 . عصبانیم ازت کافی ی اندازه به نگو چیزی دیگه بسه: کیان

 . برم باهاش کرد محبورم و گرفت دستمو و

********* 
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 لبم ی گوشه که خونی  و صورت ، بود پارک تو که ای لوله آب با

 ... بگیر: گفت و داد بهم دستمالی کیان. میکردم تمیز رو بوده

 . شدم صورتم کردن خشک مشغول و گرفتم ازش رو دستمال

 کیان آخر. نمیزد حرفی هیچکدوممون. میزدیم قدم پارک تو هردومون

 . شکوند رو بوده ما بین که سکوتی این و کرد باز دهن

  میدونستی؟ اول از تو: کیان

 چیزی چه راجب میدونستم درست درحالیکه و زدم خنگی به خودمو

 . میکرد صحبت

 ! چیو؟-

 ! میزنی؟ خنگی به خودتو داری یا میدونی تو: کرد اخم

 بگی؟ میخوای چی. کیان نمیفهمم رو منظورت-

 زده زل پریا به فقط و بودی ساکت اونجا تو. نوید آقا واضحه: کیان

 چرا کرد؟ رو اینکار چرا که نپرسیدی چرا نکردی؟ کاری چرا. بودی

  کرد؟ پنهون رو چیزی همچین ازت

 .دادم ادامه راهمو و زدم پوزخندی
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  نوید؟ نمیگی چیزی چرا: کیان

 من از امید قضیه راجب که نیست بارش اولین پریا. کیان نمیدونم -

 ! کنه پنهون
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 بارش اولین چطور چی؟ یعنی: گفت تعجب با و باال داد ابروهاشو

 ! نیست؟

 روزی یه. برادریم دوتا ما که نمیدونست بوده امید با قبل وقتی پریا-

 بردم پی این به من و وحشتناکی طرز به اونم فهمید چیو همه که رسید

 من حدس اما. شد نخواهد ارتباط در امید با عنوان هیچ به پریا که

 بی اون ولی شدم ابروش حفظ باعث. دادم نجاتش اینکه با. بود اشتباه

 بقیه و. بود من به مجدد گفتن دروغ ، این جواب در و کرد اهمیتی

 باز دهن و تعجب با فقط اون و. کردم تعریف کیان برای رو ماجرا

 . میکرد نگاهم

 ! کرد؟ تکرار دوباره رو اولش اشتباه پریا یعنی: کیان

 تکون تاسف ی نشونه به سری کیان. دادم تکون آره ی نشونه به سری

 رو تهمتی بهش و کنید قضاوت پریا راجب ندارین حق ولی: گفت و داد

 هم دلش. پاکه پریا که مطمئنم من. نشده گناهی هیچ مرتکب اون. بزنید

. میگذره چی اطرافش بر و دور ندونه که نیست نفهم اونقدر پریا. پاکه

 باعث کیان های حرف! خودم از بیشتر حتی میکنم اعتماد پریا به من

 فکر عیاشیش به پریا که کنم فکر این به و بگیرم خوبی ی روحیه شدن

 حقیقت یک. حقیقته یک این و. داره دوست رو امید...اون ولی نمیکنه

. داره دوسش. امید   پیش دلش میدونم اینکه با. نگا رو احمق منه. تلخ

 ماه 3 ی اندازه به اینکه سر میبندم شرط میامو من اونموقع. عاشقشه

 میدونم ولی میکنم رو سعیم تموم. کنه فراموش رو امید و شه من عاشق

 ! ممکنه غیر چیزی همچین

***** 

 ( پریا) 
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. بود رانندگی مشغول امید و بودم نشسته ماشین تو حرفی هیچ بدون

 بروز خودم روی به چیزی اما. میکردم حس رو من به هاش نگاه

 دقیقا نمیدونم. نزنم حرف باهاش و نکنم نگاه بهش کردم سعی و نکردم

 از رو همه ببرم؟ پناه کجا به من االن خدایا. میبرد کجا به رو من امید

 چون پدریم ی خونه برگردم نمیتونم. ندارم هیچکیو دیگه. دادم دست

 .خونست اون تو تلخم و خوب خاطرات تموم
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 ...امید-

 میبری؟ کجا به منو داری: دادم ادامه. کرد نگاهم

 . دوخت چشم جلو به و گرفت ازم نگاهشو

 ! خونم میریم: امید

 !خونت؟: گفتم تعجب با

 کردی؟ تعجب چرا. آره-

 بیام...نمیتونم من...امید...نه: گفتم و کردم نگاهش تردید با

 ...!! خونت...باهات

 ! چرا؟-

 .....چون.....چون-

 بشه؟ ناراحت آقا نوید میترسی نکنه چی؟ چون-

!! داره؟ نوید به ربطی چه اصال میگی؟ داری چی تو امید: کردم اخم

 ! میشم پیاده جا همین دار نگه اصال
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 اینکه با! من؟ جلوی اونم میکنی دفاع ازش داری چیه؟: زد پوزخندی

 ! دستش؟ از نیستی عصبانی تو ولی زده بهت سیلی یه

 عصبانی ازش که مربوطه خودم به موضوع این: گفتم عصبانیت با

 ! االن همین. دار نگه! دلخور یا باشم

! میروند ۱40 باالی! کرد بیشتر سرعتشو ، کنه توقف اینکه جای به

 به دیگم دست با و گرفتم محکم راستم دست با رو سرم باالی ی دسته

 . زدم محکمی چنگ صندلی

 !! کن...کم...رو سرعتت...امید: گفتم لرزونی صدای با

 بیشتر ، کنه کم سرعتش از اینکه جای به. نمیشنید صدامو انگار ولی

 و باال وحشت با سینم ی قفسه و میکشیدم نفس تند تند ترس از. کرد

 . بود شده رخنه بدنم تموم در ترس. میومد پایین

 ...امید-

 شده خراب راه من خدای. دوختم چشم جلو به و گرفتم ازش نگاهمو

 تاریک جا همه. آب   پل زیر...و پُله یه اینجا باشه درست حدسم اگه. بود

 قلبم میشدیم نزدیک چقدر هر. میشدیم نزدیک خراب راه اون به. بود

 ترمز یهو که...دار نگه ماشینو امید: کشیدم فریاد. میتپید ترس با بیشتر

. بود گرفته هقم هق و بود شده اشک پر چشام. گرفت وحشتناکی

 .شدم پیاده ماشین از و کردم باز کمربندو
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 سمت به بود شده بلند هقم هق صدای و میریختم اشک که همونطور

 . انداختم نگاهی پل زیر به و ایستادم. میرفتم خراب راه اون



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

********* 

 ( شخص سوم) 

 

 دختری به. بود شده خیره جلو به و بود گذاشته فرمون رو دستاشو دوتا

 رو چیزی همچین اون. بودتش ترسونده ، بدش رفتار از که

 فقط پاش چجور وقت همه این که بود نشده متوجه اصال. نمیخواست

 رو پریا صدای. بود ای دیگه جای یه به حواسش. بوده گاز پدال رو

! ترسیده ازش پریا که میکنه فکر خودش با رفتارش این با. نمیشنید

 زمزمه لبی زیر و داد تکون خودش برای تاسف ی نشونه به سری

 به دست پریا. رفت سمتش به و شد پیاده ماشین از...من به لعنت: کرد

 تا کرد بلند دستشو. بود شده خیره مشکی آسمون به و بود ایستاده سینه

 دوتا. اورد پایین دستشو و نتونست ولی بزاره پریا ی شونه روی

 ناراحتی با و انداخت پایین سرشو و کرد فرو شلوارش جیب تو دستاشو

 ! دلخوری؟ ازم: گفت آرومی به

 راستش سمت چشم ی گوشه از اشک قطره یه که بست چشماشو پریا

 خیس رو خشکش لبای زبون با. کشید آهی و کرد باز چشماشو. ریخت

 رو آرزوهایی چه بودم کوچیک وقتی میدونی: گفت آرومی به. کرد

 داشتم؟
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 و شدم بزرگ اگه که بود این آرزوم: داد ادامه که کرد نگاهش منتظر

 باهاش همیشه ، من عاشق اون و شدم عاشقش و شدم آشنا کسی با



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 کردم آرزو. من با اون همچنین باشم داشته رو خوبی برخورد و رفتار

 . داشتم رو ای دخترونه آرزوهای دخترا ی همه مثل باشم خوشبخت

 ... باعث نوید که میدونی خودت پریا-

 ! شد رفتارت و اخالق کردن تغییر باعث: کرد قطع حرفشو

 ...من پریا: کرد اخم امید

 . چرخید امید طرف به اخمو صورت با و کرد پاک اشکاشو پریا

: داد ادامه و شد نزدیکش قدمی دو بگیری؟ انتقام میخوای تو چی؟ تو-

 دیدم تازه دارم؟ گناهی چه وسط این من پس بگیره؟ انتقام میخواد نوید

 ! کردی داغون رو نوید زدی. میکردید دعوا همدیگه با چجور که

 مرتیکه اون پس. میدادم انجام باهاش ها این از بیشتر باید و حقشه-

 این تو هنوز کرده؟ فرض چی خودشو مگه میکنه؟ بلند روت دست

 ! نزدی حرفی یا کاری هیچ کارش اون بابت تو چرا که موندم

 باهاش نوید برخورد از که درسته. شد خیره زمین به و کرد سکوت

 نجات زندگیشو. بود کرده کمک بهش نوید! بود حقش اما بود دلخور

 بهش دوم بار برای اونم و بود کرده حفظ براش آبروشو. بود داده

 شوکه میکنن دعوا دختر یه سر برادر دوتا دید وقتی پریا. گفت دروغ

 با قبل از دوتا این. بود شده

 رو انتقام قصد نفر دو. کرد بدتر خودش سر حاال و داشتن دشمنی هم

 عذاب باید گناه کدوم پای به چکارست؟ وسط این پریا پس. دارن

. میباره چشماشون از انتقام که نفری دو. شده نفر دو درگیر بکشه؟

 و امید. برسه نفر دو این از یکی به آسیبی اینکه از میترسه. میترسه

 امید دل به دلش که اینه واقعیت ولی عزیزن براش هردوتاشون نوید

 به ثانیه. روز به روز میشکنه کسی چه دل بفهمی اگه...پریا آخ. بستس

 .لحظه به لحظه. ثانیه
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 یکمی تا داشتی خبر داره تو به نسبت که حسی و عشقش از کاش ای

 ، نبود تو سر فقط دعوا همه اون که بدونی کاش ای. شه راحت نوید

 تو به امید که میکنه فکر. کنه دور امید از رو تو میخواست نوید بلکه

 ، بد   پریا با برخورد که درسته قیمتی؟ چه به ولی. میرسونه آسیبی

 تو ولی شده بد خیلی زدنش حرف طرز و رفتارش و اخالق که درسته

 پویا ، پریا از کمک با میخواست اول امید. دل   ، نیست سنگ سینه اون

 برادر یه داشتن از پریا و مرده پویا اینکه از غافل ولی بیاره بدست رو

 یک لحظه به لحظه امید و میگذشتن هم پی از ها روز. بود خبر بی

 پرخاشگرش رفتار و اخالق این با ولی میکنه پیدا پریا به جدیدی حس

! میکنه هدایت نوید سمت به اونو و میکنه دور خودش از رو پریا داره

 باعث گرفتن انتقام! بده؟ پس باید کی رو خطا این تقاص وسط این

 ! پریا؟...یا نوید؟ امید؟ میشه؟ کسی چه مرگ

 یه از نفر دو که اینجاست مشکل و شدن عاشق. دارن دل نفر سه این

 دل نام به چیزی انتقام مگه! شدن نفر یه عاشق گوشت و خون

 ها این از هیچکدوم مهربونی؟ بخشش؟ میشناسه؟ رو عشق میشناسه؟

 انتقام و جداست شدن عاشق و داشتن دوست...نداره انتقام به ربطی

 عشق ، انتقام باشن؟ باهم انتقام و عشق همزمان شده حاال تا! جدا گرفتن

 میکنه؟ نابود رو انتقام چیزی چه ولی میکنه نابود رو
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 گناهی هیچ تو... پریا: گفت و گرفت رو پریا دستای امید

 کنم؟ چکار میگی!...شرمندم...نداری

 هیچ نوید به که بود این رسید ذهنش به که چیزی تنها. کرد بغض

 . نرسه آسیبی

 ...کنم؟ ازت خواهش یه-

 .. بگو-

 ...میگم شرطی یه به ولی-

 عمل میگم که چیزی به: داد ادامه که کرد نگاهش منتظر

 ...میکنی راحت منو اینطوری...کنی

 ...بگو میشنوم-

 ...میکنم خواهش: گفت غمگینی لحن با

 .کرد تعجب امید... بیار در سرت از رو نوید...شده من بخاطر

 !!!میمونه برادر یه مثل من برای اون. باش نداشته نوید به کاری-

 برادر یه مثل من برای اون))  شنید رو پریا آخر حرف امید وقتی

 یاد چی؟ میبینه،نوید اینطور رو نوید...پریا اگه! خورد جا((  میمونه

 از. گفت بهش رو چی همه راست رو رک وقتی افتاد نوید های حرف

!!! براش کردن فداکاری از. داشتنش دوست از. پریا به عشقش

 داره دوست رو دختری نمیتونه...میده آزارش هم فکرش...نمیتونم...نه

 دستش ولی بده انجام رو کار همه حاضره...کنه تقدیمش دستی دو رو

 ممکنه چطور. شد شوکه کرد پریا که خواهشی با ولی...نرسه پریا به

 رو داشت مادرش مرگ ماجرای تو دست که کسی شه؟ نوید خیال بی

 که کسی شه؟ امید بیخیال نوید ممکنه یا! الکیه؟ مگه بگیره؟ نادیده

 رفتار طوری باهاش و بگیره نادیده رو رسونده مرگ به رو مادرش

 چطور نوید و امید! نبوده؟ اصال پیش دوسال ماجرای انگار که کنه
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 امید از نوید که هایی توهین و دعوا بگذرن؟ مادرشون مرگ از میتونن

  کرد؟ فراموش میشد چطور رو شنید

 خب؟ -

 بگیرم؟ جدی حرفاتو پریا-

 دارم؟ شوخی تو با من مگه: کرد اخم
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 ! شم؟ نوید خیال بی چطور -

 ...کردم خواهشی یه ازت من...امید-

 . میکرد نگاه بهش بهت با امید ، پریا بعدی ی جمله با ولی

 ...داری دوستم اگه-

 . گرفت خودش آغوش در رو پریا سریع و کرد قطع حرفشو

 دوست از خواست امید... زیاد خیلی اونم. دارم دوست من...پریا-

 . موند دهنش تو حرف زد پریا که حرفی با که بگه داشتنش

 ! باشی نداشته نوید به کاری که بده قول بهم پس-

 . شد خیره زمین به امید. میکرد نگاهش بهت با و شد جدا پریا از

  چیه؟ تصمیمت...میشنوم...امید-

 که چیزی با و باال داد ابروشو تای یک. بهش زل و گرفت باال سرشو

 ....میکرد نگاهش باز دهن با پریا گفت

********** 
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 (  پریا) 

 

 با و بودم شده شوکه. بود رانندگی مشغول امید و بودیم نشسته ماشین تو

 پیش ی دقیقه چند های حرف به و میکردم نگاه جلو به باز نیمه دهن

 جدی اونم حاال زدم حرفی منکه ممکنه؟ چطور آخه. میکردم فکر امید

 . کردم نگاهش چشمی زیر. گرفت

 گرفت؟ رو تصمیمی همچین مرد این چطور: گفتم خودم با

 که کی هر بود حاضر مادرش مرگ برای که خودمه امید   این واقعا

 بخاطر ممکنه یعنی! بنشونه سیاه خاک به رو بشه گرفتنش انتقام مانع

 که چیزی طبق داره...دوستم...واقعا یا گفت؟ اینطور من کردن رام

 ای آسوده نفس چرا دادم نجات رو نفری یه جون من اگه گفت؟

 امید های حرف از که شوکی بخاطر ممکنه نیستم؟ راحت چرا نمیکشم؟

 طرفم به سرشو. شد خودش رو نگاهم سنیگی متوجه! شده وارد بهم

 . خورد گره نگاهم با نگاهش که برگردوند

  میکنی؟ نگاهم اینطور چرا-

 ...!!!...بودن...شوخی...یا بگیرم جدی...حرفاتو...امید: گفتم پته تته با

. کرد پارک کنار رو ماشین و دوخت چشم جلو به بعد و کرد نگاهم

 درحالیکه. داد فوت بیرون کالفه نفسشو و کشید باال رو دستی ترمز

 اگه که نگفتی مگه نخواستی؟ اینطور تو مگه: گفت بوده جلو به نگاهش

 ادامه. بهم زد زل و! شم؟ نوید خیال بی که بدم قول بهت ؛ دارم دوست

 رو ایمنی کمربند ، حرفش این گفتن بعد و. کردم اینکارو منم خب: داد

. میکردم نگاه خالی صندلی به گنگ. شد پیاده ماشین از و کرد باز

 .کنم هضم خودم پیش حرفاشو بود سخت
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 تر مهم داشتنش دوست یعنی داره؟ دوست...منو واقعا امید یعنی ، خدایا

 ثابت میکردم فکر قبال بگیره؟ مادرش برای میخواست که انتقامیه از

 کادو یا گل براش باید ، داری دوست رو کسی تو اینکه کردن

 اینکه برای آدم گاهی. میفهمیدم رو چیز همه کم کم االن ولی...بخری

 چیزی براش نیست الزم کنه ثابت داره دوست که کسی به  عشقشو

 عشقشو....کادو بدون....گل بدون....امید ولی نمیشه ثابت اینکه ، بخره

 بگیره کسش عزیزترین برای بود قرار که انتقامی از. کرد ثابت بهم

 این با...آره شد؟ نوید خیال بی که کنم باور یعنی. گذشت من بخاطر

 خدای. داره دوستم چقدر و ارزشم با براش چقدر که فهموند بهم کارش

 بگذره ای ثانیه نمیتونم...!!!...دارم دوست... رو....امید من ، من

 غرورشو امید. بسه اینجا تا. سخته کنارم نبودنش تحمل. باشم بدونش

. منه نوبت حاال. کرد اعتراف ، انتقام از گذشتن با و گذاشت پا زیر

 باز رو ایمنی کمربند. کنم بروز رو دارم امید به که حسی باید من. آره

 . شدم پیاده ماشین از و کردم

 به و ایستادم کنارش. بود داده تکیه ماشین سپر به سینه به دست امید

 نشسته پیشونیش رو اخم و بود زمین به امید نگاه. دادم تکیه ماشین سپر

 باید اما بگذره مادرش مرگ از بود سخت خیلی براش انگار. بود

 در بود که حالتی اون از. گرفتم آروم راستشو دست بازوی. بگذره

 دست سمت به آروم آروم چپم دست. بودم شده خیره جلو به. اومد

 محکم دیدم. بزارم دستش تو دستمو کردم سعی آروم. میرفت راستش

 رو لبخندی. بود ای دیگه جای یه به نگاهش درحالیکه و گرفت دستمو

 و حرفه سه عشق میگن-. زد لبخندی هم امید کردم حس و نشست لبم

 ! حرف شش انتقام
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 تو اما. کرد نابود احساساتشون با رو آدما حرفش شش همون با انتقام-

 ! شدن حریفش و کردن درکش خیلیا حرف سه این

 ...باشیم اینطور میتونیم ما و: کردم نگاهش

 .میکرد نگاهم بهت با و بهم زد زل حرفم این با
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 حرف شش که انتقامی میتونیم ما...امید آره: میگم و میدم تکون سری

 ، کنیم درکش...ببریم پناه حرفه سه که عشق به و کنیم نابود رو داره

 دیدم یهو. باشیم حریفش بقیه مثل میتونیم هم ما و کنیم حسش ، بفهمیم

 سری.... تو یعنی: گفت و زد لبخندی و دراومد بود که حالتی اون از

 ...من:گفتم آرومی به و دادم تکون

 ...دارم دوست

 باری اولین از من: دادم ادامه. گرفت دیگمو دست و ایستاد روم به رو

 پیدا بهت نسبت حسی یه دلم خورد گره نگاهت با نگاهم که

 رها راستمو دست...نباشی فکرم تو اینکه بدون شبی نمیگذشت....کرد

 . گذاشت صورتم روی و کرد

 ازم وقتی...نباشی کنارم تو اینکه بدون بگذرونم رو هایی ثانیه سخته-

 کنه پرواز و بیاد بیرون جاش از بود ممکن ای لحظه هر تو قلبم دوری

 ...سمتت به

 تو بدون نمیخوام...امید: گذاشتم دستش رو دستمو. خندیدم منم و خندید

 ...دارم دوستت...باشم
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 دوستت منم: میچرخوند منو و کرد بغلم محکم و کرد بلند منو دیدم یهو

 ...دارم

 ...میافتم االن...زمین بذار منو دیونه...امید: خندیدم

 و بوسید راستمو دست پشت. گذاشت زمین رو من آروم و کرد ای خنده

 به باشه قلبت مالک نداره حق هیچکس...منه مال فقط و فقط قلبت: گفت

 ...من جز

  دستوره؟ یه این حاال: خندیدم

 ...کنی عمل بهش باید و...آره کن فکر تو-

 ! نکنم؟ عمل اگه و -

 ...میکنم فرو قلبم تو میدارمو بر خنجر یه اونموقع-

 ...ای دیونه تو...نه!...چی؟-

 بریم؟: خندید

 روشن رو ماشین ضبط امید شدم که ماشین سوار. دادم جوابشو سر با

 . شد پخش همیشگی نام به عقیلی شادمهر از عالقم مورد آهنگ و کرد

 

 گفت بهم دلش از چی هر بود عاشقم انگار اونم نکردم باور اولش

 بود خودم دله حرفای

 تو من نمیکرد باور اولش نگاهم تو دید خودشو گرفتم دستاشو وقتی

 خواهم زیادی عشق

 

 مرگو فرقه نبودت و بود فرقه شه همیشگی باورم همیشه بمون عاشقم

 زندگیشه

 زندگیشه مرگو فرقه نبودت و بود فرقه
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 میگم چی میدونی که تو رقیب من با شهر کل شاید که میترسم گاهی

 عجیبه باشه این از غیر

 خودتم عزیزم باشه عشق پای گاهی میشی نگرانم اراده بی یا دلیل بی

 خواهی زیادی

 

 مرگو فرقه نبودت و بود فرقه شه همیشگی باورم همیشه بمون عاشقم

 زندگیشه

 زندگیشه مرگو فرقه نبودت و بود فرقه

 

 مرگو فرقه نبودت و بود فرقه شه همیشگی باورم همیشه بمون عاشقم

 زندگیشه

 زندگیشه,  زندگیشه,  زندگیشه مرگو فرقه نبودت و بود فرقه
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********* 

 ( نوید) 

 

 راستمو پای و بودم گرفته دستام بین سرمو و بودم نشسته تخت رو

 بلند پریا رو دست تونستم چطور. میشم دیونه دارم خدا. میدادم تکون
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 چطور. بودم شده کور و بود گرفته بر در رو بدنم تموم خشم کنم؟

 پریا ، طرالن وقتی چرا! خطرناک؟ فرد یک یا بره؟ امید با دادم اجازه

 این به تف! نزدم؟ حرفی نکردم؟ کاری میکرد خطاب ه*ز*ر*ه رو

 کاری باید! میکنه تر دیونه منو باشه امید ی خونه تو پریا اینکه! غیرتم

 حرف عشقت با میخوام لحظه یه لطفا بگم؟ چی امید؟ خونه برم. کنم

. شده آروم اونموقع تا پریا حداقل. برم صبح فردا بهتره! اوفففف! بزنم؟

 اینکه به برسه چه ببینه ریختمو نمیشد حاضر میرفتم االن اگه قطعا

 ! بزنه حرف باهام

********* 

 ( شخص سوم) 

 

 حرفاش واقعا آیا. میکرد نگاه ، بود تختش کنار که پریا خالی تخت به

 ولی کنه؟ رهاشون بود حاضر امید پول بخاطر پریا که بودن درست

 االن شاید کنه؟ خطاب ه*ز*ر*ه همه جلوی اونو کرد جرات چطور

 بالیی نکنه بره؟ تنهایی امید با داد اجازه چطور باشه؟ شده پشیمون

 نوید، به تحدیدش راجب شنیده کیان از که چیزی طبق بیاره؟ سرش

 باهاش دوستش بهترین اینجاست مشکل و شد رخنه بدنش تموم در ترس

 داشته دوسش...نکنه باشه؟ داشته حسی امید به پریا نکنه! ارتباطه در

 بوق 3 ، بوق 2 ، بوق ۱. زد زنگ کیان به و برداشت گوشیشو باشه؟

 و نده جواب رو طرالن تماس که بود کیان بار اولین این! کرد ریجکت

 . زیاد خیلی اونم بود دلخور حرفاش و طرالن دست از کیان! کنه قطع

********* 

 ( پریا) 
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 اینکه مثل. کرد باز ریموت با رو ، در. گرفت ترمز بزرگی در جلوی

 ماشین در و اومد آقا یه. کرد ویال وارد رو ماشین. بود ویالش اینجا

 .کرد باز برام رو
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. بود میانسال مرد یه. دادم مرد   تحویل لبخندی یه و شدم پیاده ماشین از

 به و گفت لبی زیر میکنم خواهش یه اونم و کردم تشکری لبی زیر

: گفت و داد مرد   اون به رو ماشین کلید امید. زیبا لبخند یه همراه

 ببر رو ماشین بعد و دربیار صندوق از رو خانم پریا چمدون بهروز

 .پارکینگ

 نگاهم. رفت صندوق سمت به و گفت چشمی بهروز! ( خانم پریا اوه) 

 با و بود امید. شد حلقه کمرم دور دستی که بوده باغش و ویال به کامل

 خوشت: گفت و کرد اشاره اطرف و ویال به. بهم بود زده زل لبخند

  اومد؟

 . باغ تو بزنم قدم دارم دوس. باغ مخصوصا. امید محشره-

 . کنی عوض لباساتو باید قبلش ولی: کرد ای خنده

 ...باشه-

 سمت به. کردم لب زیر تشکری. گذاشت کنارم رو چمدونم بهروز

 داخل ببرم تا گرفتم رو چمدونم. ببره پارکینگ به اونو تا رفت ماشین

 انگار ولی ببخشیدا: گفت و کرد اخم و گرفت دستم از اونو امید که

 !  میافتی...کنی بلندش تا نداری وزنی هم تو...ها سنگینه
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 ساله 35،36 حدود زنی یه ثانیه چند بعد و زد رو زنگ امید. خندیدم

 . کرد باز برامون رو در

 . داخل بفرمایید. اومدید خوش خانم پریا ، امید آقا-

  میدونه؟ اسممو کجا از این!!! خدا یا

 . گرفت امید از رو چمدونم زن   که داخل رفتیم هردمون

  دادی؟ انجام رو گفتم بهت روکه چیزی. خانم مهال: امید

 . داد جواب مهالست اسمش که زنی

 ...آقا بله: خانم مهال

 آقا کنم اماده رو شام: گفت امید روبه خانم مهال. داد تکون سری امید

  امید؟

 . انداخت بهم نگاهی امید

  میخوری؟ بزارن شام. پریا-

 ! ندارم اشتها. ممنون نه: میگم و میدم تکون نه نشونه به سری

 . سالن بیار و کن درست قهوه فنجون دوتا. خانم مهال-

 ...آقا چشم: گفت و اومد خودش به بود من تماشای غرق که خانم مهال

 جوجه مثل که همینطور. شد دور ما از ای اجازه با یه با و زد لبخندی

 شیک سالن یه. شدم سالنی یه وارد یهو میرفتم راه امید سر پشت اردک

 .بزرگ و
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 سقف روی رنگ ای قهوه ستاره دوتا. بودن سالن تو لوستر تا سه

 این بین. بود لوستر یه ها ستاره ازین کدوم هر تو و بود شده تزئین

 های مبل. بزرگ لوستر همراه به بود بزرگی مستطیل یه ها ستاره

 هنری های تابلو ، بودن رنگ طالیی  اونها های پایه که سفید سلطنتی

 ... و قیمت گرون و شیک های مجسمه انواع و

 توجهم بشینم کنارش خواستم اینکه تا. نشست ها مبل از یکی روی امید

 ، بوده ها مبل پشت که بزرگی و بلند میز روی که عکسی قاب چندتا به

 خورد چشمم به که عکسی اولین. رفتم عکسها قاب سمت به. شد جلب

 تو پدرشو عکس قبال. پدرش....و مادرش و امید. بود نفری سه عکس

 هم مادرش. پدرشه که دادم تشخیص زود همین واسه دیدم نوید ی خونه

. بود امید بچگی. رسیدم که بدی عکس به. بود داده نشون بهم امید خود

 امید سمت به ، عکسا به کردن نگاه از بعد. میکرد اخم بچگیش تو حتی

 . نشستم وکنارش رفتم

 امید؟-

  جونم؟-

 بپرسم؟ سوالی یه میشه: گفتم و کردم محوش زود و زدم لبخندی

 ...بپرس-

 تو اون و زندست هنوز خواهرت اینکه. گفتی کلبه تو که چیزی طبق-

 ...مالکیه ی خونه

 خب؟-

  زندست؟...خواهرش که داره خبر نوید...چیزه...اممم -

 ...نه:گفت و بیرون داد فوت نفسشو و کرد اخم

 ! زندس هنوز خواهرش که بدونه حقشه اون ولی چرا؟-

 ! نشد فرصت-
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 خبر با نمیخوای اینکه یا نشد فرصت: گفتم و دادم باال ابرومو تای یک

  شه؟

 سمتمون به قهوه فنجون دوتا با خانم مهال. نگفت چیزی و کرد نگاهم

 نوش لبی زیر که کردم تشکری. گذاشت جلومون رو قهوه فنجون. اومد

 .زیبایی لبخند یک همراه به گفت جونی
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*********** 

 (  نوید) 

 

 سقف به و بودم گذاشته پیشونیم رو سائدمو و بودم کشیده دراز تخت رو

 زنگ هزارم بار برای گوشیم یهو که بودم فکر غرق. بودم شده خیره

 نمیتونم خب ولی ندارم حوصلشو! میزد زنگ که بود دریا باز! خورد

. داره حسی یه من به. وابستس من به اون. نکنم کاری و شم خیال بی

 یهو. بود زندگیم. داشتم دوسش. داشتم حسی یه بهش منم. داره دوسم

. گذروندیم هم کنار رو روزا بهترین کرد؟ تغییر چی همه چرا چیشد؟

 وار دیونه. بود اولم عشق دریا. داشتیم رو بدی و خوبی های خاطره

 اون. خورد گره نگاهش با نگاهم بار اولین برای وقتی. داشتم دوسش

 به نسبت من احساس از چرا شد زندگیم وارد پریا وقتی. آبیش چشمای

 چشمای با تونست چطور شد؟ قلبم وارد چطور پریا شد؟ کم دریا

 مشغول ذهنمو و فکر تموم تونست چطور! کنه؟ جادو منو سبزش

. شد زندگیش وارد اینکه تا میرفت پیش خوب چی همه کنه؟ خودش

 منو. من...زندگی و شد پریا زندگی وارد وقتی کرد تغییر چی همه

 که درسته. کرد فوت پدرم وقتی حتی داشتیم رو خوبی زندگی مادرم
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 یکی اون پیش فقط ساعته 24. نبود ما کنار اون ولی بود پدرم وقتی

 مادرم نه ، من نه. ندیدم پدرم از محبتی. بود امید و بود زنش

 خونمون به بابا های آمد و رفت اومد دنیا به وقتی...خواهرم...ولی

 شرط و داشت دوسش خیلی. بود شده آیدا ی دلبسته. شد یشترب و بیشتر

 من از بیشتر رو امید حتی اون! هه. امید...و من از بیشتر میبندم

. بودم اضافی زندگیش تو من که میکردم احساس همیشه. داشت دوست

 هم کنار مادراشون و پدر ها بچه ی بقیه چرا میپرسیدم مامانم از همیشه

 من و میبینن رو باباشون همیشه اونا چرا نیست؟ من کنار بابام و هستند

 همیشه! کوتاه؟ وقت برای اونم میبینم بابامو دوبار یکی هفته در فقط

 .نه من ولی گرفته جا بابا قلب توی امید فقط و فقط میکردم احساس
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. زندگی این به اومدن برای بودم اشتباهی یه من که میکردم احساس

 دیدار به بیشتر قبل مثل هنوز بابام ، بودم نیومده دنیا به من اگه یعنی

 چی همه از من چرا خدایا بود؟ عاشقش قبل مثل میومد؟ مامانم

. داداشم از. خواهرم از. شدم مادرم از. بودم محروم پدرم از محرومم؟

 عشقمو نذار دادم دست از رو همه خدایا. عشقم از اونم. پدریم ارث از

 رشد دلم توی لحظه به لحظه و کاشتمش دلم تو که عشقی. بدم دست از

. نفسام این با بریدم من. سخته برام دنیا این تحمل. نمیکشم دیگه. میکنه

 سیگاری. خسته شدم خسته. بگیر جونمو یا بده بهم اونو یا ، خدایا

 . میکشم عمیقی پک و میکنم روشن

********** 

 ( پریا) 
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 . کنه ای خنده امید میشه باعث که میکشم ای خمیازه

 میاد؟ خوابت-

 . بزنم قدم باغ برم میخوام...زیاد نه-

 . خندید دوباره

 چقدر هر شدی بیدار اگه فردا. بخواب بگیر برو. کوچولو دیگه نه-

 ...بزن قدم باغ برو خواست دلت

 قول؟: گفتم و باال دادم ابرومو تای یک

 ... قول: گفت و خندید

 سبز جلومون دوباره خانم مهال ثانیه چند بعد. زد صدا رو خانم مهال

 . شد

 ...آقا بله: خانم مهال

 .کن همراهی اتاقشون تا رو خانم پریا -

 ...خوش شب: کردم امید روبه. بفرمایید خانم پریا. آقا چشم: خانم مهال

 ...شیک شب-

 دم و رفت من از تر جلو خانم مهال. رفتم ها پله سمت به خانم مهال با

 ...خانم پریا اتاقتون: گفت و کرد باز برام رو در. ایستاد در  یه در

 . ممنون-

 .شدم اتاق وارد
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 آبی و سفید بزرگ تخت یه. بود قشنگی اتاق. انداختم اتاق به نگاهی

 بزرگ کمد و بود شیک حال عین در ولی ساده دیواری کاغذ و رنگ

 ...و

  کجاست؟ حمام خانم مهال ببخشید-

 . هست اتاق تو حمام: خانم مهال

 . برین میتونین. ممنون مرسی-

 بلند رو چمدونم. بست رو اتاق در و خوش شب. اجازه با: خانم مهال

 و لباسام ی همه! هه. کردم باز رو زیپ. گذاشتم تخت رو و کردم

. طرالن نکنه درد دستت. همه منظورم. بودن چمدون تو وسایالم

 ! کشیدی زحمت

 وان یه. شدم حموم وارد. بگیرم حسابی درست دوش یه باید اول

 حمومش! بزرگته طرالن منو اتاق از حمومش. بود حموم تو بزرگی

. اوردم در لباسامو و کردم آب پر وانو! بود خارجیا عین درست

. کشیدم دراز و شدم وان وارد بستمو باال کوچولو کلیپس یه با موهامو

 هی چشامو. شدن سنگین پلکام کردم حس بودم فکر غرق که همونطور

 .شدن بسته آروم آروم ناخودآگاه که میکردم بسته و باز

********* 

 ( امید) 

 

 با. میکردم فکر افتاد امروز که اتفاقاتی به و بودم کشیده دراز تخت رو

 . بود آراد. میدم جواب میامو خودم به گوشیم زنگ صدای

 ...الو-

  چیشده؟ خبر؟ چه پسر الو: آراد
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 . نپرس هیچی. آراد نپرس-

 ...بگو کردی لبم به جون: آراد

 ...پریا-

 چشه؟: آراد

 ...خونمه-

 چیکار تو ی خونه پریا چی؟:گفت بلندی نسبتا و متجب صدای با

  میکنه؟

 . بخوابم میخوام خستمه االن. میگم بهت بعد مفصله قضیش-

 . خوش شب. اوکی: آراد

 . کردم قطع تماسو و بخیر شب-

******** 

 ( پریا) 

 

 کی. کردم باز کالفگی با چشامو میومد اتاق از که گوشیم صدای با

 تن دور و شدم خارج وان از. خوابیدم وان تو نمیشه باورم برد؟ خوابم

 موهام دور برداشتمو ای دیگه ی حوله یه و بستم ام ه*م*ن*ه*ر*ب

 از کال میس تا 3. رفت گوشیم سمت به شدمو خارج حموم از. بستم

 .کردم پرت تخت رو خودمو خستگی با! اوفففف! داشتم نوید
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 ی صفحه به چشمم تا! اه. کردم اخم. خورد زنگ گوشیم دوباره یهو

 میزد؟ زنگ چرا شبی وقت این. بود کیان. کردم تعجب ، افتاد تماس

 برقرار تماسو! کنه خواهی معذرت طرالن رفتار بابت میخواد حتما

 . کردم

 ...پریا الو: کیان

 .سالم-

  خوبی؟ ، دختر سالم: کیان

 ! عالیم: زدم داری صدا پوزخند

 ! متاسفم طرالن امشب رفتار و حرف بابت پریا: کیان

 !( کنه خواهی معذرت و بزنه حرفو این میخواد گفتم) 

 ! خیال بی-

  کجایی؟ االن تو: کیان

 ...امیدم خونه -

 . نیومد طرف اون از صدایی هیچ دیگه و کرد سکوت

 کیان؟ الو-

 . کردم بیدار خواب از رو تو ببخشید. برم من خب. اینجام...بله: کیان

 . نبودم خواب نه-

 . بخیر شب: کیان

 . کردم قطع تماسو و بخیر شب-

 بعد. رفتم آشپزخونه سمت به و شدم خارج اتاق از. بود تشنم خیلی وای

. رفتم یخچال سمت به و برداشتمو لیوانی! رسیدم بالخره گشتن کلی از

 آب که همونطور. کردم آب پر لیوانمو و اوردم در رو آب پارچ
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 تو خطر آژیر صدای یهو که دادم تکیه دیوار به چپمو دست مینوشیدم

 ...پیچید خونه کل

******** 

 (  امید) 

 

 خارج اتاق از و پوشیدم لباسامو. پریدم خواب از خطر زنگ صدای با

 . شدم

******** 

 ( پریا) 

 

 ها نگهبان ی همه یهو که در سمت به برگردوندم خودمو چیشد؟ وای

 گرفته من روبه اسلحه همه. کشیدم ترسم از جیغی. آشپزخونه ریختن

 با دستامو بود دستم که لیوانی و لرزونم بدن با و بستم چشامو. بودن

 صدای با. اینجا بودن ریخته خدمتکارا ی همه. باال بردم تسلیم حالت

 . کردم باز آرومی به چشامو خانم مهال

 آب...اومدم من - میکنید؟ چیکار اینجا شما خانم؟: خانم مهال

 ...بود...تشنم...بخورم

 ...اومده دزد کردیم فکر. دادید سکته به رو ما: خانم مهال

 . شد آشپزخونه وارد زده شتاب امید

 اینجا؟ خبره چه: امید
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 !!! گرفتین؟ خانم روبه اسلحه چرا: عصبانیت با ها نگهبان روبه

 ...منه تقصیر: گفتم و پریدم بزنه حرف خواست ها نگهبان از یکی تا

  توئه؟ تقصیر چی یعنی: گفت تعجب با و کرد نگاهم

 به دستمو باشه حواسم اینکه بدون بخورم آب اومدم...بود تشنم...من-

 !چیشد بقیش میدونی خودت دیگه که دادم تکیه خطر زنگ

 ...تشنتونه که میدادید خبر من به حداقل. خانم: خانم مهال

 ! کنم بیدارتون خواب از نمیخواستم...نه-

 ! منه ی وظیفه اینکه! خانم چیه حرفا این! وا ا  : خانم مهال

 . برن همه. خب خیلی: امید

********* 

 وقتی دهنم تو اومد قلبم وای. بستم آرومی به رو در و شدم اتاق وارد

! بخورم آب رفتم که کردم غلط بابا! اسلحشون با اونم سرم ریختن همه

 . کشوندم تخت سمت به خودمو و کردم خاموش رو ها چراغ

********* 

 (  امید) 

 

 نیم و پنج ساعت. میدادم تکون راستمو پای و بودم نشسته تخت رو

 ساعت چند اتفاق بخاطر نه. بود پریده سرم از خواب. بود صبح

. بدم انجام شب فردا قراره که عملیاتی و مهمی چیز بخاطر...نه...پیش

 منم و. حرفا این و میری کجا میپرسه ازم پریا برم بخوام اگه حاال

 اونموقع خودم با ببرمش و میکنه پیله بگم اگه قطعا. بگم بهش نمیتونم
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 های نگهبان از یکی من توی بیا و در صدای با. ببرمش میشم مجبور

 . شد اتاق وارد در

 ...سپاهی آقا: نگهبان

 چیه؟-

 . ببینن رو شما میخوان. ویال اوردن تشریف محمدی آقا: نگهبان

 !! صدا و سر بدون بیاد بگو-

 ...آقا چشم: نگهبان

 توی امیرسام قامت من توی بیا و در صدای با ای دقیقه چند بعد

 رو از. اومد سمتم به و بست آرومی به رو در. شد نمایان در چارچوب

 روی روبه و بردم فرو شلوارم جیب تو دستامو و شدم بلند تخت

 . ایستادم امیرسام

  آمادست؟ شب فردا واسه چی همه-

 ...آقا بله: امیرسام

 کردید؟ چکارا ببینم بگو خب-

********** 

 (  پریا) 

 

 بیدار خواب از میخوند رو صبح اذان که گوشیم بادصبای صدای با

 بود حمام تو که روشویی سمت به و دادم بدنم به قوسی و کش یه. شدم

 هر. شدم خارج حمام از وضو گرفتن و صورتم شستن از بعد. رفتم

 نماز زیاد من خب. ) نکردم پیدا ولی میگشتم مهر و چادر دنبال چقدر

 بیرون اتاق از!( کنم دل و درد خدا با داشتم دوس امشب ولی نمیخونم

 بزرگ ی خونه این تو حاال ولی میپرسیدم خانم مهال از باید. زدم
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 که رسیدم دری به میرفتم راه که همینطور! کنم؟ پیدا چجور اتاقشو

 .میومد نفر دو صدای در اون پشت
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 ولی. امید   اتاق این که بردم پی این به امید صدای با که ایستادم در کنار

 به کردم سعی و کردم تیز گوشامو میزد؟ حرف کسی چه با وقتی این

 . میزد حرف امید با شخصی. بدم گوش حرفاشون

 طاهر. بودیم کشیده که ای نقشه طبق میره پیش خوب چی همه: شخص

 یعنی این. نیما همینطور شده دعوت مهمونی یه به شب فردا مالکی

 . بپیچونیم هارو نگهبان باید فقط ما و خالیه خونه

 از اوردنش در: امید!( مالکی؟ اون ی خونه کنن چیکار قراره مگه) 

  میشه؟ انجام چطور خونه اون

 خونس پشت که باغی به خونه از شده که جوری هر میکنیم سعی-

 . بفرستیمش

 ...باش مواظب امیرسام: امید

 (  داد جواب امیرسام   اسمش فهمیدم که شخصی) 

 ...میره پیش خوب چی همه. آقا نباشید نگران: امیرسام

 ! خونشه؟ من خواهر که داره خبر طاهر بنظرت: امید

 پیش باشه داشته هم اگر و. باشه نداشته خبر ممکنه آقا نمیدونم: امیرسام

 کشتن به مثال میکرد تهدیدتون الکی همیشه مثل و میومد شما

 ! خواهرتون
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 بده؟ فراری طاهر خونه از خواهرشو میخواد شب فردا امید!! چی؟) 

 ! ( نگفت؟ بهم چرا

 ...برم من آقا پس: امیرسام

. اتاقم به برمیگردم و میشمو دور در از زودی به امیرسام حرف این با

 خدا وای. میومد پایین و باال وحشت با سینم ی قفسه. دادم تکیه در به

 ! چی؟ افتاد اتفاقی امید برا اگه. نه

********* 

 فکر غرق بودمو کشیده دراز تخت رو. بود ۹ ساعت و بود شده صبح

 چی اسمش. دوستش اون و امید های حرف فکر به. بودم

 ...امیرسام...آهان...بود؟
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  از خواهرشو میخواد امشب امید یعنی

 دیونه باز پریا چته اینجا؟ میارتش نکنه بده؟ فراری مالکی ی خونه

 رو نوید ثانیه یه نمیتونه امید آخه! من میگم پرت و چرت چرا شدی؟

 چشماش جلو اینجا بیارتش و کنه تحمل خواهرشو بیاد بعد کنه تحمل

 داده؟ اهمیت موضوع این به چرا امید. داره تعجب جای ولی! بمونه؟

 خواهرش که نداره خبر حتی طفلکی ، بیچاره بدبخت چی؟ نوید

 به نگاهی. رفتم اتاق ی پنجره سمت به شدمو بلند تخت رو از! زندست

 که دیدم رو امید بودم کردن نگاه مشغول که همونطور. انداختم باغ

 با امید ماشین و کردن باز رو در ها نگهبان. شد مشکیش پورشه سوار
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 مالیی بال نکنه تصادفی سرعتش این با. شد خارج ویال از سرعت تموم

 !!! بیاره خودش سر

 همین. رفتم آشپزخونه سمت به زدمو بیرون اتاق از. بود گرسنم خیلی

 از و شنیدم رو نفر چند پچ پچ صدای بودم شده نزدیک آشپزخونه به که

 . بود هم خانم مهال اونها بین

 بودیم دیده امید آقا با حاال تا ما که دخترایی به شباهتی هیچ دختر   این+ 

 ... نداره

 ...میگی راست آره* 

 فقط منکه سبزش چشمای از غیر اونم خوشگلیه خیلی دختر: خانم مهال

 ! بشم زیباش و ناز صورت تماشای محو بشینمو دارم دوس

 تر پررنگ لبخندم خانم مهال بعدی حرف با اما. نشست لبم رو لبخندی

 . شد

 مرحوم چشمای به شباهتی یکمی چشماش کردید توجه: خانم مهال

 !...داره؟ خانم صحرا

 ...داره زیادی شباهت آره ولی دیدمش دور از منکه+ 

 البته. کردن نگاهم و کشیدن دست کار از همه که شدم آشپزخونه وارد

 .شد زدن حرف مشغول و نشد حضورم متوجه خانم مهال

 حال نفیسی رویای اون عکس بر مهربونه! متفاوتیه دختر: خانم مهال

 پریا ای العاده فوق بنظرم! کجا نفیسی رویا کجا خانم پریا! زن بهم

 پریا و امید آقا بنظرم. ازش اومده خوشم خیلی منکه! دارم دوسش. خانم

 رو امید آقا لیاقت نفیسی رویا اون ولی دارن رو همدیگه لیاقت خانم

 ...ندا

 خانم مهال بازوی به آرنجش با که بود ایستاده خانم مهال کنار دختری یه

 . زد
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 ...نمیکشـ خجالت. دختر میزنی چرا: گفت عصبانیت با خانم مهال

 پریا ببخشید: گفت و انداخت پایین سرشو. کشید بلندی هین من دیدن با

 ...ببخشید منو...شرمندم. اینجایید شما که نمیدونستم من. خانم

 ...میبخشم شرطی یه به: گفتم و کردم نگاهش متفکر
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: گفتم و زدمو ای گنده لبخند. کرد نگاهم منتظر و گرفت باال سرشو

 ! کنی درست حسابی درست ی صبحانه یه برام االن همین اینکه

 رو صبحانه میام االن من سالن برید شما. چشم رو چشم: گفت و خندید

 ... میکنم آماده

 . بخورم اونجا نمیخوام نه-

 بخورین؟ دارین دوس کجا پس: خانم مهال

 کشیدمو خودم برا صندلی. کردم نگاه بود کنارم که خوری غذا میز به

 .نشستم

 ...!!!...شما با. همینجا -

 . میکرد نگاهم نفرت با. جوون دختر یه جز به زدن لبخند همه

 خانم؟ مهال-

  بله؟: خانم مهال

 نمیکنی؟ معرفی -

 . کردم فراموش ببخشید: خانم مهال
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 ایشون: گفت و کرد اشاره بود ایستاده گاز اجاق کنار که خانمی یه به

 . آشپزمون هستن خانم نرگس

 . کرد اشاره جوون دختر دوتا به

 . الناز و صنم: خانم مهال

 باباشمو ، مامان قاتل انگار...الناز اما میکرد نگاهم لبخند با صنم

 ! میباره چشماش از داره نفرت!! نمیدونم

 . هستم پریا منم. خوشبختم-

 ...خانم همچنین: لبخند با صنم

 میانسالی مرد یه یهو که کنه صدام پریا فقط که بگم بهش خواستم تا

: گفت خانم مهال روبه و نشد حضورم متوجه اول. شد آشپزخونه وارد

 داشته نیاز چیزی به و باشه شده بیدار شاید خانم اتاق برو بیا خانم مهال

 ...باشـ

 شما...ا  : گفت و زد کوچولویی لبخند. موند دهنش تو حرف من دیدن با

 اینجایید؟

 . میخندن همه حرفم این با!! میرسم ای دیگه دقیقه ۱0 یه هنوزم نه-

 . اینجام که معلومه خب-

 هستین؟ آشپزخونه چرا که اینه منظورم نه: کرد ای خنده
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 ! بخورم صبحانه اینجا میخوام. همینجوری: گفتم انداختمو باال ای شونه
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 نشست من روی روبه و کشید خودش برا صندلی و کرد ای خنده تک

 ! بخوریم؟ صبحانه همدیگه با شما و من قراره پس: گفت و

 . فشردم هم روی لبامو و باال دادم ابروهامو دوتا

 ! همینجوریاست ظاهرا. بله -

 خدمتکارای سر. هستم آقا احمد من. کنم معرفی خودمو بذارین: خندید

 . اینجا

 ! پریا فقط: مکثی بعد. هستم پریا منم -

 ! هستین؟ آقا مهمون شما پس: خندید دوباره

 ! باشین راحت من با. نمیاد خوشم ها زدن حرف طرز ازین-

 ! بخوایید شما طور هر: زد لبخند

 ، آقا احمد: گفت خانم مهال که میخوردیم صبحانه داشتیم آقا احمد منو

 ! رفتن صبحانه بدون آقا

 ...میرفتن باید! داشتن عجله: آقا احمد

  شده؟ چیزی-

 میرفتن زود باید ولی باشه؟ شده چیزی قراره مگه دخترم نه: آقا احمد

  احتماال

 ! داشتن مهمی ی جلسه

. دخترم میگفت بهم اونم. افتادم جونم آقا یاد به دخترم ی کلمه شنیدن با

 بابا آخ. میکرد لوسم همیشه. سبزهه چشم. بابا قلب. من خوشگل دختر

 به تا که درسته. داداشم حتی! مامان و تو گذاشتی؟ تنهام و رفتی چرا

 ممکن. مادرمه و پدر از. خونمه از خب ولی بودم ندیده رو داداشم حال

 می هم کنار رو خوبی خیلی روزهای بابا و مامان و داداشم با بود

 چشمام گذشتم خاطرات یادآوری با! نبود کذایی شب اون اگه گذروندیم
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 به آقا احمد صدای با. میریزه اشک چشمم ی گوشه از و میشه اشک پر

 . میام خودم

 دخترم؟ خوبه حالت: آقا احمد

  میکنین؟ گریه چرا: خانم مهال

 . زدم تلخی لبخند و کردم پاک اشکمو

 .افتادم جونم آقا یاد دخترم گفتین وقتی ولی. هیچی-
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 !بزنید حرف باهاشون برین خب: صنم

 ... بزنم حرف باهاش برم میتونم یجا فقط: میزنم تلخی لبخند

  میرین؟ کجا ، خوبه خیلی این: صنم

 ! خاکش سر-

. ببخشید وای: داد تکون سرشو ناراحتی با و گرفت دهنشو جلوی صنم

 .کنه رحمتشون خدا. نمیدونستم

 . بود ممنون فقط من جواب و گفتن رو جمله همین ، هم بقیه

 ...اونم چی؟ مادرتون: خانم مهال

 . دادم تکون آره ی نشونه به سری

  نداری؟ خواهری ، داداش: صنم

 .دادم دست از تصادف توی خانوادمو من. داشتم-
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********** 

 بیرون از رو نفر یه بیداد و داد صدای که برم اتاقم سمت به میخواستم

 بازش نیمه به و رفتم در سمت به. بود آشنا برام خیلی صداش. شنیدم

 نوید صدای بلکه نبود ای غریبه صدای. بود درست حدسم آره. کردم

 . بود شده درگیر ها نگهبان با انگاری. بود

 ! هستین؟ کی شماها مگه تو؟ برم نمیزارین چی یعنی: نوید

 ! کردن ممنوع رو اینجا به ورودتون امید آقا: نگهبان

 ! خودشه؟ دس مگه: داد با نوید

 . رفتم بیرون و کردم باز کامل رو در

 ! داخل بیاد بزارین: گفتم ها نگهبان روبه

 ...خانم ولی: گفت و برگشت سمتم به ها نگهبان از یکی

 . کردم قطع حرفشو

 . کنید رهاش. نداره اما و ولی -

 نوید. کردن رها رو نوید ای ثانیه چند بعد و کردن نگاه هم به هردو

 . اومد طرفم به و انداخت بهم نگاهی

********* 

 ( شخص سوم) 

 

 وارد نوید آقا که بدونن آقا کنیم؟ چکار االن آقا احمد وای: خانم مهال

 !! میکنن خراب سرمون رو سقفو شدن ویال

 !!میکنن اخراجمون حتما: صنم

 ....!!!....نگوووو: خانم نرگس
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. داده رو ورودشون ی اجازه خانم پریا. شید ساکت لحظه یه: آقا احمد

 !!!کنیم کاری نمیتونم ما

 ....معـ!! پسرشه دوس نوید آقا حتما: میزنه پوزخندی الناز

 ! میگیره خون خفه الناز که میندازه بهش تیزی نگاه آقا احمد

********* 

 ( پریا) 

 

 من با میخواد میگفت. بودیم نشسته هم روی روبه و بودیم سالن تو

 ! بزنه حرف

 ! میشنوم ، خب-

 .کرد نگاهم

  دیشبم رفتار بخاطر...من پریا-

 بخاطر شاید و!! زیاد شدم حساس...شد چم یهو نمیدونم...متاسفم

 ....اینکه

 چی؟ بخاطر-

 ! گفتی دروغ بهم...دوباره -

 اگه حاال. میگفتم دروغ بهش دوباره نباید من. بود باهاش حق خب

  میشد؟ چی میگفتم رو حقیقت

 و گفتم دروغ چی برای! کردم کاری همچین چرا نمیدونم...من نوید-

 !نگفتم؟ بهت رو حقیقت
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 .انداخت پایین سرشو

 ...ببخش منو-

 ! ببخشی منو هم تو که شرطی به! بخشیدم-

 ! بخشیدمت منم: گفت و زد لبخندی بود پایین سرش که درحالی

 نوید؟-

 . کرد نگاهم و گرفت باال سرشو

 بله؟-

  بگی؟ بهم رو خواهرت شدن دزدیده ماجرای دوباره میشه-

 ! کشتنش اونا و شد دزدیده بابام دشمنای طریق از اون. خب-

  میشناسی؟ رو بابات دشمنای تو-

 !! مگه؟ چطور. نه-

 ...نیست...چی...هیـ...نه-

 .زد صدا اسممو بلندی نسبتا صدای با

 ...بگو بهم رو حقیقت...پریا -

 ! حقیقت؟ کدوم:گفتم کردمو خنگ خودمو

 ! شده؟ چیزی-

 ...باشی آروم کن سعی توروخدا ولی میگم بهت یچی من نوید-

 باشم؟ آروم باید چرا...چرا؟-

 ...بده قول بهم-
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 . داد فوت نفسشو و دوخت چشم زمین به

 ...قول...باشه-

 ...خواهرت-

 . کرد نگاهم

 ! بزن حرف پریا چشه؟ -

 .....اون.....اون-

 !!بگو کردی لبم به جون-

 . کشیدم آهی

 ...ست...زند...اون -

 . خندید. میکرد نگاهم بهت با حرفم این گفتن با

 ! میخندی؟ چرا-

 و کشتن رو خواهرم اونا میگی؟ چی داری که میدونی اصال تو پریا-

 که برد پی این به بود شده نوشته قبر سنگ روی که مشخصاتی بابا

 ! مرده خواهرم

 خودم چشمای با من و زندست هنوز خواهرت! گفتن دروغ اونا ولی-

 ! دیدمش

 ! ( من گفتم چرا رو آخر تیکه اون! بده مرگم خدا) 

 !! دیدیش؟ خودت چشمای با خواهرمو که چیه منظورت چی؟ یعنی-

 . بگم رو مهمونی قضیه مجبورم

 .دیدمش اونجا. بودیم شده دعوت مهمونی یه به امید منو...دیشب -

 ! خواهرمه؟ اون که فهمیدی کجا از تو و -

 .گفت بهم امید-
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  به تبدیل خندش کم کم و خندید

 . شد ترسناکی ی قهقهه

 اون! داده؟ اهمیت خواهرم قضیه به اینقدر چرا خان امید و امید؟-

  خواهرمو؟ بعد نداره منو ریخت دیدن طاقت

 . باباشه از و میمونه خواهرش اون باشه که چی هر-

 رو کارایی چه میبینی داری خودت ولی. باباشم از منم. همینطور منم-

 ! میکنه من با

 امشب همین واسه. باشه دشمناش دست خواهرش نمیخواد فقط اون -

 ...!!!!بد فراریش اونجا از میخواد

 !!(میشه باز موقع بی که دهانی بر لعنت! سرم بر عالم خاک وای) 

 !! امشب؟ گفتی-

 !! بده جوابمو: گفت بلندی صدای با که ندادم جوابی

 ...ره...آ-

 . شد بلند جا از بعد و کرد نگاهم ای لحظه چند

  میری؟ داری کجا نوید-

 .کرد ترک رو ویال سرعتش تموم با و نداد مهلت ولی. رفتم دنبالش
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 میزنه حرف موضوع این راجب امید با میره نکنه کنم؟ چکار باید حاال

 خودم به آقا احمد صدای با! منه وای! بیوفته؟ دعوا بینشون دوباره و

 . میام

 دخترم؟ شده چیزی: آقا احمد

 ! نشده...هیچی...نه -

 . رفتم اتاقم سمت به زدم حرفو این تا

********** 

 (  نوید) 

 

 زندست؟ خواهرم واقعا یعنی. گرفتم تاکسی یه شدمو خارج ویال از

 دلت نوید هه نزد؟ حرفی امید چرا چطور؟ ولی من؟ آیدای من؟ خواهر

 خواهرم بودن زنده قضیه به چرا امید. داره تعجب جای ولی! ها خوشه

 به باید حاال! داشت خواهر یه که نداشت خبر اصال اونکه داده؟ اهمیت

 پیش برم! هستن کیا بابام دشمنای نمیدونم منکه بگم؟ چی برم؟ کجا

 از میخواد امشب گفت که افتادم پریا حرف یاد بگم؟ چی رفتم! امید؟

 . زد سرم به ای جرقه یهو! بده فراریش اونجا

********** 

 ( شخص سوم) 

 

. بودن خوردن غذا مشغول و بودن نشسته خوری غذا میز روی دو هر

. بودن فکر غرق دو هر که اینه واقعیت ولی میکردن تظاهر دو هر

 خودشو شده مجبور هم یکی خبره؟ چه امشب که بود این فکر تو یکی

 بینشون که سکوتی این پریا خبره؟ چه امشب واقعا. کنه بازی این وارد

 :گفت و شکوند رو بود
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  فکری؟ تو چرا امید؟ شده چیزی

 که اینجاست مشکل ولی. میکنه فکر چی به امید که میدونست پریا ولی

 انداخت پریا به نگاهی امید. میکنه فکر چیزی چه به امید نمیدونه کامل

 ...نیست چیزی...نه: داد جواب پریا به طوالنی نگاه از بعد و

 هست که چی هر ، شه بلند جاش از داره دوست. نبود حرفش این ولی

 درباره بعدا شاید. گرفت رو خودش جلوی اما بزنه فریاد ، بشکونه رو

 شدنش بلند با پریا همزمان و شد بلند جا از. زد حرف موضوع این ی

 . شد بلند ،

  بری؟ میخوای کجا-

 ...برمیگردم و میدم انجام رو کوچولویی کار...شرکت-

 ! باهات؟ بیام: گفت تردید با پریا که برداشت قدمی چند امید

 .طرفش برگردوند روشو و ایستاد
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  چیکار؟ شرکت؟ باهام بیای: گفت و باال داد ابروهاشو دوتا

 ! همینجوری: گفت و انداخت باال ای شونه پریا

 ! برمیگردم زود: گفت کالفه و انداخت نگاهی بهش ثانیه چند

 و نشست سرجاش دوباره پریا. کرد ترک رو سالن حرفش این گفتن با

 برم زدی؟ که حرفیه اینم حاال! پریا سرت تو خاک: گفت خودش با

 ای نقشه راجب نوید و من که نداره خبر اونکه کنم؟ چیکار باهاش

 !داریم خبر امشب
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 سرش تو چیزی چه امید اینکه از غافل ولی کرد موافقت حرفش با پریا

 ترک رو سالن فاصله بال پریا. داد ترجیح رو سکوت بنابراین! میگذره

 . بزنه قدم ، باغ بره گرفت تصمیم و کرد

 در پشت. رفت بزرگ در سمت به بود زدن قدم مشغول که همونطور

 چرخوند راست سمت به که سرشو. انداخت بیرون به نگاهی و ایستاد

 دقیق اونقدر. بود تاکسی یه ظاهرا که افتاد زرد ماشین یه به نگاهش

 که گفت خودش با. نشسته ماشین اون تو نوید شد متوجه که میکرد نگاه

 در از. شنید رو ماشین شدن روشن صدای بکنه؟ غلطی یه میخواد نکنه

 ماشین جلوی پریا یهو که میکرد حرکت ماشین. رفت بیرون کوچیک

 پیاده ماشین از دید رو پریا تا نوید. گرفت وحشتناکی ترمز راننده. پرید

 . شد

 ! برم میخوام! اینور بیا میکنی؟ چیکار داری-

 ! میام منم. خیر نه-

 ! نمیای هیچجایی من با تو-

 من بدون هم تو: گفت و کوبید ماشین کاپوت روی ، رو دستش محکم

 ! نمیری جایی

 . بیا. خب خیلی: گفت و شد کالفه نوید

  به شروع راننده و شد ماشین سوار پریا

 . شد حرکت

 . ببینم وایسا-

 چجور نمیشناسی رو بابات دشمنای که تو: داد ادامه پریا. کرد نگاهش

 ! خواهرت؟ پیش بری میخوای

 خارج ویال از که بودم امید منتظر فقط بودم اینجا وقته خیلی از من-

 . کنم دنبالش و شه
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 ...امشب ماجرای از داریم خبر دوتا ما که نمیدونه امید ببین-
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  چی؟ که خب: گفت تفاوتی بی با

  میوفته؟ اتفاقی چه بنظرت دید اونجا رو دوتا ما اگه ولی ببخشیدا-

 ! میدم جون لگداش و مشت زیر همیشه مثل. نترس-

 ...!!!...نداره کاریت دیگه امید. نخیر: شد عصبی پریا

  چیه؟ منظورت: گفت تعجب با نوید

 . موند ساکت و نداد جواب پریا

 ! نمیکنیم؟ حرکت ما چرا -

 ...شده اینجاد تصادفی ظاهرا...کردیم گیر ترافیک توی: راننده

 . کشید بلندی پوف نوید

******** 

 زل و بود گذاشته شیشه بیرون دستشو و بود نشسته مشکیش پورشه تو

 آقا: گفت و شد خم. اومد سمتش به امیرسام. روش روبه به بود زده

 اونجا از ما ، رفت باغ سمت به که االن. میره پیش خوب چی همه

 . بودین گفته شما که جایی میبریمش خودمون با بعدش و میدیم فراریش

 ...شد عوض نقشه. امیرسام نه-

 بیهوشش باید شما شد باغ وارد تا: داد ادامه امید که کرد نگاهش منتظر

 ! ماشینم بیارینش بعدش! کنید
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 . میکرد نگاه رو امید تعجب با امیرسام

 ...آقا چشم: امیرسام

********* 

 رو گلدون اومد تا. بود گذاشته جا باغ تو رو گلدونش. شد باغ وارد آیدا

. گذاشت دهنش روی دستمالی و کرد بغلش محکم پشت از یکی برداره

 کم کم و بود فایده بی بده نجات خودشو تا میزد پا و دست چقدر هر آیدا

 ...رفت هوش از

******** 

 در بیرون طاهر بزرگ عمارت از اونو و کرد بلند رو آیدا ، امیرسام

  سمت به. اورد

 جلویی صندلی رو اونو و کرد باز رو در. رفت امید ی پورشه

 .خوابوند
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 شبیه چقدر دختر این: گفت خودش با. بود آیدا تماشای غرق امید

 !!   مادرشه

 . اومد خودش به امیرسام صدای با

 ...آقا: امیرسام

 ...برید اینجا از زودی به و کنید تموم رو کارتون شما-

 دور مکان این از و زد رو استارت امید. رفت و گفت چشمی امیرسام

 .شد
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********** 

 : کل دانای

 

 بار این ولی برگشت عمارت به امیرسام ، آیدا دادن فراری از بعد

 . مرد چند همراه

  اید؟ آماده: امیرسام

 بنزین لیتر چند هرکدومشون که دادن تکون آره ی نشونه به سر همه

 داخل که افرادی. موندن بیرون نفر دو و میشن عمارت وارد دستشونه

 بیرون که نفری دو اون و میکردن خالی خونه تو رو بنزین ، رفتن

 . میریختن بنزین...و در روی هستن

 روی ، رو فندک امیرسام و اومدن بیرون همه که نگذشت ای دقیقه

 از همه دو با و کرد پرت ، بود شده ریخته اون روی بنزین که زمینی

 ...شدن خارج عمارت

********** 

 کرد ای خنده تک طاهر. میکردن نگاه کوروش به بهت با نیما و طاهر

 خونه سپاهی جهان دختر میگین؟ دارین چی میدونین شما عمو: گفت و

 !میکنه؟ چیکار من ی
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 جهان پیش سال چند قبال ما. میگم بهت چی کن گوش طاهر: کوروش

 پوال اون اگه و خواستیم رو پولی ازش و بودیم کرده تهدید رو سپاهی
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 پول جهان! بوده بابات ی نقشه همش اینا البته. میکشیم دخترشو نداد رو

 به رو آدرسی بابات هم طرف اون میکنه واریز بابات حساب به هارو

 رو قبری سنگ بابات دستور به هم اونجا! قبرستونه که میده جهان

 !مرده دخترش شه باورش جهان که طوری کردن درست

. سوخت دختر   بحال دلش ولی بکشه خواست اونو بابات اصل در اما

 ازش و کنه بزرگش تا پرستاری یه پیش میفرسته جایی رو دختر  

 !اومد خونتون به خدمتکار یه عنوان به شد بزرگ هم وقتی کنه مراقبت

 این طاهر منو و شما جز به کسی بابا! نمیشه باورم: گفت تعجب با نیما

  میدونه؟ رو قضیه

 ...مشکوکم یکی به ولی نمیدونم: کوروش

 کی؟ به: نیما

 ! امید: گفت و انداخت نیما و طاهر به نگاهی کوروش

 ! باشه؟ داشته خبر قضیه این از باید کجا از امید و: نیما

 انداخت می دختر   به امید که هایی نگاه متوجه شماها مگه: کوروش

  نشدید؟

 یا عشقش یا دخترشه دوس کردم فکر لحظه یه برای من ولی آره: نیما

 !!!هرچی

  از یکی که بگه چیزی خواست طاهر

 . شد سالن وارد زده شتاب ها نگهبان

 هاشم؟ چیشده: کوروش

 ...عمارتتون مالکی آقا: گفت طاهر به رو هاشم

 چشه؟: گفت و پرید جا از طاهر

 .....میشه تبدیل خاکستر به آتیش های شعله تو داره: هاشم
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 ...شدن خارج سالن از همه زد رو حرف این هاشم تا

*********** 

 بود شده روشن که آتیشی دیدن با پریا. رسیدن عمارت به پریا و نوید

 . کشید بلندی هین

 !!!خواهرم: زد داد نوید

 به و شد مانعش پریا که بره طاهر عمارت سمت به میخواست نوید

 ....کن ولم! میکنی؟ چیکار داری پریا-. زد چنگی بازوش
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 ...بریم اینجا از بیا...نه-

 میگیره اتیش داره که ای خونه این تو خواهرم تو؟ میگی چی د -

 ...هست

 ...نیست اینجا خواهرت که مطمئنم من ببین-

 ! تو؟ میگی چی پریا-

 ...میگم بهت بعد باهام بیا -

. شد ماشین سوار دوباره ثانیه چند بعد و انداخت پریا به نگاهی نوید

 .شد ماشین سوار و کشید راحتی نفس پریا

*********** 
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 حتما ولی هستن کجا االن مگه که بگن خیلیا شاید. بود تاریک جا همه

 بندازه بگیره خواهرشو اومده حتما یا! دیوونست بشر این میگن بدونن

 ! دره توی

 نگاه اطرافش به گیج شد بیدار وقتی. اورد بدست هوشیاریشو کم کم آیدا

 آیدا. بود شده خیره روش روبه به که افتاد امید به چشمش یهو. میکرد

 ولی بود شده هوشیار آیدا که بود شده متوجه امید. کرد صاف صداشو

 پایین سرشو هی و میکرد نگاه امید به هی آیدا. نداد نشون واکنشی هیچ

 . انداخت می

 میکنم؟ چیکار اینجا من...سپاهی آقا...آ-

 . نداد جوابی امید

 ...آقا-

 اینکه از آیدا. کرد نگاه آیدا به و گرفت جلو از نگاهشو امید یهو که

 . شد عصبی کم کم نمیداد جوابی هیچ امید

 !!میکنم؟...چیکار...اینجا...من. پرسیدم سوال من نمیدید؟ جوابمو چرا-

 آیدا. موند ساکت باز و نکرد تغییر امید ی چهره در چیزی هیچ اما

 بزاره بیرون ماشین از پاشو خواست تا و کرد باز رو در. شد کالفه

 بازوشو امید. کرد نگاه امید به و بست رو در آیدا. گرفت بازوشو امید

 ...بدی جواب سوالهام از چندتا یه به باید: گفت و کرد رها

 کیا مادرت و پدر! هستی؟ کی تو: داد ادامه که کرد نگاه منتطر آیدا

 !میکنن؟ زندگی کجا و هستن
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 پدر یا خودش راجب چیزی آیدا که بدونه میخواست سوالش این با امید

 و منه بابای ، باباش میدونه اصال یا...میدونه مادرش و

 ! نداست...مادرش

 از...بابامو...و میکنم زندگی مادرم با...رحمانی آیدا...آیداست اسمم-

 ...دادم دست از...وقته خیلی

 حدسش پس. میکرد نگاه بهش شده گرد چشمای با و کشید عقب سرشو

 خانوادگیش نام...کیه باباش...نداره خبر چیزی از دختر این. بود درست

 ندا ولی! میکنه زندگی مادرش با که گفت اون ولی! مادرش و.....و

 حرف چیزی چه راجب دختر این پس! مرده که میشه دوسالی یکی

  میزد؟

 کیه؟ مادرت-

 !!صادقی مینا...مینا-

 !نیست خواهرش این و شده اشتباهی نکنه

 میدونه که چیزی طبق حتما! باشه اشتباه اطالعاتش ممکنه غیر...نه

 اون کرده فکر آیدا حتما و...کرده بزرگش که بوده پرستارش اون

 اون که بده توضیح چجور بگه؟ آیدا به باید چی امید اینجا حاال! مادرشه

 اونم و داداشه که بگه چجور! مرده؟ مادرش و نیست مادرش زن  

 . میکرد روشن حقیقتو باید. میگفت باید ولی خواهرش؟

 ! اشتباهن حرفات تموم-

  چیه؟ منظورتون چی؟ یعنی: گفت تعجب با آیدا

 چون بزنی حرف رسمی من با نیست نیازی: گفت کالفه

 !!!خواهرمی...تو
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 آقا: گفت و کرد ای خنده تک. میکرد نگاه امید به بهت با اول آیدا

 من کجا تا کجا از آخه! میگین؟ چی دارین شما که هست معلوم سپاهی

  باشم؟ شما خواهر باید

 ...نیستیم مادر یه از تو منو ولی...هست هم من بابای تو بابای-

 این تو پس چطور؟: گفت میزد نفس نفس و بود پریده رنگش که آیدا

 ! نبودم؟ خانوادم کنار من چرا بودی؟ کجا مدت همه

 داداشت از باید اینو: گفت و میکرد روشن ماشینو امید درحالیکه

 !!بپرسی
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 دارم؟ ای دیگه داداش تو از غیر من مگه-

 ! مادرین یه از دوتا شما. نوید   اسمش. آره-

 زبونش بر رو نوید اسم باری چند آیدا. شد حرکت به شروع امید و

 به شدنش خیره متوجه امید. شنیده رو اسم این جایی بود مطمئن. اورد

 . شد ، میکرد تکرار رو نوید اسم مدام لبی زیر و زاویه یه

 ! میکنی؟ نوید ، نوید هی چرا چته؟-

 رو نوید اسم قبال که مطمئنم من: گفت و چرخید امید سمت به آیدا

 ! شنیدم یجایی

 کی؟ مثال قبال: گفت و بیرون برد دستشو امید

 ...بودم کوچیک وقتی انگاری...نمیدونم-

 !!! اومد یادم: گفت بلندی نسبتا صدای با و پرید جا از آیدا یهو
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  اومد؟ یادت چی ببینم بگو حاال! خوبه خیلی که این-

 توی داشتیم نوید منو ، نمیاد یادم زیاد بود شده سالم دو تقریبا وقتی من-

 ...میکردیم بازی موشک قایم هم با پذیرایی اتاق

. شد خونه وارد بابا و شد باز در اونموقع: داد ادامه و زد لبخندی

 ...میرفت صدقم قربون...بغلش پریدم دویدمو

 ی قیافه دیدن با... میشـ باورت وای: داد ادامه و امید سمت پرید یهو

 . موند دهنش تو حرف ، امید اخموی

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

 با و کرد پریا روبه. بود شده داغون اعصابش. میزد قدم سالن تو

 ! کشوندی؟ اینجا به منو چی واسه: گفت عصبانیت

 !وااا! بگیر آروم یکم! خوردی سرمو! نوید: شد عصبی پریا

 به! خواهرش همراه به اینبار اما شد ویال وارد امید ای دقیقه چند بعد

 و بود نشسته مبل روی که افتاد پریا به چشمش یهو که رفت سالن سمت

 آشنا صدای امید و زد حرف که وقتی. بود داده امید به پشتشو مردی یه

 به پریا دید نوید! نباشه خونش تو اینکه داشت کمی خیلی توقع شنید رو

 گره امید نگاه با نگاهش ، کرد نگاه که پشتشو شده خیره ای زاویه یه

 .خورد
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 بعد و کرد پریا به کوتاهی نگاه اول امید. چرخید امید طرف به کامل

 که بودم داده هشدار بهت هزارم بار برای کنم فکر: گفت نوید روبه

  روی امید!! نگفتم؟ یا گفتم!! نداری رو خودم ویالی به ورود حق
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 . کرد تاکید"  خودم ویالی"  ی کلمه

 ...پریا با که بودم اومده. نیومدم اینجا به تو بخاطر من: نوید

 مات. افتاد آیدا به چشمش یهو که بود نشده آیدا حضور متوجه نوید اول

 مرحومش مادر به که زیادی شباهت. بود زده زل بهش مبهوت و

  زمزمه لبی زیر! داشت

 ... آیدا: کرد

 میکرد نگاه نوید و امید به شده گرد چشمانی و باز نیمه دهن با که آیدا

 روبه. کرد نگاه نوید به ، اومد در نوید زبون از که اسمش شنیدن با

  دوتا شما: گفت امید

 !!! اید؟ دوقلو

 غلط اون: گفت بوده نوید رو نگاهش درحالیکه و زد پوزخندی امید

 !!! باشه من دوقلوی میکنه

 دستشو. شد عصبی زد امید که حرفی با و گرفت آیدا از نگاهشو نوید

 و کرد آیدا روبه نوید! کنه کنترل خودشو کرد سعی و کرد مشت محکم

 . منی ابجی هم تو و داداشت. نویدم من. نیستیم دوقلو تا دو ما نه: گفت

. نشست لبش رو لبخندی کم کم و بود زده زل نوید به بهت با اول آیدا

 این با که پریا. گرفت آغوش تو رو آیدا ، نوید و رفت نوید سمت به

 روبه نوید. نکرد پیداش ولی میگشت امید دنبال ، میزد لبخند صحنه

 خوشگله دختر این. داداش: گفت نوید گوش در آرومی به آیدا. کرد پریا

 ناخودآگاه آیدا زبون از خوشگله ی کلمه شنیدن از بعد نوید کیه؟

 خوشگله دختر این بگه آیدا به داشت دوست. نشست لبش رو لبخندی

 ترجیح رو سکوت ولی. برده منو دل که کسی. منه زندگی. منه عشق

 تا و امید   مال پریا. نمیخورن چیزی بدرد حرفا این میدونست چون. داد

 نمیدونست نوید. شده پریا عشق و قلب مالک امید! میمونه امید برای ابد

 .زد آیدا ی چهره به لبخندی جوابش در که کنه خطاب رو پریا چجوری
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 ...پریا: گفت پریا روبه

 خودش به میزد صداش که نوید صدای با میگشت امید دنبال که پریا

 . اومد

 جانم؟-

 بهش رو کلمه این پریا نداشت توقع. خورد جا"  جانم"  ی کلمه از نوید

 چقدر داری دوسش که شخصی زبون از اونم"  جانم"  گفتن با. بگه

 . خونه باهام ببرم رو آیدا میخوام من-. بخشه شیرین

 . نیست مشکلی. اهان-

 ...ممنونم پریا-

 چی؟ بخاطر: گفت و کرد ظریفی اخم پریا

 نشنوه آیدا که طوری آرومی به. شد پریا نزدیک و گرفت فاصله آیدا از

. روزمه بهترین امروز. دادی خواهرمو بودن زنده خبر اینکه: گفت

 . نیستم تنها دیگه من چون

  رو دستی. نیستی تنها هیچوقت تو-

 . کنارتم من: داد ادامه لبخند با و گذاشت نوید ی شونه

 . میرم من: گفت و داد تکون سری. زد تلخی لبخند نوید

 . بسالمت-

 . کردن ترک رو ویال و کردن خداحافظی نوید و آیدا
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*********** 

 ( پریا) 

 

 آشپزخونه سمت به رفته؟ کجا. نکردم پیداش گشتم امید دنبال چقدر هر

 . شنیدم رو پچی پچ صدای شدم نزدیک که همین. رفتم

 زنده جهان آقا مرحوم دخترم مدت همه این که نمیشه باورم: خانم مهال

 ! باشه

  میاد؟ بدشون نوید آقا از امید آقا که نمیگید شما مگه خانم مهال: صنم

 ...آره: خانم مهال

 آقا که اینجاست عجیبش جای هستن نوید آقا خواهر دختر   این پس: صنم

 ...اینجا اوردن رو دختر   این خودشون امید

 !!! دادن نوید آقا تقدیم دستی دو بعدشم: داد ادامه و کرد مکثی

 جهان آقا که کارهایی. میمونه خواهرش باشه که چی هر: آقا احمد

 ...نشدن مرتکب گناهی هیچ اونا...نداره فرزندانش به ربطی دادن انجام

 هی رو نوید آقا که بگین امید آقا به باید رو حرفا این آقا احمد: صنم

 ...میدن آزار

 .موند دهنش تو حرف و زد خشکش من دیدن با
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 . کشیدن کار از دست همه
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 .....من.....خانم...خا:گفت پته تته با صنم

 ....من

 .کردم آقا احمد روبه. شدن ساکت ی نشونه به بردم باال دستمو

 ! کنم؟ پیدا کجا باید رو امید آقا میدونید. آقا احمد-

 ...هستن اتاقشون تو آقا. بله: آقا احمد

 اهمیتی حرفاشون به. شدم خارج آشپزخونه از و کردم لب زیر تشکری

 صدایی ولی زدم در به ای تقه چند. رفتم امید اتاق سمت به. ندادم

 تازه! میگی؟ چرت چرا چته پریا. بابا نه باشه؟ خوابیده ممکنه. نشنیدم

 امید دیدم وقتی. کردم باز آرومی به رو در! بود هوشیار و بودا اینجا

 چی همه. انداختم اتاق به نگاهی. بستم رو در شدمو وارد نیست اتاق تو

 تو دقیقه یه میکنه وحشت حتی آدم... و دیوار رنگ ، تخت! بود تیره

 چند. بود اتاق تو نوری یه ولی بودن خاموش ها چراغ! بمونه اتاق این

 اون از سردی باد و بود باز که افتاد دری یه به نگاهم رفتم که قدمی

 داده تکیه میله به. بود تراس رو دیدم رو امید که رفتم سمتش به. میومد

. گذاشتم شونش روی دستمو. شدم نزدیکش. بود پایین سرش و بود

 . زدم صداش

 ...امید -

 . زدم لبم به زبونی. زد زل روش روبه به و گرفت باال سرشو

  خوبه؟ حالت -

 ...پریا: گفت ای گرفته و خسته صدای با

 ! دلم جان-

 چیشده؟ خبره؟ چه اینجا بگی بهم میشه: گفت حرفم به توجه بدون

 ...بگو بهم رو حقیقت فقط. میکنم خواهش: داد ادامه و کرد مکثی
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 میدونی و! رسیده خبرا حتما: گفتم کالفه و بیرون دادم فوت نفسمو

 ...چیشده امروز

 ! بزنم؟ حرف من باید چرا داری خبر چی همه از تو وقتی

 بهش و دارم دوسش که شخصی زبون از رو حقیقت میخوام چون-

 .بشنوم ، دارم اعتماد
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 . کشیدم آهی و زدم محوی لبخند

 ازم. اومد اینجا نوید شدی خارج ویال از تو اینکه از بعد امروز -

 نمیدونم که حرفا این و من با اخیرش رفتار بابت کرد خواهی معذرت

 کلی با اونم! پرید دهنم از خواهرت بودن زنده موضوع یکدفعه شد چی

 امشب اینکه ولی داشتم حرفم از منظوری چه بگم که التماس و اصرار

 ! پرید دهنم از هم بدی فراری رو خواهرت قراره

 میدونستی کجا از تو...تو: گفت متعجبی حالت با و هم تو کشید اخماشو

 ! بدم؟ فراری اونجا از خواهرمو امشب قراره که

 ...میدونی چیزه اممم-

 ! پریا:گفت ای بامزه لحن با ولی تحکم با

 . کردم ای خنده تک

 اذان که گوشیم بادصبای صدای با که بودم خواب. باشه خب خیلی-

 مهر و چادر ولی بخونم نماز میخواستم. شدم بیدار میخوند رو صبح
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 خودت دیگه و بپرسم خانم مهال از برم گفتم خودم با. نکردم پیدا

 ...چیشد میدونی

 کجاست؟ االن آیدا-

 . خونش برد خودش با رو آیدا ، نوید-

 امید چرا که گفتم خودم با. زد زل روش روبه به و نگفت چیزی

 االن متنفره زیاد بسیار نوید از اونکه! داده؟ فراری اونجا از خواهرشو

 تباه باعث امید قول به که کسی ، نوید   مادر از که خواهرشو اومده هم

 چرا دلیلی؟ چه به. داده نجات رو ، شده مادرش مرگ و زندگیش

 با رو آیدا من ی اجازه بدون حقی چه به نوید که نگفت و نپرسید

 طاهر عمارت یاد داد؟ ترجیح بیشتر رو سکوت چرا! برد؟ خودش

 باید کی کار! میشد تبدیل خاکستر به آتش های شعله تو داشت که افتادم

 خودش اگه! باشه؟ خودش کار...نکنه. انداختم امید به نگاهی نیم باشه؟

  امید؟: پرسیدم بنابراین! میوردم در شاخ کم کم دیگه ، بود

 ، عشقم دلم جان: گفت و زد لبخندی. چشمام به شد خیره و کرد نگاهم

 ...بگو

 عرق. شد چم یهو نمیدونم. شد بیشتر قلبم تپش حرفش این گفتن با

 زده زل امید به. دستم کف مخصوصا و کردم حس کمرم روی سردی

. میومد پایین و باال شدت به سینم ی قفسه. میزدم نفس نفس و بودمو

: گفت شوخی با و کرد ای خنده شد من حال متوجه انگاری امید

 خودش با حاال. رفت جلوش آبروم وای! نکنی غش یهو باش مواظب

 بهم رو کلماتی جور این بهم کسی حال به تا اینکه...میکنه فکر چی

 و عاشقونه چیزای اینجور اینکه بخاطر کشتم خودمو اینکه یا! نگفته؟

 ! کنم گوش رو چی نمیدونم

 ...بگی میخواستی چی بینم بگو-

 .باشم جدی کردم سعی و کردم صاف صدامو
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 ...بپرسم ازت رو چیزی یه میخواستم من...چیزه-

 ...دلم عزیز بپرس-

 خودمو کردم سعی بازم ولی! کنه روانی منو میخواد آخر بشر این وای

 ! ندم نشون حرفاش با

 ! مالکی طاهر عمارت-

 . شد عصبی کردم حس لحظه یه برای

  چشه؟-

 ! میگرفت آتیش داشت...اون-

 خب؟-

  نه؟ یا باشه تو کارتو ، اینکه بخاطر پرسیدم فقط جمالت به-

 .کشید پوفی

 !!! دروغ؟ یا بگم رو حقیقت -

 ! دروغ-

 ! نبود من کار نه-

  اونموقع؟ چطوره باهات خوردش بر بوده تو کار بفهمه طاهر اگه-

. کن ول اینارو حاال. برنمیاد دستش از کاری. نترس: گفت تفاوتی بی با

  بزنیم؟ قدم باغ بریم
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 . نشست لبم رو لبخندی

 ...بریم -

******* 

 ( شخص سوم) 

 

 که اونی به دستش فقط باشه؟ کی کار باید. میزد قدم عصبی سالن تو

 آتش که خوبه! میکنه سیاه روزگارشو برسه ، شده کار این مسبب

 قسمت یه. کنن خاموش رو آتش تونستن و رسیدن موقع به ها نشانی

 . بود شده سوخته فقط عمارت از کوچیکی

 ! باش آروم. بشین. طاهر کردی خرد اعصابمو: کوروش

 که کسی عمو؟ باشم آروم چطور: گفت عصبی و کرد کوروش روبه

  عمارت داشت قصد

 نشونش رو واقعی جهنم کنم پیداش اگه...بسوزونه مالکی طاهر ، منو

 ! میدم

 ! نسوخته عمارت کل که کن شکر تو خدا برو: کوروش

 رو شخص اون باشه نسوخته عمارت کل اگه حتی عمو؟ چی یعنی-

 ! بره پایین گلوش از خنک آب لیوان یه نمیذارم و میکنم پیدا

 ...آقا: گفت میمالید سرشو پشت درحالیکه و شد سالن وارد در نگهبان

 صورتش تو و گرفت یقشو. کرد حمله یورش به نگهبان دیدن با طاهر

 شدن عمارت وارد اونا وقتی! بود؟ کجا حواست تو. احمق: زد عربده

 ! هان بودی؟ کجا تو

 ! نزن داد. باش آروم طاهر: کوروش
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 موش بده جواب: زد داد نگهبان روبه کوروش به توجه بدون طاهر

 !خورده زبونتو
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 و اومد مردی یه یهو ولی بود چی همه به حواسم ، من آقا: نگهبان

 ... گفت

 . بیاره یاد به رو زده بهش مرد اون که حرفی کرد سعی نگهبان

 !!!گفت؟ چی: کشید فریاد طاهر

 به که گفت: داد ادامه. اورد یاد به رو چی همه نگهبان... گفت-

  تو که بگو رئیستون

 بعدی بار کشوندیم آتیش به رو عمارتت اینبار. نکنه دخالت ما های کار

 آتیش زنده ، زنده رو دارن کارها این تو دست که افرادی تمام و خودت

 ! رفتم حال از سرم به ای ضربه یه با بعدش و! میزنیم

 ی یقه یکدفه که کنه حالجی رو نگهبان های حرف کرد سعی طاهر

 ! امید: کرد زمزمه لبی زیر. کرد رها رو نگهبان

 ! خودمه دستای رو مرگت! امید: گفت بلندی صدای با یهو

********* 

 ( نوید) 

 

 رفتی فکر تو چیه: گفتم و کشیدم لپشو. نشستم آیدا کنار مبل رو

 . خوشگله
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 .زد لبخندی

 از من چرا مدت این تمام اینکه. میکردم فکر گذشته به. هیچی -

 ! بودم دور خانوادم

  نمیدونی؟ بابا و مامان راجب چیزی تو مگه-

 ! بپرسم تو از که گفت بعد پرسیدم امید داداش از اینو نه-

 آیدا. رفت هم تو اخمام اومد در آیدا دهن از که"  امید داداش"  شنیدن با

 اصال! امید همینطور و ؟!بود شده گرم امید با اینقدر کجا تا کجا از

 رو چیزی چه چیه؟ حرکات این تموم از امید قصد. کنار به اینارو

 آیدا که دستی با! میده؟ نشون داره رو دادنش اهمیت کنه؟ ثابت میخواد

 . اومدم خودم به میداد تکون چشمام جلو

 شده؟ چیزی-

 ...نه-
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  بگی؟ بهم راجبشون چیزی نمیخوای: گفت و کرد مظلوم قیافشو

 بگم؟ بهت میخوای رو چیزی چه دقیقا-

 ! عصبی؟ مهربون؟ بود؟ خوشگل بود؟ چجوری مامان اینکه-

 .کردم ظریفی ی خنده

 مامان یه اون. ازش کامل ی نسخه یه. هستی ندا مامان شبیه تو -

 . داشت آرومی دل و بود مهربونی
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  چی؟ بابا-

 چشام جلو ساعته 24 اون مگه بگم؟ بهش بابا راجب بخوام چیو دقیقا

  بگم؟ آیدا به اخالقش و شخصیت از بخوام تا بود

 نداشتم وجودی زندگیش تو منکه هه: کردم زمزمه آرومی به لبی زیر

 ! داشت وجود امید فقط

 گفتی؟ چیزی-

 ! میگه بهت چی همه بابا راجب اون. بپرس امید از اینو...نه-

 بابا یا مامان راجب چیزی بخوام وقت هر: گفت کالفه و کشید پوفی

 گیجم! بپرسم اون از میگی هم تو حاال بپرسم تو از میگه بهم امید بدونم

 ! شماها کردین

 . بود گرفته ام خنده آیدا حرف این

*********** 

 ( پریا) 

 

 . بود خوبی هوای. میزدیم قدم امید منو باغ تو

  ساکتی؟ چرا-

 ؟ بگم چی اممم!...هان-

 . انداخت باال ای شونه

 ...بخواد دلت که چی هر -

 ! میکنه؟ خفم داره گلوم تو که بغضی از یا دلمه تو که غمی از-

 .سخته باورش درسته. میکرد نگاهم بهت با

 ...کن خالی خودتو...بگو ولی نمیدونم -
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 . کشیدم آهی

 خاطره. بودم خوشبخت و شاد فقط که روزایی اون دلتنگ...دلتنگم-

 همه و بوده لبم رو همیشه که لبخندی. نیستن شدنی فراموش که هایی

 خانواده همه مثل منم! میکردن حسودی بودنم شاد و لبخندم به مدام

 که ای سایه دو اون به من. فداکار پدر یک و مهربان مادر یک. داشتم

 همیشه و بود واجب برام احترامشون. میکردم افتخار بودن سرم باال

  به. میکردم کمک بهشون

  به. دارم نیاز مادرم  های دلداری

 .محتاجم زیاد بسیار ، میکرد آرومم که پدرم های آغوش
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 روزگار این. دلتنگم ، میشد زده پیشونیم و موهام به که هایی بوسه به

  با لعنتی

 . گرفت ازم رو شخص دو ترین ارزش

 بار هزار. ازت بیزارم زندگی هی: دادم ادامه ای گرفته صدای با

 حداقل. برادرم اوردن برای نرفتم باهاشون چرا که کردم لعنت خودمو

 خانوادم کنار بود ممکن االن و نمیموندم زنده هم من اینجوری

 و آب نه. متحرک ی مرده یه مثل شدم مرگشون از بعد! دنیا اون...باشم

 های کابوس مگه ، راحتی خواب نه ، حسابی درست خوراک

 بود مونده خانوادم از که فردی تنها ها اون از بعد! میزارن؟ وحشتناکم

 گذشت بابا و مامان مرگ از که هفته چند بعد خب ولی بود داییم پسر

 تموم. شدم تنها باز منم و بده ادامه درسشو اونجا تا کرد سفر آلمان به

 یه زاویه هر تو. بودن خونه اون تو بدم و خوب های لحظه و خاطره

 چه. میکردن اذیتم مدام که داشتم مادرم و پدر با هایی خاطره سری
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 یکاری باید. میپریدم خواب از داد و جیغ با من که بود هایی شب

 بنابراین. میذاشتم هام خاطره و هام کابوس این واسه حدی یه. میکردم

 داشتم نیاز بهشون که وسایلی تموم. کنم ترک رو خونه گرفتم تصمیم

 یک توی روزی چند برای فعال. کردم ترک رو خونه و کردم جمع رو

  تا نشستم ای ساده هتل

 به میکردم کار بیمارستان یه تو من. کنم پیدا خودم ی اندازه ای خونه

 و بودم نشسته دوستم با شاپ کافی تو رسید روزی یه. پرستار عنوان

  اینکه راجب

 پیشنهاد که کنه خبرم میشناسه اگه مناسب قیمت با نزدیکیا این ای خونه

. میکرد زندگی ای ساده آپارتمان یه تو. کنم زندگی باهاش و بیام داد

 . کردم قبول منم

 برای رو خواهر حکم که دختری. طرالن: دادم ادامه و زدم تلخی لبخند

 و میدیدم که هایی کابوس با ها شب که وقتی یادمه درست. داشت من

  چه ها کابوس این از. میدیدمش سرم باال نگرانی با میزدم جیغ

 هم ای لحظه هر در و میشد داغ بدنم و میکردم تب من که هایی شب

 یه پیش که داد پیشنهاد بهم آخر. کنم چیزی تشنجی بود ممکن

 کمک با دوسالی یکی حدود بعد. کنم درمان خودمو تا برم روانشناس

. نمیدیدم کابوس قبل مثل دیگه. شدم قبل از بهتر طرالن و روانشناس

 . کم خیلی ولی...نه ندیدم کال که نمیگم

 .کردم امید روبه و ایستادم

 . کشیدم آهی و...امید خوبیاشم تمام مدیون -

 ! مدت؟ همه این کردی پنهون کجا رو حرفا این...پریا-

 ...اینجا: گفتم و کردم اشاره قلبم به

 نگفتی؟ بهم چیزی اول از چرا...خب ولی-
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. بزنه حرف اینکه تا میده ترجیح بیشتر رو سکوت آدم وقتا بعضی-

 چیزی ما که نیست معنیش این ولی نمیگیم چیزی و میکنیم سکوت

 !نمیبینیم
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 . داد تکون سرشو و زد لبخندی

 منو بوده باغ تو که سکوتی. شدیم زدن قدم مشغول دوباره و. درسته -

. فهمم نمی رو چیزی یه من تصادف این تو. برد خیال و فکر هزار تو

 ماجرا این تو یچیزی میگه بهم حسی یه! هست چی نمیدونم هم دقیقا

 از من چرا! دروغه یه همش اینا که میگه هم ای دیگه حس یه! کمه

 چرا بود؟ نگفته بهم چیزی کسی چرا بودم؟ خبر بی برادر یه داشتن

 ترس! میترسیدن؟ چیزی از کردن؟ پنهون من از و کردن سکوت همه

 دارم خدا وای...و کردن تصادف کامیون یه با اونا اگه حقیقت؟ گفتن از

 می احساس چرا کنم؟ باور رو تصادف جریان نمیتونم چرا! میشم دیونه

 . اومدم خودم به امید صدای با میشه؟ انجام داره کثیفی بازی یه کنم

  گفتی؟ چیزی-

 حرف دوستت با نمیری چرا که میگفتم داشتم. حضورت به عرضم-

 ! کنین؟ تموم و بینتون بحث این و بزنی

 حرفی باهاش بتونم عمرا کرد خطابم که چیزایی با ولی! خوبیه فکر-

 ! بزنم

 قضاوت زود نباید اون ولی ندارم حرفی: گفت و انداخت باال ای شونه

 بدونه اینکه کنی صحبت باهاش بری گفتم من. نداره رو حق این. کنه
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 زود طرف حرف شنیدن بدون نداره حق که بفهمونی بهش. کرده اشتباه

 ! کنه قضاوت

 بریم. میاد خوابم من: دادم ادامه و کشیدم ای خمیازه. میکنم فکر بهش-

  داخل؟

 ...کوچولو بریم. خب خیلی-

********* 

 و بود بامداد 3 ساعت. میکردم تقال هی و بودم کشیده دراز تخت رو

 رقمی چه قراره که سرنوشتی به. بود درگیر ذهنم. بودم بیدار هنوز من

 بزرگی اتفاق یه قراره که میگه بهم حسی یه...همه برای! بزنه ما برای

 حرف به...من...مخصوصا. کنه عوض رو ماها همه زندگی که بیوفته

 که بفهمونم طرالن به و برم اینکه. کردم فکر امید پیش ساعت چند

 کرد خطاب منو بد طرالن که جوری ولی بودن اشتباه حرفاش تموم

. کنه فکر اینطور من ی درباره نداشت حق. شدم دلخور و ناراحت

 رو مردم حرفای ی حوصله. میکرد اذیت منو امید ی خونه تو موندن

 از که اینه حل راه بهترین. میسازن داستان هزارتا میان بعدش. ندارم

 .برم اینجا
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 دوباره پدرم؟ ی خونه برگردم یعنی. ندارم رو کسی منکه کجا؟ ولی

 هی که هایی خاطره کنم؟ تحمل شبانمو های گریه و ها کابوس اون باید

 ترسم نزارم و باشم قوی باید. بدم انجام اینکارو باید ولی. میدن آزارم

 اون به برگشتن فکر هزار با و. کنه غلبه ها خاطره و ها کابوس این به

 ....برد خوابم کی نفهمیدم دیگه و شدن سنگین پلکام کم کم خونه



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

******** 

 (  امید) 

 

 که حرفایی به. بودم شده خیره سقف به و بودم گذاشته سرم زیر دستمو

 تو چطور رو حرفارو و غم همه اون. میکردم فکر بود زده امشب پریا

 خانوادشو که دروغی این با فقط اون بود؟ داده جا مدت همه این دلش

 من چی؟ بدونه رو حقیقت اگه شده اذیت ، داده دست از تصادف توی

 از رو کنترلش حرفام شنیدن با حتما کنم؟ روشن حقیقتو بتونم چطور

 بهتره! بیاره خودش سر بالهایی چه ممکنه میدونه خدا و میده دست

 همه اونموقع کردم پیدا مناسبی وقت اگه کنم پنهون رو چی همه فعال

 میدونستم رو حقیقت مدت همه این اینکه بخاطر شاید. میگم بهش چی

 راضیش شده که هرطور ولی شه عصبی یا دلخور نگفتم بهش ولی

 از گوشیمو. شد خراب افکارم ی ریشه گوشیم زنگ صدای با. میکنم

 تماس ی صفحه به نگاهی و برداشتم بود تخت کنار که عسلی رو

 بهم عمارت زدن آتیش راجب چیزی میخواد حتما. بود امیرسام. انداختم

 . کردم برقرار رو تماس بنابراین. بگه

 امیرسام؟ چیشده الو-

 ! رسید مالکی طاهر دست به پیغامتون که بگم میخواستم. آقا: امیرسام

 . زدم داری صدا پوزخند

  بود؟ چطور پیغام شنیدن از بعد العملش عکس ببینم-

! لرزیدن عمارت های پنجره  که جوری میزد فریاد و  داد: امیرسام

 دستای رو مرگتون که گفتن و میزدن بلندی صدای با اسمتونو طاهر

 ! خودشه

 .کردم قطع تماسو و! نمیاد بر گنده جوجه این دست از کاری هیج-
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 گذشت چقدر نمیدونم. شدم فکر غرق دوباره و کردم پرت کنار گوشیو

 ....و شدن سنگین پلکام کم کم یهو که

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

 (  نوید) 

 

 ! امشب؟ بخوابم کنارت میشه داداش-

 .نه که چرا آره-

 و کردم ای خنده!! جانم ای: گفت حالی خوش با و کوبید بهم دستاشو

 که طوری ارومی به و زدم موهاش به ای بوسه. آغوشم تو کشیدمش

 بهم خواهرمو سال همه این از بعد که شکرت خدایا: گفتم نشنوه آیدا

  گفتی؟ چیزی: گفت و شد جدا ازم آیدا! برگردوندی

 . بخوابیم بریم. نه-

********** 

 ( پریا) 

 

 شدم بسته چشمای همون با. شدم بیدار خواب از گوشیم صدای با صبح

 چشممو یه. بودم گذاشته تخت کنار عسلی روی که میگشتم گوشی دنبال

 :دادم جواب خروسی صدای با. کردم برقرار رو تماس و کردم باز
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 ...الو

 ! پاشو بسته خواب خانم خوابالو-

 ! شما؟-

 ...کیان منم شما و کوفت!! غریبه؟ شدیم ما حاال عه-

 !!!خبر؟ چه ، خوشی ، خوبی کیان سالم-

 ...پریا میگم نیست ،خبری خوبم-

 هوم؟-

 ! بده جواب درست درد و هوم-

 ! بفرما دلم جان-

 ...بزنم حرف باهات میخوام کافه بیا بعد. شد االن آها-

 ! داریا حوصله کیان-

 ! هااا میای میشی پا بابا خفه-

 .بای باوا باشه-

 . بای-

 صدای یهو که خوابم به برگشتم دوباره. کردم پرت کنار رو گوشی و

 کجا اه. گشتم گوشیم دنبال و کردم باز کامال چشامو اینبار. اومد پیامک

 رو پیامک. کردم پیداش! اینهاش!! خدااا من شلختم چقدر! گذاشتمش؟

 . بود کیان از کردم باز

 ! منتطرتم کافه بیا پاشو خوابیدی گرفتی دوباره میدونم خانوم ترشیده-

 رو از! کیان میرسونم حسابتو! بیشور ای! ترشیده؟ میگه کی به این

 !فتمر wc سمت به و شدم بلند تخت
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********* 

 اممم. رفتم کمد سمت به دندونام زدن مسواک و صورتم شستن از بعد

 سفید شال و نفتی آبی مانتوی و سفید شلوار یه بپوشم؟ چی من حاال

 شدم خارج اتاق از. کردم عوض لباسا اون با خوابمو لباسای و برداشتم

 غذا میز روی ، رو صبحانه داشت خانم مهال. اومدم پایین ها پله از و

 گنده لبخند با و کشید کار از دست دیدنم با که! میچید نفره ۱0 خوری

 . گفتم لب زیر همچنینی یه و دادم تکون سری. گفت بخیر صبح ای

 ...آمادست صبحانه بفرمایید: خانم مهال

 ...من ممنون نه-

 تو ما با میخوایید دیروز مثل نکنه: گفت خنده با و کرد قطع حرفمو

  بخورید؟ آشپزخونه

 ...ولی نه: گفتم و کردم ای خنده تک

 که سرمو. میومد پایین ها پله از که شنیدم رو کسی قدمای صدای

 و گفت امید به بخیری صبح خانم مهال. افتاد امید به نگاهم چرخوندم

 امید. شد دور ما از ای اجازه با یه با خانم مهال. داد جوابشو هم امید

 . کرد نوازش گونمو رنگش پر لبخند همون با و ایستاد روم روبه

 ...خانم پری بخیر صبح -

 ! پری به دادی گیر باز که تو: گفتم و کردم ای خنده

 . کرد حلقه کمرم روی دستاشو دوتا و شد نزدیکم

 فکر هیچوقت...نداره معنایی هیچ برام زندگی نباشی...خودمی پری تو-

 سخته ، نمیکنم تحمل رو تو دوری من چون نزنه سرت به رفتن

 ...کنارم نبودنت
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 دارم دوسش منم و داره دوست منو امید. نشست لبم روی لبخندی کم کم

 ی دلشوره چرا هستن؟ هم به قلبهایمان پیوست مانع چیزی چه ولی

 دشمنام؟ از امید؟ از چی؟ از نشسته؟ دلم تو ترس چرا دارم؟ عجیبی

 ! خودم؟ از ترس...یا! ندارم دشمنی هیچ منکه ولی

 . کرد نوازش گونمو انگشتش با بود دیده رو سکوتم که امید

  بگی؟ چیزی نمیخوای-

 نمیتونم! چی همه از. میترسیدم. شدم خیره امید چشمای به ترس با

 کرده اعتراف قبال منکه چرا؟ ولی. بزارم میون در امید با احساسمو

 ولی برنجونمش و بگم چیزی نمیخوام. عاشقشم ، دارم دوسش که بودم

 میخوام من: گفتم امید به و پرید دهنم از چطور کلمه این نمیدونم یهو

 . برم

 !! کجا؟-

 ...پد...ی خونه....خو: گفتم پته تته با

 ! پدریم

 . رفتن هم تو اخماش کم کم بعدش ولی میکرد نگاهم تعجب با اول

. هاست خدمتکار از یکی حتما زده؟ حرفی بهت کسی چرا؟ آخه-

 !!!میرسونم حسابشونو

 . شدم مانعش که بره آشپزخونه سمت به خواست

 ...ندارن تقصیری هیچ اونا بخدا امید-

 !نزده حرفی بهم کسی

 . برگشت سمتم به خشم با

 چیه؟ رفتنت دلیل چی؟ پس-
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. دخترم یه من. بمونم اینجا نمیتونم من...ببین: گفتم و زدم لبام به زبونی

 ، بودم پسر اگه. چی یعنی دختر یک ابروی میدونی تو و. دارم حرمت

 هزارتا میان مردم بعدشم. نمیشه ولی نمیدادم اهمیتی و میموندم اینجا

 .ندارم حوصلشونو و میبرن آبرومو اینا و من برای میسازن داستان

 من مگه. بزنه بدی حرف تو سر پشت بخواد کی هر کرده غلط-

 ! مردم؟

 . زدم محوی لبخند

 ...میرم اینجا از من...گرفتم تصمیممو من ولی نمردی تو امید نه-

 بری نمیذارم من...نه: گفت کنه آروم خودشو میکرد سعی انگاری امید

  چی؟ اومد سرت بالیی نکرده خدایی اگه. کنی زندگی تنهایی ، اونجا

 ...من نمیشه چیزی-

 جمع امید چشمای تو که اشکی ی کاسه با که بدم ادامه حرفمو خواستم

 دهن و شده گرد چشمای با. موند دهنم تو حرف. شدم مواجه ، بود شده

 . کردم نگاهش باز نیمه

 !! خوبه؟...حالت...امید...امـ-

 تنهام...نکن ترک منو...میکنم خواهش...پریا: گفت ای گرفته صدای با

 من نمیدونی تو... برگردم ، بودم توش که تنهایی به دوباره نزار...نزار

. من کنار و منی ی خونه تو ، تو اینکه از بودم شده حال خوش چقدر

 مامان مرگ از بعد...نمیخورم غذا تنها سال دو از بعد بار اولین برای

 چشمام از نفرت...شدم مغرور...شدم بدی آدم...شدم تنها من بابا ،

 خودم به و شدم متنفر خونمه هم که کسی از حتی که جوری...میبارید
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 رو تو وقتی ولی!...باشه من دستای رو مرگش که دادم قول

 سابقی ادم اون من دیگه...کرد تغییر چیز همه...کردم پیدات...دیدم

 زندگیم تو ، تو اومدن با پریا...نیستم عصبی و تخس ادم اون...نبودم

 ...نویدی با میدیدم وقتی میشدم غیرتی...شدم عاشقت...لرزوندی قلبمو

 ...بگیره من از رو تو اون میترسیدم

 میشناسمش؟ من که امیدی این. کشید تیر قلبم. میکردم نگاه بهش بهت با

 بخاطر میرم اینجا از گفتم من اینکه بخاطر زد؟ رو حرفا این که چیشد

  آبروم؟ حفظ

 . دادم تکون تاسف ی نشونه به سری

 ...من...ببخشید-

 . کرد قطع حرفمو

 هم حاال. میزنیم حرف هم با موضوع این راجب بعدا. ببند بحثو...بسه-

 ...بخوریم صبحانه بیا

 ...پیشش برم باید که افتادم کیان یاد که بشینم خواستم

 ...برم باید من...امید چیزه-

 که دادم قول بهش منتظرمه کافه تو دوستم: گفتم که کرد نگاهم سوالی

 !پیشش برم

 . برسونمت بیا خب خیلی. ندارم اشتها زیاد هم من. باشه-

 .شدم خارج ویال از امید با و گفتم ای باشه

********** 

 زده رنگی سبز تیپ! اونهاش عه. میگشتم کیان دنبال و شدم کافه وارد

 با و شد بلند جا از زود دیدنم با که رفتم سمتش به. خخخخ! سید   انگار

 . کرد دراز دستشو لبخند
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 .سالم-
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 روی به رو ثانیه چند از بعد و. کردم سالمی و گذاشتم دستش تو دستمو

 میل چی: گفت من روبه. اومد ما سمت به گارسون. نشستیم همدیگه

  خانم؟ میکنین

 . میخورم قهوه-

 آقا؟ شما و: گفت و کرد کیان روبه

 . بیار قهوه منم برای: کیان

 و گذاشت میز روی و   کرد قالب دستاشو کیان ، گارسون رفتن با

 .کرد نزدیکم خودشو

  ساکتی؟ چرا-

 بگم؟ چی-

 ...نمون ساکت فقط چی هر-

 ! بزنی حرف باهام میخوای که گفتی و اوردی اینجا منو تو-

 !میکنم باز رو موضوع بعد بیارن رو قهوه بذار اول. خب خیلی-

 جلو رو قهوه. اومد قهوه فنجون دو همراه به گارسون دقیقه چند از بعد

. خب: گفتم میکرد مزه قهوشو کیان که همونطور. رفت و گذاشت ما

 . میشنوم

 !بگم؟ چی: گفت و زد خنگی به خودشو
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 . زدم صدا اسمشو تحکم با

 !!کیان-

 عجله اینقدر چرا حاال. نیار جوش. بابا باشه: گفت و کرد ای خنده

 ندارم؟ خبر من و عروسیته مراسم نکنه. دختر داری

 . زدم پوزخندی

  کجامه؟ از شوهر! نبودم؟ خانوم ترشیده پیش ساعت چند مگه. بابا نه-

 اومدن انگار. بودن شده خیره ما به همه. خندید بلندی صدای با اینبار

 ! میکنن؟ نگاه که ندارن چیزی کاری! سینما

********** 

 ( نوید) 

  

 به نگاهی. شدم بیدار خواب از میومد آشپزخونه از که صدایی با

 همون با و شدم بلند تخت رو از. نبود آیدا از اثری ولی انداختم اطرافم

 در دیدم. رفتم آشپزخونه سمت به نشستم صورت و خوابم لباسای

 . میاره در تو از... و مربا و پنیر داره آیدا و بازه یخچال

  شیطون؟ میکنی چیکار-

 . چرخید سمتم به و گذاشت قلبش رو دستشو و پرید جا از من صدای با

 ! ترسیدم-

 . کردم ظریفی اخم

 ! بترسی؟ تا ام لولو مگه-

 بیدار کی. هستی من گل داداش. داری اختیار نه: گفت و زد لبخندی

  شدی؟
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  بگی؟ بخیر صبح ندادن  یاد تو به ، دختر. کن ول و شدم بیدار کی-

 !!! کردُم فراموش ُکنُم چیکار ولی. دادن یاد چرا. عه-

 . کردم نگاهش تعجب با

 ! میحرفی؟ اینجوری داری چرا-

 . کرد ای خنده

 من وقتی شدی بیدار چطور بینم بگو حاال! همینجوری. بابا هیچی-

 هم کوچه سر تا خروپفت صدای و بودی خواب غرق تو شدم بیدار

 ! میرسید

 ...نیس یادم اصن کی؟! من؟: گفتم و کردم مظلوم خودمو

 !...خودت جون اره:گفت ای مزه با لحن با و کرد نگاهم ریز

 .خندیدیم دو هر بعد
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 چکار داشتی نگفتی خب: گفتم ، میمالیدم انگشتام با چشامو درحالیکه

 میکردی؟

 . کرد اشاره بود گذاشته اُپن رو که ظرفایی به

 ! کنم آماده دنیا داداش بهترین برای رو صبحانه میخواستم-

 . کردم ای خنده

 ...میخوریم صبحانه بیرون میریم. نمیخواد-

 کجا؟-
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*********** 

 ( پریا) 

 

 هم خان کیان این. بودیم کافه تو ما و گذشت بیشتر یا ای دقیقه 20

 مشغول. داده سفارش گنده شکالتی کیک یه رفته بود گرسنش انگاری

 !نکنه گیر گلوت تو یهو باش مواظب: گفتم که بود کیک خوردن

 ! نمیکنه گیر نترس-

 افتاد نفر دو به نگاهم. انداختم نگاهی اطرافم به و دادم تکیه صندلی به

 با. میکردن نگاه همدیگرو عشق با و بودن گرفته همدیگرو دستای که

 باور رو امید حرفای من یعنی. شدم فکر غرق کم کم صحنه این دیدن

 و کرد له غرورشو امید! محاله حرفا این و امید! سخته باورش کنم؟

 چکار باید حاال! وای! نرم بیرون خونش از تا میکرد التماسم داشت

 ، میزنن حرف من سر پشت میکنن شروع مردم نرم اگه اینور از کنم؟

 صدای با که کشیدم پوفی! اوففف! میرنجونم رو امید اینطور برم اگه

 . شدم خارج فکر از میزد صدام که کیان

 ! فکری تو خوبه؟ حالت-

 به میخواستی چی. میشنوم کیان، خب خیلی. خوبم من. نیست هیچی-

 بگی؟ من
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 . باشه جدی کرد سعی و گذاشت میز رو و کرد قالب دستاشو



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 بدی حرفای چه طرالن شبی اون میدونی تو. میگم چی پریا کن گوش-

 نه! بمونم ساکت و بشینم گوشه یه من داری انتظار تو و زد بهت

 من قراره طرالن افتضاح و بد کار از بعد. نیست خبرا این از عزیزم

 ! بزنم بهم رو چی همه

  چیه؟...منظورت چی؟ یعنی: گفتم تعجب با و دادم باال ابروهامو

 . زد پوزخندی

 . میریزم بهم رو عروسی. عزیزم واضحه منظورم-

 !!! برسه هم طالق...به کارم ممکنه حتی و: داد ادامه و کرد مکثی

! ای دیونه تو!!!! چی؟: گفتم شده گرد چشمانی و بلندی نسبتا صدای با

 ! بود ای مسخره شوخی یه حرفت این بگو درسته؟ میکنی شوخی داری

 اون طرالن. هست که همینی واال: گفت تفاوتی بی با و داد تکون سری

 زندگی کسی با سقف زیر نیستم حاضر من و. داد نشون خودشو شبی

 کجا از تو! خبره چه بپرسه اینکه بدون میکنه قضاوت زود که کنم

 میدونه خدا و میکنه قضاوت منم راجب میاد فردا پس فردا ، میدونی

 ! میزنه من به رو حرفایی چه یا کارهایی چه

 طفلکی. داره گناه. نکن طرالن با اینکارو میکنم خواهش کیان نه-

 ! داره دوست خیلی

 . کرد نگاهم ناباوری با

 ات درباره که که کسی ازدواج از داری خودتی؟ این کنم باور پریا-

 انداختت بیرون خونه از وحشتناکی طور به و زد بدی حرف و قضاوت

 چرا؟ آخه! میکنی؟ دفاع ،

 ترین سخت در اون! میمونه من برای خواهر یه مثل طرالن. کیان-

 . نکرد رها منو هیچوقت و بوده کنارم زندگیم شرایط

 ! کرد رهات االنکه ولی -
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 برات ارزشی ذره یه من اگه لطفا نکن کاری خراب تو ولی! سرم فدا-

  کار دارم

 ! نکن ای دیونه

 قبول اگه. دارم شرط! امم: گفت متفکری لحن با و کرد نگاهم ریز

 . نکنم کاری که میدم برادرانه قول بهت کردی

 شرطی؟ چه-
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 . کنین تموم رو بینتونه که مشکلی این. کنی صحبت طرالن با اینکه-

 و بزنه حرف من با بیاد باید اون میگی؟ داری چی میدونی تو چی؟-

 !من نه کنه راضیم

 حداقل. پشیمونه طرالن. بده انجام اینکارو باید صد در صد آره اونکه-

 ...باشی کنارش اونجا بری و کنی حالش خوش کن سعی امشب برای

  خبره؟ چه امشب مگه-

 نداری؟ خبر مگه:گفت تعجب با و شد گرد چشاش

 .کردم نگاهش گنگ

  چی؟ خبر-

 ...هم دیگه روز دو ، طرالن   حنابندون امشب-

 !  عروسیمونه: داد ادامه و کرد مکثی
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 تلخی لبخند سپس. کردم نگاهش سرد و کردم سکوت لحظه یک برای

 . زدم

 خوشبختی آرزوی دوتا شما واسه. پیرشین هم پای به. مبارک پیوندتان-

 ! میکنم

 اینارو! کنی ما برای خوشبختی آرزوی و بگی تبریک تا نگفتم اینارو-

 فراموش نکنه. باشی داشته حضور عروسی و حنابندون تو تا گفتم

 ! طرالنی؟ ساقدوش تو که کردی

 . زدم پوزخندی

 پس! نیستم؟ ه*ز*ر*ه من مگه طرالن قول به. بوده قبل مال حرفا اون-

 ! فایدس بی و ممنوعه مراسم تو حضورم

 . نشست پیشونیش رو ترسناکی اخم

 بود عصبی اونموقع طرالن که مطمئنم من! میزنی؟ که چیه حرفا این-

 ! میزنه الکی زر خودش واسه داره چی که نمیدونست و

 . نمیام من. نه: گفتم اخم با و جدی

 . داد تکون سری و داد تکیه صندلی به

 دست به طالق ی برگه امروز پس! راحتی جور هر. خب خیلی-

 ! میرسه طرالن

 !! چی؟؟-

 به برسه؟ بهش عروسی روز چیه نظرت اصن یا: داد ادامه زده هیجان

 تکرار غلطا ازین دیگه و بشه آدم تا بزرگ سوپرایز یک عنوان

 !! نکنه؟

 دست از عقلشو کال یا خوبه حالش این. کردم نگاه کیان به ناباوری با

 مقصر بعدشم. میشه نابود طرالن کنه کاری همچین واقعا اگه داده؟

 . بشه چیزی همچین بذارم نباید نه... و میشم من جداییشون
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 ! قبوله. باشه: گفتم بنابراین

 . شد باز نیشش حرفم این با

 ! میکنی قبول که میدونستم-

 ! تو میره مگس. ببند-

 !کنه؟ غلطی چه دهنم تو بره مگس. مزه بی-
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 ( نوید) 

 

 آیدا منو. کردم حساب رو کرایه. کرد توقف کافه جلوی تاکسی راننده

 ...الله ی کافه: کرد زمزمه لبی زیر آیدا. شدیم پیاده ماشین از

: گفت ثانیه چند بعد و انداخت اطراف به نگاهی آیدا. شدیم کافه وارد

  شده؟ کجا بهداشتی سرویس داداش

 . کردم اشاره پشتش به سر با

 . بیام من تا کن پیدا تو و من برای میزی یه برو تو-

 . گفتم ای باشه و زدم لبخندی

 یه با که افتاد کیان به چشمم میگشتم نفره دو میز دنبال که همونطور

 سر با و داد تکون دستی من دیدن با. میزد حرف و بود نشسته دختری

 غیر نگاه با نگاهم شدم نزدیکش همینکه. پیشش بیام که کرد اشاره

 . افتاد پریا منتظره



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 .سالم-

 . داد تکون سری و زد لبخندی

 . علیک-

  خوبی؟-

 خوبی؟ تو ممنون-

 خبر؟ چه. خوبم-

 ! نیست خبری سالمتی

 ! دیگه؟ بوقم اینجا منم: کیان

 کرده اخم حسابی درست که زدم زل کیان به و گرفتم پریا از نگاهمو

 . کردم ای خنده تک. بود

  خوبی؟ سالم. حرفیه چه این داداش نه-

 و علیک سالم بهم مردونه. شد بلند جا از و شدن باز کیان اخمای کم کم

 صندلی. بود نفره 4 بودن کرده انتخاب که میزی. کردیم پرسی احوال

 . نشستم و کشیدم بیرون خودم برای

 اومدی عزیزت ی معشوقه با: گفت شیطونی با و زد چشمکی کیان

 . اینجا

 به محکمی لگد پام با میز زیر از و رفتم کیان به ترسناکی ی غره چشم

 یا و پرید جا از پریا ، کیان داد با. هوا رفت دادش که زدم پاش

 دردش خیلی انگاری که کیان. میکرد نگاه تا دو ما به شده گرد چشمانی

 ...دوست...منظورم: غرید بود گرفته

. میومد سمتمون به آیدا دیدم گذشت که دقیقه چند. زدم بهش پوزخندی

 روم روبه و کشید بیرون خودش برای صندلی یه و کرد سالمی

 .نشست
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  احوالت؟ خانوم آیدا سالم: گفت لبخند با پریا که

 . زد لبخندی مقابلش در هم آیدا

 خوبی؟ تو ممنونم: آیدا

 . خدا شکر: پریا

 .بپرسم چیزی میخوام چیزه عه: آیدا

 من ولی میدونی اسممو تو: داد ادامه که کرد نگاه آیدا به منتظر پریا

 ...نمیدونم

 . کرد ای خنده تک پریا

 . هستم پریا من! کنم معرفی خودمو رفت یادم شرمنده-

 ! میاد بهت خیلی زیبایی اسم چه...پریا: آیدا

 لحظه یک برای. زدم رنگی پر لبخند فقط من و خندیدن دو هر بعد و

 از آرومی به. بود زده زل پریا و آیدا به گنگ که افتاد کیان به نگاهم

"  ی نشونه به سری. کرد نگاهم منگال عین که زدم پاش به میز زیر

 نگاه از انگاری هم آیدا. آیدا به زده زل دوباره که دادم تکون"  چیه

 یکمی خودشو ، ترسیده یکمی و بود کرده تعجب کیان عجیب های

 اونجوری. اسکل: گفت کیان روبه سردی خون با پریا. کشید عقب

 .نکن نگاهش

 ! ترسوندیش

********* 
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 ( پریا) 

 

 که بودم شنیده کیان از. میکنه فکر چیزی چه به االن کیان که میدونستم

 دیده خونش تو رو نوید مادر عکس قبال. بوده دوست نوید با بچگی از

 شدن بزرگ و زمان گذر با ولی بودم دیده بچگیش تو هم رو آیدا ؛ بودم

 . اون از ای نسخه. داره مرحومش مادر به زیادی شباهت آیدا

! آیدا؟ به اونم! خاله؟!! له؟...لـ...خا...خـ: کرد زمزمه لبی زیر کیان

 ترسیده و کرد من روبه شده گرد چشمانی با آیدا!! شدا روانی. خخخخ

 !! سالمه؟...این: گفت

 آره یجورایی: گفتم ای بامزه لحن با اما تفاوتی بی با و دادم تکون سری

 ...نه هم یجورایی ،

 ! چی؟...چـ...یعنی...یـ: آیدا

 ! دیوونس؟ یعنی: گفت بلندی  نسبتا صدای با و ترس با اینبار

 . دادم جواب سردی خون با

 بود چسبیده درختا از یکی به بودمش دیده روزی اون. نه هم آره هم -

 ! گرفت ب*ل درخته با هم باری چند. بود انداخته راه عشوه و ناز و

 . شد جمع خودش تو آیدا

 !! وای-

 یهو که. زدیم زل بهم بعد انداختیم کیان به نگاهی اول نوید منو

 بازی عشق درخته با کیان کنین تصور. خنده زیر زدیم پقی هردومون

  بگه و کنه

 و بودم شده سرخ خنده شدت از! خدا وای!!!( بده بهم بوس یه عسیسم) 

 .بودم گرفته دلمو
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 این: میده ادامه و میکنه اشاره آیدا به. خان کیان: گفت خنده با نویده

 ...بندست خواهر

 . کرد نوید و من روبه بعد و گفت آهانی کیان

 ! میکنم ماچشون! میزنم حرف درختا با که نمیدونستم! عجیبه -

 . خنده زیر زدیم نوید منو دوباره

 مثل تو میدونم من که چیزی تا بود؟ ما با حواست و گوش مگه: نوید

 ! بودی زده زل ما ابجی به منگال

 . داد تکون هم سر پشت سرشو و بست چشماشو

 ...بایـ باشم من موضوع وقتی...بله ، بله: کیان

 . شدن باز حد از بیش چشماش یکدفه

 ابجیت؟: کیان

 . ابجیم. آره: نوید

  ابجیت؟ ولی میدونم: کیان

 بهش رو قضیه تو مگه. بابا ای: گفتم نوید روبه و حرفشون وسط پریدم

  نگفتی؟

 .باال داد نه ی نشونه به ابروهاشو نوید

 بگم نیست الزم دیگه که کیان. گفت کیان به آخر تا ماجرا اول از نوید

 !اومدن در براش قشنگی خیلی های شاخ کم کم اینکه
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 . خخخ

  بود؟ زنده خواهرت مدت همه این واقعا: کیان

 . داد تکون آره ی نشونه به سری نوید

 مغرور خان امید از کار این واقعا: گفت تمسخر با و زد پوزخندی کیان

 ! بعیده اخالق بد و

 قضاوت امید ی درباره نداشت حق اون. نشست پیشونیم رو غلیظی اخم

 قضاوت راجب داشت پیش دقیقه چند که کرده فراموش انگاری. کنه

 دست تو کیفمو! بده طالقش بود ممکن حتی و میزد حرف طرالن های

 . انداختم ساعتم به نگاهی و گرفتم

 ...بیمارستان برم باید ممنونم قهوه بخاطر کیان خب خیلی-

  دکتری؟ تو: گفت بود شده زده ذوق که انگار آیدا

 . زدم لبخندی

 . پرستارم یه من عزیزم نه -

 ...ولی جانم ای: گفت حالی خوش با و کوبید بهم دستاشو

  چی؟-

  باهات؟ بیام میشه...چیزه: آیدا

 کنی؟ چکار باهام بیای: گفتم تعجب با

 اینا و تزریقات یجورایی میخوام. هیچی: گفت و انداخت باال ای شونه

 !بگیرم یاد شما از

  همین به مگه: گفت و پرید نوید

  هاست؟ آسونی

 . کرد اخمی آیدا
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 چی؟ یعنی -
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 باشی پرستار پریا لمث اینکه مگر اونجا بری نمیکنن قبول اونا: نوید

 ! کنن اخراج رو پریا ، تو رفتن با ممکنه نکرده خدایی بعدشم

 به میدن آموزش دارن فعال اونا درضمن نمیشه چیزی! چخبره نوید-

 ... و شن پرستار و بگیرن یاد تزریقات میخوان که کسایی

 ! بدی؟ آموزش و ببری خودت با رو آیدا میتونی چطور اونموقع: نوید

 ...نکن بزرگ اینقدر رو موضوع هم تو بابا نداره چیزی-

 دیرم خیلی که پاشو کوچولو ، هم حاال: دادم ادامه و کردم آیدا روبه

 ! شد

 . شدم خارج کافه از آیدا با و کردم خداحافظی نوید و کیان با

 ...پرستار خانوم بیمارستان سوی به پیش. خب خیلی: آیدا

: گفت تعجب با آیدا که رفتم جلو قدمی چند. زدم لبخندی و نگفتم چیزی

  نمیریم؟ تاکسی با مگه

 . میریم پیاده. نیست دور زیاد بیمارستان ، نه-

 باهام آیدا میرفتیم راه که همونطور. شد ملحق من به و گفت آهانی

 . بود ای مزه با و خوبی دختر. میزد حرف

  نوید؟ و تو از خبر چه ببینم: آیدا

 . خوردم جا یکمی سوالش از
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 خبری قراره مگه: گفتم و کردم نگاهش ظریفی بسیار اخم و تعجب با

  باشه؟

 ! نیستی؟ دخترش دوس مگه: آیدا

 . همین. هستیم صمیمی دوستای نوید و من! رفت کجا فکرت عزیزم نه-

 . شدیم بیمارستان راهی و گفت آهانی

********* 

 ( شخص سوم) 

 

 ذهنشو سوال هزارتا. رفت فرو فکر تو. کرد تعجب آیدا سوال از پریا

 که وقتی افتاد شبی یاد به. نداشت براشون جوابی اما بودن کرده درگیر

 دروغ بهش دوباره اینکه بخاطر فقط. زد محکمی سیلی او به نوید

 که نداشت خبر پریا ولی کرد؟ پنهون رو حقیقت اینکه بخاطر گفت؟

  دیدن با نوید

 .شد ور شعله دلش تو آتیشی چه امید با گرفتنش ب*ل ی صحنه
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 به یکی. بودن فکر غرق دو هر. بودن شده ، زدن قدم مشغول پارک تو

 فکر به هم یکی. کنه آشتی هم با رو خواهر دو چطور که بود این فکر

 هیچ که بودن کرده درگیر ذهنشو هایی سوال یه. خواهرش و عشقش

ا . کنه سوال کی از نمیدونه. نداره ها اون برای جوابی  بره اگه مسلما

 و خودش به توهین شنیدن و بشه تحقیر مورد دوباره باز امید سمت



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 که عشقش از پریا؟ از کنه؟ سوال کسی چه از. کنه عصبیش مادرش

 بره کسی چه سمت به! کنه؟ سوال کسی چه از!  واقعا داداششه؟ عشق

  کنه؟ دریافت رو سواالتش تمام جواب و

 .شد خراب افکارش ی ریشه کیان صدای با

  کافه؟ بودین اومده چی برای آیدا و تو راستی: کیان

 بخورن صبحانه کافه تو آیدا و خودش بود قرار اینکه یادآوری با

 بود قرار: گفت و زد پیشونیش به دستی. رفتن هم تو اخماش ناخودآگاه

 چیزی که اون! بردم؟ یاد از اینو چطور من. بخوریم صبحانه کافه تو

 ! نخورد

 .بزن زنگ بهش ، خب: کیان

 ! ندارم شمارشو ولی: نوید

 . بزن زنگ پریا به: داد جواب سپس و کرد فکر کمی کیان

 گوشیشو سریع. شد حال خوش ، بزنه زنگ پریا به قراره اینکه از نوید

 بوق چند از بعد. گرفت تماس پریا با و اورد در شلوارش جیب تو از

 . داد جواب

 ...الو: پریا

 ! میشم مزاحم کارت وقت که ببخشید. پریا سالم: نوید

  زدی؟ زنگ که داشتی کارم ، میشنوم بگو. حرفیه چه این نه: پریا

 صبحانه هم با تا کافه بودم اورده رو آیدا ، من واقع در. آره: نوید

 بره تو با که کرد پیله اون و بردم یاد از یهو خب ولی بخوریم

 ! بخوره صبحانه نشد فرصت دیگه و بیمارستان

 کافی میبرم باخودم رو آیدا شد که استراحتم وقت!  نداره اشکالی: پریا

 . راحت خیالت. بخوره صبحانه تا بیمارستان   نزدیک که شاپی
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 .کرد تشکری و زد لبخندی نوید
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. شنید رو زیباش صدای تازه و دید عشقشو امروز که شد حال خوش

 پریا خندون و ناز صورت با صبح امروز مثل که بود این آرزوش

 چی ، شد خودش مال پریا روز یه اگه که کرد خیال. شه رو روبه

  میشد؟

 جفت دو ، میبینه که چیزی اولین و کنه باز چشماشو زود صبح اینکه

 به دستی اینکه. بخشه لذت براش چقدر ، زیبا لبخند اون با سبز چشم

 و عشق از شار سر ای بوسه ، پیشونی روی و بزاره زیباش صورت

 ...بزنه آرامش

 خارج فکر از میداد تکون چشماش جلوی که دستی و کیان صدای با

 این میدونست. زد ، پوزخندی مجازیش اما دوستداشتنی رویای به و شد

 ! نیست شدنی تعبیر و است خواب یک

 فکر چی به رفتی؟ کجا میزنم صدات دارم یکساعته پسر چته: کیان

  میکردی؟

 . بابا هیچی: نوید

 چیزی که گفتم. بابا ای: گفت دوباره نوید که کرد ریز چشماشو کیان

 ! نیس

 گفت؟ چی پریا ببینم بگو خب خیلی: کیان

 . شد لبهایش مهمان لبخندی ، پریا اسم اوردن با
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 تا شاپ کافی میبره رو آیدا شد استراحتش وقت اگه که گفت: نوید

 .بخوره صبحانه

 . شد زدن قدم ومشغول گفت آهانی کیان

 ...بگم بهت رفت یادم راستی: کیان

 . کرد نگاه کیان به میزد قدم درحالیکه نوید

 چی؟: نوید

 . طرالن   حنابندون امشب: کیان

 ...که میدونم اینو. خب: نوید

 . نمیدونی رو اصلی موضوع تو نه: کیان

 ببرم رو پریا قراره امشب: داد ادامه کیان که کرد نگاه تعجب با نوید

 ...کنن آشتی هم با تا طرالن پیش

 برا! خوبه خیلی اینکه: گفت بود شده حال خوش کیان حرف از که نوید

 کافه؟ بودی اورده رو پریا همین

 . داد تکون آره ی نشونه به سری کیان

  چطور؟ ولی: گفت متعجبی لحن با نوید

 ...کردم تحدیدش یجورایی: کیان

  چی؟ به: نوید

 ، نکنه آشتی طرالن با امشب اگه اینکه: گفت خاصی شیطنت با کیان

 !میدم طالق و طرالن
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 ! میکنی؟ کارو این واقعا: گفت بود زده خشکش کیان حرف از که نوید

 هم رو آیدا ، حنابندون بیا امشب راستی. بابا بیخیال: گفت و خندید کیان

 . شه آشنا طرالن با و بگذرونه خوش. بیار خودت با

 . گفت ای باشه و زد لبخندی نوید

****** 

 (  پریا) 

 

 در به ای تقه چند با که میبستم مانتومو های دکمه داشتم و بودم اتاق تو

 ی کله و سر من گفتن بفرمایید با. دوختم چشم در به و کردم بلند سرمو

 . شد پیدا آیدا

 تو؟ بیام میشه: آیدا

 ...بیا-

 . بست سرش پشت درو و داخل اومد

 . ممنونم ازت امروز بخاطر پریا: آیدا

  کردم؟ چکار مگه چرا-

 ممنون. ببینم آموزش و کارت محل بیام گذاشتی اینکه بخاطر خب: آیدا

 ! مرسی ،

 . میکنم خواهش: گفتم و زدم لبخندی

 مشغول آینه تو. انداختم سرم رو شالمو و بستم و مانتوم های دکمه

 آینه از چشم. خورد زنگ گوشیم یهو که بودم شالم کردن مرتب

 داشت که بود نوید. رفتم ، بود عسلی رو که گوشیم سمت به و برداشتم

 . کردم برقرار رو تماس. میزد زنگ
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 ...سالم...الو: نوید

  خوبی؟ سالم-

  خوبی؟ تو ممنون: نوید

 ...نگی ، بگی ا ی-

  شد؟ تموم شیفتت: نوید

 ... شد تموم تازه همین ، آره-

 کجاست؟ آیدا...آهان: نوید

 خانوم آیدا پرستار: گفتم و زدم چشمکی و انداختم آیدا به نگاهی

 ...پیشمه

 .انداخت پایین سرشو و زد خجالتی لبخند

 . خخخ...اوخی! خجالتیه چه! اوه

 . شنیدم گوشی پشت از رو نوید ی خنده صدای

 .دنبالتون میام االن من. خب خیلی: نوید

 میای؟ خودت-

 . میام کیان با نه: نوید

 ...نیس ُکنم ول ، نده آشتی طرالن با منو اینکه تا کیان آقا ظاهرا-

 !بعله: نوید
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 پشت آیدا و من. میشد پخش احساسی آهنگ و بودیم نشسته ماشین تو

 هم خان کیان این ظاهرا. رانندس هم کیان ، جلو نوید و بودیم نشسته

ا  برداره ما سر از دست نمیخواد  نده آشتی طرالن با منو تا امشب مسلما

  برم نذاشت حتی! نمیشه آب دلش تو قند ی کارخونه

 که ندادم خبر بهش اینکه یادآوری با. کنم عوض لباسامو امید ی خونه

 در گوشیمو و کردم کیفم تو دست ، میشه نگرانم و خونه میام دیر

 .اوردم

 پیام بهش بهتره. نمیشه نوید و کیان جلوی خب ولی بزنم؟ زنگ بهش

 کیف تو گوشیمو پیام کردن ارسال و کردن تایپ از بعد. بدم

 .برگردوندم

 که نگم خان کیان تیپ از البته. بود تاریک هوا و بود شده شب تازه

 . شده پرفکت

 مشکی جین شلوار و ساده سفید پیرهن هم نوید!( تو؟ بودی کی جذاب) 

 . بود شده خوشتیپ حال هر به ولی بود پوشیده

 . کرد توقف فروشی گل یه جلوی کیان

 ، گل   چیه نظرت: گفت و کرد من روبه

  باشه؟ تو ی سلیقه

 ! چه من به: گفتم تفاوتی بی با و انداختم باال ای شونه

 یک با کیان ، دقیقه چند بعد. شد پیاده ماشین از و کرد غلیظی اخم

 نشون رو گل و کرد تامون سه هر روبه. شد ماشین سوار گلی دسته

 . داد

 نظرتون؟؟: کیان

 ! محشرههه وای: آیدا

 .داداش قشنگه خیلی: نوید
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 به سری. موند من رو نگاها ی همه ، نوید حرف شدن تموم از بعد

  پریا؟ چیه گل   راجب نظرت: گفت آیدا که دادم تکون چیه ی نشونه

 به و گرفتم گل   از چشم. بود زیبایی گل دسته. دوختم گل به نگاهمو

 نه ، ناراحت نه ، حال خوش نه. حسی هیچ بدون. دوختم چشم کیان

 . شدم موفق که بنشونم لبام روی لبخندی کردم سعی...عصبی

 .میاد خوشش طرالن مطمئنم. خوشگله خیلی-
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 تا نیشش! شه آب کیان دل تو قند ی کارخونه تا بود کافی حرفم همین

 رانندگی مشغول خودش و داد نوید دس رو گل   و شد باز گوشاش بنا

 . شد

***** 

 . من جز به شدن پیاده ماشین از همه

  نشستی؟ چرا: کیان

 برم؟ کجا قراره مگه-

 . داخل. معلومه خب: کیان

 مرتکب تو تا هستم اینجا من اوال: گفتم لجبازی با و شدم سینه به دست

 اینجا تا! دادماا رو خانوم طرالن به خیلی اینکه ثانیا ، نشی حماقتی هیچ

 . خواهشا نیارین در شورشو دیگه نزدم حرفی اومدم

 تو بشین. خانوم پرنسس باشه: گفت ای مزه با لحن با و کرد اخمی کیان

 ! بمیر گرما شدت از ماشین
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 نیس معلوم. دارنااا مشکل خودشون با مردم ، واااا. بست محکم درو و

 تا چند خداروشکر. اوردم در گوشیمو. میشه تموم کی حنابندونشون اینا

 سگ چندتا که شدم بازی یه وارد. بودم داشته نگه سرگرمی برای بازی

 اصال. کنی تزئینشون آخر و کنی درمانشون ، داد حموم روباید گربه و

  چند با. کردم بازی چقدر نمیدونستم و نمیکردم حس رو زمان گذر

 چهره با که کردم بلند سرمو و کردم متوقف رو بازی ، شیشه به ای تقه

 با. کرد اشاره گوشی به و کرد باز رو در. شدم مواجه کیان اخمو ی

 ! تو هستی نی نی عجب: گفت طنزی لحن با اما بود کرده اخم اینکه

  کنن؟ بازی ها نی نی فقط قراره مگه: گفتم و خندیدم

 . پاشو. بیخیال اینو نمیدونم: کیان

 منو چی واسه: پرسیدم و شدم پیاده ماشین از. کردم نگاهش گنگی با

  ماشین؟ از بیرون اوردی

 .زد خشکم درجا میزد صدا اسممو که شخصی صدای با که
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 به و گرفتم کیان از نگاهمو آهسته آهسته و دادم قورت دهنمو آب

 شخص اون. دوختم چشم میزد صدا اسممو پیش لحظه چند که شخصی

 کنارم سختم و خوب شرایط تموم در که دختری. نبود طرالن جز کسی

 شده زیبا پُفش و بلند و قرمز لباس اون با. گاهم تکیه بود شده و بوده

 حرکت سمتش به قدمی چند ناخودآگاه که شد نزدیکم قدمی چند. بود

. بهم بودیم زده زل و بودیم ایستاده هم روی روبه طرالن منو. کردم

 ...میذارم تنهاتون من: گفت و کرد ای صرفه کیان
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 شرمزده طرالن. رفت ما پیش از فاصله بال حرفش این زدن از بعد

 :گفت ای گرفته صدای با و انداخت پایین سرشو. کرد نگاهم

 !سالم...سلـ...سـ

 . کرد نگاهم تردد با. کردم آروم سالمی و دادم تکون سری

 پریا؟...پـ: طرالن

 ناراحتی با و داد قورت صدا و سر با دهنشو آب. کردم نگاهش منتظر

  ناراحتی؟ ازم: گفت

 . دوختم چشم زمین به و گرفتم ازش نگاهمو

 ...من...نداشتم منظوری هیچ حرفا اون از بخدا...ببخشید: طرالن

 . گرفت پایین سرشو. زدم پوزخندی

 فریاد و داد من سر داری حق و دلخوری دستم از که میدونم: طرالن

 ساکت ، بگو چیزی توروخدا ولی بزنی سیلی بهم حتی کنی

 !  میده آزار منو چیز همه از بیشتر سکوتت...نمون

 کنی؟ خواهی معذرت ازم میخوای واقعا تو-

 ...آره: گفت و داد تکون سرشو تند تند

 . دادم تکون طرف دو به سرمو آرومی به و زدم داری صدا پوزخند

 ازم و میومدی خودت پاهای با قبال میخواستی اینو اگه تو...نه -

 ! میکردی خواهی معذرت

 دستش پشت با بود شده روان هاش گونه روی اشکاش درحالیکه

 . کرد پاک اشکاشو

  میخواستم واقعا من...نه...نه: طرالن
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 رفتی تو که شبی همون. کنم خواهی معذرت ازت و بیام امید ی خونه

 خونه با زیادی ی فاصله. امید ی خونه اومدم و گرفتم ماشین یه من

 .شدم پیاده و کردم حساب رو کرایه. نداشتم
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 ، کردم طی رو قدمی چند همینکه. بود شده دور خیلی دیگه ماشین

 تعجب با. بود کیان. اوردم در کیف تو از گوشیمو. خورد زنگ گوشیم

 میزد داد. رسید گوشم به کیان عصبی صدای که دادم رو تماس جواب

 و...وبره کنه رها منو میخواد... که...بود گفته. میریختم اشک من و

 اطرافم به گنگ. پایین اوردم آرومی به رو گوشی! کرد قطع تماسو بعد

 کردم سعی. میدیدم تار چیو همه و رفت گیج سرم یهو. میکردم نگاه

 ترک منو میخواد که میشه اکو سرم تو حرفاش مدام. دارم نگه خودمو

 ... مطلق سیاهی و شدن شل پاهام اما... کنه

 که صدایی با و زدم لبام به زبونی. میکردم نگاه طرالن به بهت با

  چیشد؟ بعد خب: گفتم میشد شنیده بزور

 که فهمیدم بعد. بیمارستانم تو که دیدم شدم بیدار که بعدش: طرالن

 خبر رو آمبوالنس ، بودن ایستاده امید ی خونه در دم که هایی نگهبان

 ... همین و بودن کرده

 اشک از مملو که چشمهایی با و کرد پر رو بوده بینمون که ای فاصله

 . کرد نگاهم بودن

 چیو همه بده فرصت بهم...ببخش منو. میکنم خواهش پریا: طرالن

 ... میکنم جبران
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 کسی چه اون جز به من مگه نبخشم؟ خواهرمو ، دوستمو نتونم چطور

  ؟ دارم دنیا این تو رو

 . زدم لبخندی

 ...بخشیدمت-

  با طرالن که بود کافی حرفم همین

 به. میوردم کم نفس داشتم. کرد بغلم سفت و پرید جا از حالی خوش

 ... شرطی یه به ولی: گفتم سختی

 . کرد نگاهم تعجب با و شد جدا ازم

  شرطی؟ چه: طرالن

 ... ببخشی منو هم تو اینکه-

  میکنی؟ خواهی معذرت چرا تو! دیوونه: طرالن

 ...کردم پنهون ازت رو چی همه اینکه بخاطر. خب-

 . کن فراموش رو گذشته! هیس: گفت و کرد قطع حرفمو

 . هستن منتظرمون همه. داخل بریم بیا: داد ادامه و گرفت دستمو بعد و

 ، بودن گرفته حنابندون اون تو که سالنی سمت به و زدم بهش لبخندی

 .رفتیم
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 ( شخص سوم) 
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 کسی به اینکه بدون. شد سوار و داد تکون ماشین اولین برای دست یه

 جلوی راننده ساعت ربع از بعد. بود شده خارج سالن از بده خبر

 .کرد توقف ، بود قصر یک عمارت گفت نمیشه بلکه بزرگ عمارت

 که میرفت عمارت سمت به. شد پیاده ماشین از و کرد حساب رو کرایه

 ...و گرفت محکم رو بازویش کسی پشت از یهو

****** 

 ( نوید) 

 

 . نکردم پیداش ولی میگشتم آیدا دنبال چقدر هر

 پریا؟-

 بله؟: پریا

 دیدی؟ جایی رو آیدا...چیزه-

 مگه؟ چطور ، نه: گفت تعجب با

 .شدن ملحق مادوتا جمع به طرالن و کیان

 شده؟ چی نوید: کیان

  خوبه؟ حالت: طرالن

 کجاس؟ خواهرت: داد ادامه سپس و انداخت اطرافش به نگاهی

 ...نکردم پیداش گشتم چقدر هر نمیدونم: گفتم و کشیدم موهام تو دستی

****** 

 (  امید) 
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 میخواد که بود فرستاده پیام یه هم پریا. موندم شرکت تو ۱0 ساعت تا

 بره میکنه قبول چطور اون که این تو موندم فقط! دوستش حنابندون بره

 تا کردم تالش چقدر هر بود؟ چی اسمش. دختر   اون کنار اونم اونجا

 . هیچی ولی بیارم یاد به اسمشو

 داره؟ رو چقدر پسر این. شد پیدا آراد ی کله و سر در به ای تقه چند با

 !میشه وارد بدم اجازه من اینکه بدون میزنه در

 شی؟ موندگار اینجا میخوای امید چیه: آراد

 . داشتم کار یکم-

 خونته؟ تو هنوز خانوم؟ پریا از خبر چه راستی. آهان: آراد
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 زیر مرد چندتا جلوی شخصیتشو که دوستش همون پیش رفته. آره-

 ! اون   حنابندون امشب. برد سوال

 بلندی نسبتا صدای با و شدن گرد چشماش حرفم این شنیدن با آراد

 ! چی؟: گفت

 . کردم اخم

 . باش آروم باال؟ میبری چی واسه صداتو-

  حنابندونشه؟ امشب میگی؟ طرالنو: آراد

 . خودشه آره-

 . شدم بلند جا از. بود پریده وضوح به آراد رنگ
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 چیشدی؟ خوبه؟ حالت آراد-

 بریم؟ هیچی...هیـ ها؟: آراد

 حرفی خواستم تا میکنه عوض بحثو داره. شده یچیزیش حتما این نه

 و گرفتم آراد از نگاهمو. موند دهنم تو حرف در به ای تقه چند با بزنم

 در چارچوب در امیرسام قامت من گفتن بفرمایید با. دوختم چشم در به

 . شد نمایان

 ...بخیر وقت آقا: امیرسام

  شبی؟ وقت این افتاده اتفاقی ؟ امیرسام چیشده-

 ...بله: امیرسام

 میکنه؟ چکار اینجا اون. افتاد آیدا به چشمم یهو که کشید کنار خودشو

  امیرسام؟ با اونم

  خبره؟ چه اینجا-

 ! میرفت مالکی عمارت سمت به که دیدم رو خانم آیدا. آقا: امیرسام

 نره باال کردم سعی که صدایی با. نشست پیشونیم رو ترسناکی اخم

  درسته؟ میشنوم که چیزی: گفتم آیدا روبه

 . انداخت پایین سرشو و نداد بهم جوابی

 ! بده جواب-

 دندونامو. داد تکون آره ی نشونه به سری فقط و نگفت چیزی هم باز

  هان؟ میکردی؟ چکار اونجا: گفتم اونها الی از و ساییدم بهم

 .چشام تو زد زل و گرفت باال سرشو اینبار

 . همین. ببرم اونجا از وسایالمو برم...میخواستم: آیدا

 . گذاشتم میز روی دستامو دوتا و شدم خم
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 نه اونم میاره سرت بالهایی چه بیاره گیرت طاهر اون اگه میدونی تو-

 ...تو فقط
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 . ببرم وسایالمو میخواستم فقط من داداش ببخش: آیدا

 بهم داداش قبال هم نوید. خوردم جا ، کرد خطابم داداش آیدا اینکه از

 زبون از وقتی ولی گرفتم نادیده اونو و ندادم اهمیتی هیچ ولی بود گفته

 . عجیبی حس یه. شدم جوری یه شنیدم رو کلمه اون آیدا

  عمارت؟ بری میخواستی که دادی خبر داداشت اون به-

 . گرفت ازم نگاهشو سریع

 . ندادم خبر هیچکس به. نه: آیدا

 . کشیدم عقب خودمو

 . بیارن وسایالتو فردا میسپارم ها بچه به من. خب خیلی -

 . خونه میرسونتت امیرسام: دادم ادامه و کردم اشاره امیرسام به

 . داداش مرسی: گفت حالی خوش با و کرد نگاهم

******** 

 (  پریا) 

 

  رفت؟ کجا پس بابا ای: نوید
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 اونو میکرد سعی که لحنی با و گذاشت نوید ی شونه رو دستشو کیان

 . میشه پیداش. نباش نگران: گفت کنه آروم

. شد سالن وارد آیدا دیدم که گذشت دقیقه چند. داد تکون سری فقط نوید

 ...اونهاش نوید: گفت و داد تکون رو نوید ی شونه کیان

 که دوخت آیدا به نگاهشو. پرید جا از جت مثل حرف این شنیدن با نوید

 . رفت آیدا طرف به و کرد ترسناکی اخم. میومد ما سمت به

 نگاه نوید به شده گرد چشمانی با و ایستاد سرجاش نوید اخم دیدن با آیدا

 گوری کدوم: گفت خشم با و گرفت رو آیدا بازوی شدت با نوید. کرد

  هان؟ بودی

 ...جا هیچ...هیـ: گفت کنان من من بود ترسیده انگاری که آیدا

 بودی؟ رفته کجا بگو...نگو دروغ بهم آیدا: نوید

 . گرفت دردم ، کن ول بازومو میگم خب خیلی: آیدا

: داد ادامه آیدا که کرد نگاه منتظر و کرد رها رو آیدا بازوی نوید کم کم

 ...بودم امید داداش پیش
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 ( نوید) 

 

 نزاشت امید چرا خب ولی. شدم آروم کمی آیدا های حرف شدن تموم با

 اون ی خونه بره آیدا

  مالکی؟



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 ناراحتی؟ ازم داداش: آیدا

 . کشیدم آرومی پوف و کشیدم موهام الی به ال دستی

 ...میدادی خبر بهم باید اول خب ولی. نه-

 . نشه تکرار دیگه میدم قول ببخش: آیدا

 . زدم بهش لبخندی

 خونه؟ بریم-

 . بریم: گفت آرومی به و داد تکون سری

 . شدیم خارج سالن از و کردیم خداحافظی پریا و طرالن و کیان از

***** 

 ( پریا) 

 

 بری؟ میخوای کجا: گفت تعجب با طرالن که گرفتم دستم تو کیفمو

 . چرخیدم سمتش به کامل

 . امید ی خونه-

 چشه؟ من ی خونه مگه: گفت و کرد اخمی

 ...نیست هیچیش-

 . خونه میریم هم با نباشه حرف پس: طرالن

 . زدم حرفش این به پوزخندی

 میخوای اجبار با حاال و بیرون کردی پرت خونه اون از منو خودت-

 خونه تو ا*ه* ه*ز*ر*ه که کردی فراموش حرفتو اونجا؟ برگردونی منو

 ! زدم چشمکی بعد و ندارن کاری( کردم تاکید تو ی کلمه روی)  تو ی
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 .انداخت پایین سرشو و کرد اخمی

 ! شه؟ گذشته جزء و شه فراموش چی همه نبود قرار مگه: کیان

 . کشیدم پوفی و نگفتم چیزی

 میخوابم امید ی خونه که شبیه آخرین امشب. میرم من حال هر به-

 ...چون

 خونه برمیگردم فردا: داد ادامه که کردن نگاهم منتظر طرالن و کیان

 ...مادرم و پدر ی

 بیای؟ بر پسش از میتونی که مطئمنی تو پریا: گفت نگرانی با طرالن

 . دادم تکون سری و زدم لبخندی

 .نباش نگران آره -
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 دستاشو تا دو درحالیکه امید دیدم ، شدم رد که سالن از. شدم ویال وارد

 چرا باز بابا ای. میکرد نگاهم اخم با و بود کرده فرو شلوارش جیب تو

 آرومی سالم و ایستادم روش روبه. کردم حرکت طرفش به کرده؟ اخم

 . کرد سالم لبی زیر و داد تکون سری. کردم

  گذشت؟ خوش: امید

 . بود خوب...کنم عرض چه که خوش-

 . داد تکون فهمیدن ی نشونه به سری فقط مقابلم در اونم

 . کنیم صحبت همدیگه با باید-
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 . بودم منتظرت همین برای: امید

 . کرد قالب دستاشو. نشستیم سلطنتی و شیک های مبل روی دو هر

 ... میشنوم: امید

 . شدم کردن صحبت به شروع ای مقدمه هیچ بدون

 . کنم زندگی اونجا همیشه برای میخوام. پدرم خونه برگردم میخوام-

 ! نه؟ تنهایی اونم: امید

 ! نیست چیزی. نکن بزرگ اینقدر رو موضوع امید-

 یه. کشید اش چونه روی آروم دستشو. کرد فوت کالفگی با نفسشو

 . بود شده قانع انگار نگاهش حالت از که میگفت بهم حسی

 چی؟ بخورتت چیزی آشامی خون اگه: گفت طنزی لحن با اما جدی

 . کنم اخم یا بخندم حرفش این به نمیدونستم

 خونه تو آشام خون آخه. نترس: گفتم سقف به اعتماد با و زدم لبخندی

 بشه؟ چی که بخوره منو بیاد بعدش میکنه؟ چکار من ی

 انداخت باال ابروشو تای یک. شد خم یکمی و کرد نزدیک سرشو کمی

 و خوشگل کوچولو دخترای از فقط اونا آخه: گفت خاصی شیطنت با و

 ...میشن مست مست جذابیتشون از و میکنن تغذیه جذاب

 هم ها آشام خون مگه: گفتم خاصی لحن با و کردم نزدیکش خودمو منم

  میشن؟ مست

 ...شما خوشگلی و جذابیت از: امید

 . زیاده احتمالش: داد ادامه سپس و کرد مکثی

 . گفتم اوهومی و دادم تکون سرمو

 ...دارن چشم مرتبط مردهای به که هایی زن که میدونی تو ولی-
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 یه با...ندارن تقصیری هیچ اونا ولی: گفت و خندید. کرد قطع حرفمو

 ! نیست حرام عشق میدونی تو که همونطور و میشن ما عاشق نگاه

 چرخ هجده تریلی زیر ببرمش میورد؟ در منو حرص داشت حاال این

 با یهو که شده شدنم غیرتی و شدن حرص متوجه انگار! کنم؟ لهش

 . خنده زیر زد بلندی نسبتا صدای

 آویزون پنکه به سرشون موهای از اگه...بخند ، بخند: گفتم حرصی

 ... نیست پریا اسمم ریخت بد و زشتو رویای اون مخصوصا و نکردم

 . بود گرفته ام خنده خودمم کم کم و خندید بلند صدای با اینبار

****** 

 شستن از بعد و رفتم wc سمت به. شدم بیدار خواب از زود صبح

 با کرمی مانتوی یه. اتاقم به برگشتم دندونام به زدن مسواک و صورتم

 سرم رو داشت گل طرح که کالباسی شال یه و پوشیدم سفید لی شلوار

 آرایش زیاد. نشستم آینه جلوی و برداشتم رو میکاپم کیف. انداختم

 شد تموم که کارم. میومد بهم ساده حال هر به ولی ندادم انجام آنچنانی

 خارج اتاق از چمدونم همراه به و گذاشتم چمدون تو رو میکاپم کیف

 . شدم

 مهال و بود نشسته میز سر امید. شدم سالن وارد و اومدم پایین ها پله از

 کار از هستم چمدون یه با که دیدنم با. میریخت چایی فنجونش تو خانم

 . کرد نگاهم شده گرد چشمانی با و کشید دست

 چیه؟ واسه چمدون این خانم ا وا: خانم مهال
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 . میرم اینجا از دارم من اینکه واسه: گفتم و زدم لبخندی

  برید؟ کجا قراره خانم: گفت و زد اش گونه به دستی آرومی به

 . پدرم خونه-

 رو سالن سراسیمه با و شد اشکی خانم مهال چشمان کم کم حرفم این با

 .میکردم نگاه خانم مهال خالی جای به مبهوت و مات. کرد ترک
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 ام چهره حالت دیدن با امید. سوال عالمت یک مثل بود شده ام چهره

 ...کرده عادت بهت ظاهرا: گفت و کرد ای خنده

****** 

 . شد بلند جاش از امید ام صبحانه کردن تموم از بعد

 . منتظرتم ماشین تو: امید

 . شد خارج سالن از و گفتم ای باشه

 کرده عادت بهم ظاهرا امید قول به! بیچاره. سوخت خانم مهال برای دلم

 یه رفتنم قبل بهتره. بودم کرده عادت همه به منم. شد اونجوری که

. کردم حرکت آشپزخونه طرف به و شدم بلند جام از. کنم خداحافظی

 و ایستادم دیوار کنار. شنیدم رو نفر چند پچ پچ صدای شدم که نزدیک

 . بشنوم رو حرفاشون تمام تا کردم تیز گوشامو

 لندن برن قراره خانم مگه بستونه خانم مهال هم تو بابا ای: خانم نرگس

  میکنید؟ گریه اینقدر که
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 عادت خونه این تو بودنشون به! نیست که خودم دست: خانم مهال

 . کردم

 . کردیم عادت خانم پریا به ما میگن راست خانم مهال: صنم

 و اشک همه این حاال هه: گفت که شنیدم رو الناز پوزخند صدای

 برای نازی و عشوه چه نیست معلوم که لوس   دختر یه برای ناراحتی

 ! کرده جذب خودش به اونو که انداخته راه آقا

 کردم مشت محکم دستمو. شد سرخ عصبانیت از صورتم حرفش این با

 ی درباره حرفو این حقی چه به پرو ی دختره. ساییدم بهم دندونامو و

 جذب رو امید و انداختم راه ناز و عشوه که گیرم میزنه؟ امید و من

 .اعصابم رو رفت بدجور کارست؟ چه اون کردم خودم
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 پرتت بیرون خونه این از تا ببند دهنتو الناز: گفت خشم با آقا احمد

 کی تو مگه. بدون رو خودت حدود و حد! نکردم کارت بی و نکردم

 آقا ی درباره که ای چکاره تو وسط این میزنی؟ رو حرفا این که هستی

 ! هان؟ میزنی؟ حرف خانم و

: گفت بود مشهود آن در ترس که صدایی با بود ترسیده انگاری که الناز

 . نمیشه تکرار دیگه...آقا احمد میخوام معذرت...مـ

 . تو و میدونم من اونموقع نشه تکرار بهتره: آقا احمد

 با خانم نرگس. شدم آشپزخونه وارد و نموندم کسی حرف منتظر دیگه

 خانم مهال. شدن بلند جا از شده گرد چشمان با همه. گفت هینی دیدنم
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 خیره و داد قورت دهنشو آب صدا و سر با الناز و کرد پاک اشکاشو

 . من به شد

  میکنید؟ چکار اینجا شما خانم: پرسید آقا احمد که بوده الناز به نگاهم

 . دوختم چشم آقا احمد به و گرفتم الناز از نگاهمو مکثی چند بعد

 این گفتن با. کنم خداحافظی یه رفتنم قبل اومدم: گفتم و زدم لبخندی

 کردم سعی و رفتم سمتش به. شد اشکی دوباره خانم مهال چشمای حرفم

 . کنم آرومش

 وقت هر. برم نمیخوام دوری جای که من. نکنید گریه خانم مهال ا  -

 . میکنم زندگی اونجا من... پالک...خیابون. خونم بیاید شدید دلتنگم

 . زد لبخندی و داد تکون سری. کرد پاک اشکاشو دستش با

 .بزنید سر ما به هم شما. حتما: خانم مهال

 . چشم-

 آشپزخونه از خروجم از قبل آخر ی لحظه. کردم خداحافظی همه از

 نگاه رفتنم به و بود ایستاده سینه به دست که انداختم الناز به نگاهی

 . میکرد

 سر پشت زود و نکنید قضاوت کنید سعی: گفتم و زدم بهش پوزخندی

. میشه تموم بد شما برای آخر چون نسازید داستان ، خانم مخصوصا آدم

 . نیست مهم بفهمید حرفمو شما  هرطوری هم حاال

 :دادم ادامه و زدم کوتاهی لبخند

 ...خدانگهدارتون
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****** 

 پشت از خونه دیدن با. کرد توقف مرحومم پدر ی خونه در دم امید

 پدر بدون تنها بزرگ ی خونه این تو بتونم چطور من. گرفت دلم پنجره

 دستانی نوازش و کسی چه صدای با صبح کنم؟ زندگی داداش ، مادر ،

  با بشم؟ بیدار موهام روی بر

 کی کنم؟ جان نوش را ام صبحانه کسی چه خندون لبای و شاد ی چهره

  کند؟ درست غذا برایم عشق با

 تازه هه. ها انسان همه بلکه من تنها نه. است تلخ چقدر من روزگار! آه

. ناامیدیم ، نداریم هدفی هیچ ما چیه؟ زندگی از هدفتون میگن بهمون هم

 . کنیم زندگی اجبار با باید و اومدیم دنیا به

 . اومدم خودم به امید صدای با

  پشیمونی؟: امید

 . میگم ای ساده نه آرومی به و میدم تکون طرفم دو به سری

 . کن خبرم حتما داشتی نیاز چیزی کمکی به اگه: امید

 ...امید-

 کنارم تو اگه. ممنونم: دادم ادامه ای ساده لبخند با که کرد نگاهم منتظر

 .کنم چکار و ببرم پناه کجا به نمیدونستم من نبودی

 . شد لبهایش مهمون زیبایی لبخند

 . خانمی نکردم کاری: امید

 . خندیدم فقط و نگفتم چیزی

**** 

 باز رو در حرکت یه با. چرخوندم قفل در رو کلید لرزون دستای با

 رو چشمام. رفتم داخل به لرزون های قدم با آروم آروم. کردم رها
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 با. کردم باز رو چشمام آرومی به و کشیدم نفسی استرس با. بودم بسته

 دلم. کردم بغض داشتم خاطره ها آن در که زوایایی تموم و خونه دیدن

 مشغول. بودن شده انداخته سفید ی پارچه خونه وسایل تمام رو. گرفت

 بوده بزرگ عسلی رو که عکسی قاب به چشمم که بودم خونه بررسی

 .افتاد
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 رو عکس قاب. کردم حرکت عسلی سمت به و دادم قورت دهنمو آب

 کردم فوت عکس روی. بود عکس روی غباری و گرد. گرفتم دستم تو

 بسیار عکس یه. شه واضح عکس تا کردم تمیزش دستم با کمی و

 دست اونو سالگیم هجده تولد روز که مادرم و پدر و من از زیبایی

 باید. برگردوندم سرجاش رو عکس قاب. بودیم گرفته هم با جمعی

 ساعتم به نگاهی. دارم وقت ۱۱:30 ساعت تا. کنم تمیز رو خونه

 . بود ۹:05. انداختم

 به. انداختم گوشه یه رو همه و کردم جمع رو سفید های پارچه اول

 از و برداشتم گردگیری برای دستمال یه. رفتم آشپزخونه سمت

 . شدم خارج آشپزخونه

***** 

 . شد تمیز سالن باالخره! شدم هالک اوف

 رو بود نشسته پیشونیم روی که عرقی و بردم کاغذی دستمال تا چند

. شدم بلند جا از دقیقه چند بعد. کنم استراحت تا نشستم یکمی. کردم پاک

 به میخواستم. خوابم اتاق بعدش کنم تمیز رو آشپزخونه یکم باید االن
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. شنیدم رو در هم سر پشت خوردن تقه صدای که برم آشپزخونه سمت

  تفاوتی بی با باشه؟ باید کی

 باز که رو در. کردم حرکت در سمت به و انداختم باال هامو شونه

 شده گرد چشمانی و تعجب با. خورد گره امید نگاه با نگاهم کردم

 از باشه؟ شرکت نباید االن مگه میکنه؟ چکار اینجا اون. کردم نگاهش

 . بهش زدم زل دوباره و شدم خارج فکر

 .سالم...سـ-

 . سالم: گفت و داد تکون سری

  میکنی؟ چکار اینجا تو....تو-

 نمیخوای؟ پرو مهمون برم؟ یعنی: امید
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 . کردم تر زبون با رو ام خشکیده لبهای و زدم لبخندی

 ...حرفیه چه این نه-

 . نمون بیرون. تو بیا: دادم ادامه و کشیدم کنار خودمو

 . شدیم سالن وارد. شد وارد لبخند با مکثی از بعد و کرد نگاهم اول

 شرکت؟ بودی نرفته تو مگه. امید-

 رو مهم های برگه چندتا یه رفتم. نداشتم خاصی کار ولی. چرا: امید

 .کنم بهت کمکی یه اینجا اومدم که بعدش همین کردم امضا

 . انداختم بهش خاصی نگاه و ایستادم روش روبه سینه به دست
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 کنی؟ کمک بهم میخوای تو-

 ! اوهوم: امید

 . کردم نگاهش شیطنت با

 . خب بسیار-

 انداخت دستمال به نگاهی اول. کردم پرت سمتش رو گردگیری دستمال

 . کردم نگاهم سوالی و

 . امید آقا منتظرته آشپزخونه-

 من: گفت بود نشسته پیشونیش روی که اخمی با و کرد اشاره خودش به

 کنم؟ گردگیری برم هیکلم این با

 .میگم ای ساده اوهوم و میدم تکون سری

 ! بزنه برق تمیزی از آشپزخونه میخوام. بجنب زود-

 گرفتین؟ اشتباه خدمتکار با رو بنده: امید

 همیشه بعدها برای باشه عالی کار اگه ببینم میخوام نه: گفتم و خندیدم

 . ازت کنم کمک درخواست

 اگه منظورت بعدها: گفت باز نیش با و انداخت باال ابروشو تای یک

 نه؟ شدیم شوهر و زن

 . شدن گرد نعلبکی ی اندازه چشام حرفش این با

 تو کنم تمیز اتاقمو میرم من...چیزه: گفتم و خاروندم اسکال مثل گردنمو

 . آشپزخونه برو هم

 . خانمم چشم: گفت و کرد ای خنده

****** 
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 به نگاهی و کردم مرتب تختمو. بود مونده تخت فقط بود شده تموم کارم

 . میزد برق تمیزی از که انداختم اتاقم

 .دیدم در چارچوب در رو امید که انداختم می اتاق به نگاهی داشتم
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 همین ولی! سادست اتاقت: گفت من روبه و انداخت اتاق به نگاهی

 . کرده قشنگش سادگیش

 اینکه یادآوری با که بودیم زده زل بهم. زدم لبخندی و نگفتم چیزی

 دیرم االن خدا وای. شدن گرد حد از بیش چشام بیمارستان برم قراره

 . میشه

 . میشه دیرم االن بیمارستان برم باید امید وای-

 . میرسونمت من: امید

 .کردم تشکری و زدم لبخندی

****** 

 (  نوید) 

 

 قرار. انداختم آینه تو خودم به نگاهی و بستم رو پیرهنم آخری ی دکمه

 . فردا برای بازار برم کیان با بود

. بود نشسته نفره تک مبل رو دیدم رو آیدا شدم خارج که اتاق از

 . بود کرده اخم و بود گذاشته اش چونه زیر دستشو درحالیکه
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 چیشده؟ آیدا-

 موندن مالکی طاهر عمارت تو که وسایالیی امید بود قرار مثال: آیدا

 !بیاره واسم رو

 !کنم اخم یا بخندم آیدا حرف به نمیدونم

 نه؟ بیارن وسایالتو میکنن کار امید دست زیر که کسایی منظورت-

 . کرد اخم

 میکنه؟ فرقی چه: آیدا

 بیاره کنه جمع وسایالتو بره خودش محاله امید. میکنه فرق خیلیم-

 . ایــنـجـا

 . کردم تاکید اینجا ی کلمه رو

  میاد؟ بدت امید داداش از چرا تو: گفت و شد بلند جا از

 ! بده منو جواب هان؟: گفت بلندی نسبتا صدای با که ندادم جوابی

 !مادرمونه مرگ باعث اون چون: گفتم بلندی صدای با و خشم با
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 . میکرد نگاهم بهت با آیدا. زدم حرفو این چطور نمیدونم

 ! ای مسخره شوخی چه: گفت ظریفی اخم با و کرد ای خنده

  دارم؟ شوخی باهات میبینی: گفتم و زدم پوزخندی

 ...منـ میگی؟ داری چی تو....تو: آیدا
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 چیه؟...چـ منظورت

 ! کن فراموش هیچی-

 ! بگی بهم رو چی همه اینکه تا جایی بری نمیذارمت نوید: آیدا

 نشسته پیش دقیقه چند آیدا که مبلی روی روبه. کردم فوت نفسمو کالفه

 . نشست من روی روبه اونم. نشستم ، بود

 بدونی؟ میخوای رو چیزی چه دقیقا: گفتم ای گرفته صدای با

 چی حرفت این از منظورت و میاد بدت امید از چرا اینکه دلیل: آیدا

 . مادرمونه مرگ مقصر امید که بود

 تو و من میدونی تو که همونطور: گفتم و کشیدم موهام الی البه دستی

 . نیستیم مادر یه از ولی پدریم یه از امید و

 دلیل پس نیستید مادر یه از امید و تو اگه. بذار کنار رو من: آیدا

  چیه؟ دارید بهم که زیادی شباهت

 . هست یکی امید و من پدر معلومه خب-

 . همخونیم

 میکنه فکر ببینه شمارو کس هر! عجیبه: گفت متعجبی لحن با آیدا

 ! هستید دوقلو برادر

 حسابم آدم حالم و وضع این با امید: گفتم دلم تو و زدم تلخی لبخند

 ! باشم دوقلوش داداش برسه چه نکرده

 . شده دیرم برم باید فعال میکنیم صحبت باهم بعدا. بیخیال آیدا-

 . باشه: آیدا

 حرکت در سمت به باشه؟ باید کی. اومد در صدای که شدیم بلند هردو

 . بود چمدون یه با ساله 23،24 حدود پسر یه. کردم باز رو در و کردم

 شما؟ ببخشید. سالم: گفتم که کرد سالمی
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 این: گفت و کرد اخم پسر   دیدن با و اومد آیدا که بگه چیزی خواست

 ! تویی؟

 . اوردم وسایالتو: گفت و زد داری صدا پوزخند پسر  

 !وظیفته: گفت و پرید آیدا که بره خواست. گذاشت کنار رو چمدون
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 خداتو برو: گفت آیدا به خطاب و چرخوند سرشو و ایستاد پسر   یهو

 ممکن االن وگرنه عمارت بری نذاشتمت و دیدمت دیشب که کن شکر

 ! باشی افتاده بیمارستان ی گوشه بود

  بود؟ چی حرف این از منظورش. رفت و گفت اینو

 اگه منظورش: گفت کردم تعجب پسر   حرف از که بود شده متوجه آیدا

 . بیارن سرم بالیی بود ممکن بیوفتم آدما اون گیر من

 دید؟ اونجا رو تو چطور کیه؟ پسر این مگه-

 نزدیک منو تصادفی. امیرسام   اسمش میکنه کار امید دست زیر: آیدا

 . چیشد که بزنی حدس میتونی خودت بعدش و دید عمارت

********* 

 ( پریا) 

 

 . شدم امید ماشین سوار و شدم خارج بیمارستان از

 . سالم-
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 . نباشی خسته. سالم: امید

 . گفتم باشی سالمت یه و زدم لبخندی

 خونه؟ میری: امید

 . بازار برم باید نه-

 . میبرمت من خب خیلی: امید

 . شد حرکت به شروع و کردم تشکر

********* 

 (  نوید) 

 

 خونه اینجا هستم؟ کجا من. شدم بیدار خواب از گوشیم زنگ صدای با

 سمتم به لیوانی یه با کیان دیدم که انداختم نگاهی اطرفم به کیه؟ ی

 . میومد

 تو خرس یه با که میرسیدم باور این به شدی؟ بیدار عجب چه بَه: کیان

 !طرفم زمستونی خواب

 . مسخره-

  به نگاهی و کشیدم صورتم به دستی

 برقرار رو تماس. شده نگرانم حتما. بود آیدا. انداختم تماس ی صفحه

 . کردم

 . الو-

 میشم؟ نگرانت من نمیگی کجایی؟ نوید الو: آیدا
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  پنج_و_سی_و_دویست_پارت#

 

 . کیانم ی خونه آیدا نیست چیزی-

 خونه؟ میای کی. آهان: آیدا

 . میام دیگه یکم-

 . باش خودت مواظب. باشه: آیدا

 به رو جمله این کسی ساله دو. زدم تلخی لبخند آیدا حرف شدن تموم با

 رفتار ، اش چهره. بود مادرم شبیه واقعا آیدا. بود نگفته بهم مادرم جز

  روزا اون یاد منو عجیب! آه...زدناش حرف و اخالقش و

 خودم به میکرد صدام گوشی پشت از که آیدا صدای با. انداخت می

 . اومدم

 رفتی؟ کجا...نوید الو: آیدا

 . برم من خب خیلی. همینجام-

 . خدانگهدارت: آیدا

 جا از. کنم خداحافظی یه منم نداد مهلت نگا ادبو بی! کرد قطع تماسو و

  نداری؟ کاری. برم دیگه من داداش خب: گفتم کیان روبه و شدم بلند

 .  بودی کنارم که مرسی: کیان

 . بود بنده ی وظیفه. چیه حرفا این-

 . ندارم حرفی بود وظیفت که حاال: کیان

 . خنده زیر زدیم دو هر حرفش شدن تموم بعد

 پریا به نرفته یادم از که خوبه. آتلیه بیای نکن فراموش فردا فقط: کیان

 . نکنه فراموش بگم هم
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  چرا؟ دیگه اون: گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 . طرالن   ساقدوش پریا معلومه خب زکی: کیان

 هم با عکس یه تو قراره و طرالن   ساقدوش پریا اینکه از. گفتم آهانی

 دلم تو! امید وجود بدون پریا و من فقط. شدم حال خوش خیلی باشیم

 . بودم گرفته عروسی

 . برم من خب خیلی-

 . بسالمت برو: کیان

****** 

 (  پریا) 

 

 شد پیاده ماشین از دیدنم با. رسوندم امید ماشین به خودمو توانم تمام با

 و شدم ماشین سوار. گذاشت صندوق تو و گرفت دستم از خریدارو و

 ی اندازه به امروز. کشیدم عمیقی نفس. نشستم شاگرد صندلی روی

 .نشست فرمون پشت و کرد باز رو ماشین در امید. اومد در پدرم کافی
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 خنده ، بود کرده پرت صندلی رو خودمو ها مرده مثل که من دیدن با

 . زد ای بوسه دستم پشت به و گرفت دستمو. کرد ای

 . خانمم نباشی خسته: امید

 . دادم تحویلش جونی بی لبخند
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 خریدی؟ چی بگو خب: امید

 . کردم صاف صدامو و دادم قورت دهنمو آب. کردم نگاهش کالفه

 . خریدم لباس فردا واسه بعدشم کردم خونه واسه خریدایی سری یه -

  فردا؟: گفت تعجب با

 . طرالن. دوستمه عروسی فردا آره-

 ! برد سوال زیر رو شخصیتت که همونی! آهان: امید

 مونده کارهایی سری یه خونه برم باید. نکن باز رو موضوع امید وای-

 پیش باید ۹ ساعت صبح. بخوابم باید بعدشم ندادم انجامشون هنوز که

 . باشم طرالن

 !خبره؟ چه!! ؟۹ ساعت صبح: امید

 . هستم ساقدوشش تازشم. باشم کنارش باید دوستمه خب-

 . کرد روشن رو ماشین و گفت آهانی

 بگیریم؟ شام رستوران از بریم موافقی: امید

 . اوکی-

****** 

 سمت به پالستیک دوتا با امید دیدم که گذشت ساعتی ربع یه تقریبا

 هارو پالستیک. نشست فرمون پشت و کرد باز رو در. میومد ماشین

 یکم ببخشید: گفت و کرد من روبه بعد و گذاشت عقب صندلی روی

 . بود شلوغ

 . نداره اشکالی-

 . شد رانندگی مشغول و کرد روشن رو ماشین

******* 
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 ( نوید) 

 

 خوش بود کرده درست آیدا که ماکارونی. بودیم نشسته میز سر آیدا منو

 . بود شده مزه

 نظرت؟ خب: آیدا

 .نکنه درد دستت. شده مزه خوش-
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 . گفت جانی نوش و زد لبخندی

 طرالن؟ ی خونه ببری منو میشه کردی تموم رو شامت اگه نوید:آیدا

 چکار؟ اونجا بری-

 احتیاج چیزی کمکی به شاید. عروسیشه فردا میدونی خودت: آیدا

 ! داشت

 . پیششه خواهرش اون ولی-

 میبری؟ منو نزن حال ضد: آیدا

 . میشه چی ببینم بخور شامتو حاال باشه-

*** 

 . شد باز در طرالن گفتن اومدم با ثانیه چند بعد و زدم رو در

 خوبید؟. اینجاست کی ببینید به: طرالن
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 خوبی؟ تو ممنون-

 جان؟ آیدا خوبی. خداروشکر: طرالن

 . مرسی خوبم: آیدا

 . نمونید بیرون تو بیاید: طرالن

 . پیشتون بیاد داشت دوست آیدا ولی ممنون نه-

 . اومد خوش: گفت آیدا به رو طرالن

  کس پریا و خواهرت و خودت جز به-

 هست؟ هم ای دیگه

 . نیست اینجا پریا...نوید. هست مادرمم: گفت و زد تلخی لبخند

 . اینجا برمیگرده کردید آشتی شما اینکه از بعد کردم فکر من چی؟-

 پدر ی خونه بره میخواد گفت ولی کردم رو فکر همین اول منم: طرالن

 . کنه زندگی مرحومش مادر و

 داری؟ خونشو آدرس: گفتم و کردم تر زبون با هامو لب

  چطور؟ دارم آره: طرالن

 االن باشه: طرالن. بزنم سر بهش میخوام. بدی بهم میشه زحمت بی-

 . داخل بیا آیدا. میکنم یادداشت رو آدرس برگه یه تو

 . اومد برگه یه همراه به طرالن لحظه چند بعد و شد خونه وارد آیدا

**** 

 ( پریا) 
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 تی که نفره سه مبل روی و برگشتم سالن به سفره کردن جمع از بعد

 موافقی: گفت من روبه سیدی یه با امید. نشستم بود اون روی روبه وی

 ببینیم؟ ترسناک فیلم یه
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 داره؟ موضوعی چه چیه؟ فیلم اسم. باشه: گفتم و انداختم باال ای شونه

 فصل. روح احضار. کانجرینگ ذ: گفت بعد و انداخت سیدی به نگاهی

 . ساختنش تازه دومشه

 . دادم قورت دهنمو آب سختی به

 بدی؟ نشونم چیزا این و ارواح ی درباره فیلم یه میخوای -

: گفت بود مشهود خنده اون در که لحنی با و انداخت باال ابرویی

 میترسی؟

 . کردم جور و جمع خودمو

 که واقعی...فیلمه یه اون باشه چی هر اصال...بترسم چی واسه...نه -

 . نیست

 . واقعیه داستانش فیلم این عشقم شرمنده: امید

 ببینیمش؟ اینکه از قبل میگی خالصه یه-

 . میگم خب خیلی. شنیدم آراد از خالصشو و تعریف: امید

 نه؟ بدی نشونم بیای داد پیشنهاد بهت اون حتما: گفتم حرصی

 .داد تکون آره ی نشونه به سری و خندید
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 میکنن زندگی ای خونه یه تو که ای خانواده یه ی درباره فیلمش: امید

 اون تو روحش اینم. مرد ولی میکرد زندگی اونجا شخصی قبال که

 و جیغشون صدای از و میشه خانواده اون آزار باعث که مونده خونه

 رو روح این تا میدن خبر نفر دو به هم اینا. میبره لذت شدنشون اذیت

 ...و کنن بیرون خونه اون از

 چی؟ و-

 . ببینیم میذارمش االن. کافیه اینجا تا دیگه نه: امید

 . کرد خاموش رو چراغا و گذاشت دی وی دی تو رو سیدی

 کردی؟ خاموش چی واسه چراغارو: گفتم لرزونی صدای با

 میترسی؟ نکنه کوچولو چیه: گفت و نشست کنارم اومد

 .نمیترسم. نه-
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******* 

 چادرش میفرستاد بازیشو اسباب ای بچه پسر یه که بودیم فیلم اوالی

 جیغی که دید رو شخصی یه انگار پسر  . میگشت بر پسر   به اون ولی

 .مامانش اتاق دوید و زد

 در شدت با یکی که میزد قدم رو راه توی داشت دختری یه هم اینجا

 جیغ یک من و رسید گوشم به زدن در صدای یهو که میکوبید رو

 . کشیدم بلندی

 . بستم چشامو و گرفتم رو امید امید بازوی

 ! میزنه در داره یکی امید-
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 ! بزنه سر بهت اومده مرد روح زیاد احتمال به. باش آروم: امید

 . زدم بازوش به محکم

 . نترسون منو نامرد -

 . کیه میبینم میرم االن. باش آروم خب خیلی: گفت و خندید

 تنها اینجا اینکه از میترسیدم. زدم زل امید ی چهره به زده وحشت

 تو نه: گفتم ای خفه صدای با و چسبیدم بازوش به بیشتر بنابراین. بمونم

 . نذار تنهام. نرو خدا رو

 . برگردم زود میدم قول. کیه میبینم فقط: امید

 . کردم نگاهش فقط و نگفتم چیزی

 بلند جا از و زد موهام به ای بوسه. گفتم ای باشه لرزونی صدای با

 انگشت. کرد روشن چراغارو شه خارج سالن از اینکه از قبل. شد

. بودم شده جمع خودم تو. میجویدم ناخونمو و گذاشتم دهنم تو شصتمو

 به ببینم بقیشو ترسیدم و بود فیلم اوالی فقط این! امید بمیری وای

 ! کنم خیس جامو زیاد احتمال

******* 

 ( امید) 

 

 شده بامزه خیلی قیافش. میخندیدم پریا به میرفتم در سمت به همونطور

  نوید دیدن با یهو که کردم باز رو در. بود

 رو خونه آدرس میکنه؟ چکار اینجا اون. ماسید بوده لبم رو که ای خنده

 باشم پریا با میخواستم شب یه! اومدنشه؟ وقت چه االن اورد؟ کجا از

 !کرد خراب امشبو و نذاشت اونم که
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******* 

 ( نوید) 

 

 چکار اینجا اون. کردم تعجب پریا ی خونه تو اونم امید حضور از

  میکنه؟

 فرمایش؟: گفت و کرد اخمی من دیدن با

 خونست؟ پریا-

 داری؟ چکارش: امید

 . تو نه ببینم اونو اومدم من. نیست مربوط تو به -

 ! میکنی زبونی بلبل من واسه میبینم: گفت و شد نزدیکم قدمی دو

 . صورتش به زدم زل و کردم پر رو بوده بینمون که ای فاصله

 . نمیترسم تو از من. بکن من با خواست دلت که غلطی هر-

 . زد پوزخندی

 ! سپاهی...نوید شدی هم شجاع اینکه مثل نه: امید

 . گفت تمسخر با رو سپاهی نوید

 دیگه اونموقع کردم خودم مال اونو و گرفتم ازت رو پریا که وقتی-

 ! نداره هم خارجی وجود تو واسه

 .شد قهقهه به تبدیل اش خنده و خندید

 ! من برادر نمیبینی هم خواب تو میگی تو که اینایی: امید
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 هستی؟ شرطمون پای هنوزم: غریدم لب زیر

 . هستم نکردم خاک زیر رو تو که وقتی تا: امید

 .گفتم ای خوبه و دادم تکون سری

 . کن کم شرتو هم حاال: گفت و کرد اشاره بیرون به ابروهاش با

 . بزنم حرف پریا با اینکه از قبل تا نه-

 تو حرف میزد صدا رو امید که پریا صدای با که بزنه حرف خواست

 .موند دهنش

 کیه؟ در پشت امید: پریا

 . بگه و کنه هم سر دروغی یه میخواست که خوندم رو امید فکر سریع

 . نوید. منم این پریا: گفتم و پریدم

 . تو بیا. خودتی نوید: پریا

 سالن وارد. شدم عصبانیتش متوجه که زدم امید صورت به پوزخندی

 . زد لبخندی و شد بلند جا از دیدنم با پریا. شدم

 . اومدی خوش. سالم: پریا

 خوبی؟. ممنون. سالم-

 . خداروشکر: پریا

 و بزرگ ی خونه: گفتم پریا روبه سپس و انداختم خونه به نگاهی

 . داری قشنگی

 . لطفته نظر. ممنون: پریا

 میکردید؟ چکار داشتید-

 . میدیدیم ترسناک فیلم داشتیم: گفت من روبه و کرد اشاره وی تی به

 کنم؟ تماشا باهاتون منم داره اشکالی-
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 .بشین بیا. حرفیه چه این نه: پریا

 میکنی؟ خاموش چراغارو اون زحمت بی: گفت امید روبه

 که ای نفره سه مبل روی و کرد خاموش چراغارو و گفت ای باشه امید

 . نشست امید کنار پریا بعدش و نشست بود وی تی روی روبه

 . بشین بیا وایسادی؟ چرا: پریا

 تک مبل به بعد و انداختم بودن نشسته اون روی که مبلی به نگاهی اول

 بین پریا حاال. نشستم پریا کنار. بشینم اونا کنار اینکه از بهتر چه. نفره

 روی که اخمی و شدم امید دست شدن مشت متوجه. بود نشسته دوتا ما

 پوزخندی. بود رفته انفجار مرز تا کارم این با. بود نشسته پیشونیش

 .دوختم وی تی به نگاهمو و زدم بهش
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******** 

 ( امید) 

 

 بشینه؟ پریا کنار بیاد داد رو ای اجازه همچین خودش به چطور

 ! کنم خونی رو دیوار ، دیوار به بکوبونم سرشو میگه شیطونه

 من با کردن بازی. باشه. کنی بازی باهام میخوای نوید خب خیلی

 . داره خودشو قوانین

***** 

 ( نوید) 
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 صحنه تو. ببرن بین از رو قدیسه زن اون تونستن که بود فیلم آخرای

 خودش تو و میکشید کوتاهی جیغ پریا گاهی بودن ترسناک که هایی

 . میشد جمع

 ! شد تموم. آخیش: گفت و کشید عمیقی نفس پریا

 . بخندم شد باعث که بود باحال خیلی حرفش این گفتن طرز

 . میومد در فیلم تو زن   اون هی. واال: پریا

 ! ها خوشگلیه زن-

 شدی؟ عاشقش نکنه چیه: گفت بود کرده تعجب حرفم از که پریا

 ...بوده خوشگل قبلنا شاید. نمیدونم: گفتم و باال بردم دستامو

 شده؟ جذاب االن و بوده خوشگل قبلنا یعنی. آهان: پریا

 با و کرد ریز چشماشو. دادم تکون آره ی نشونه به سری خنده با

 و کرد امید به رو بعد و کرد مکث کمی. خندید و زد بازوم به دستش

 امید؟: گفت

 ای دیگه عالم یه تو انگار بود پرت حواسش. انداختم نگاهی امید به

 . بوده فکر تو. بود گذاشته لباش روی و بود کرده مشت دستشو. بود

 نگاهی سمتم برگشت پریا. انگار نه انگار اما زد صداش دوباره پریا

. زد امید جلوی بشکن یه. برگشت امید سمت به دوباره بعد انداخت بهم

 شده؟ چیزی: گفت و کرد نگاه پریا به و شد خارج فکر از امید

  بود؟ کجا حواست میزنم صدات دارم ساعته یه: پریا

 شد؟ تموم فیلم. میکردم فکر داشتم یکم: امید

 .وقته خیلی از: پریا
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. کشید می رو قتلم ی نقشه داشت که نداشتم شک بود فکر تو امید وقتی

 زنده من و میمیره اون. برنده من و میشه بازنده اون. خونده کور اما

 پیش بری باید دیگه مدت چند چون کنی بای بای بهتره امید. مونم می

 ! جونت مامان

 کنیم؟ بازی یه موافقید رفته سر حوصلم: پریا

 . نیست حسش: امید

 .ما با کن بازی هم تو امید بابا ای: پریا

 . پریا ندارم حوصله: امید

 تو: گفت و کرد نگاهم آویزون ی لوچه و لب با و سمتم برگشت سپس

 ! لدفااا. کن بازی باهام دیگه

 . بود شده دار خنده قیافش

 ! شدی همسایمون اردک شبیه نکن شکلی این لباتو خب خیلی-

 . پریا همینطور و کرد بدی اخم امید

 . دارم برات نوید آقا باشه: پریا

 کنیم؟ بازی چه خب خیلی: گفتم و خندیدم

  فامیل؟ و اسم نمیدونم...اممم: پریا

 . گفتم ای باشه و دادم تکون سری

 . بیام و بیارم خودکار و برگه برم من پس: پریا
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 به سرمو. کردم حس رو من روی امید نگاه سنگینی پریا رفتن با

 . بهم زدیم زل دو هر و چرخوندم سمتش

 ثابت خوای می رو چی داره؟ معنی چه کنی می که هایی کار این: امید

 کنی؟

  کنی؟ جذب خودت سمت به رو پریا خوای می اینکه

 بدست رو پریا شده که قیمتی هر به: گفتم و کردم نگاهش ریلکس خیلی

 .زد پوزخندی. بگذرم جونم از بخوام اگه حتی. میارم

 و من فقط. میمونه من واسه وپریا نداره وجود تو واسه اونموقع: امید

 . تو نحس ی سایه حضور بدون اون

 و برگه یه و اومد سمتم به. شد سالن وارد پریا که بدم جوابشو خواستم

 بود من کنار که تکی مبل روی رفت بعد و داد خودکار و دستی زیر

 . نشست

 کنیم؟ شروع حرفی چه با اول خب خیلی -
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 . س حرف: گفت سپس کرد فکر کمی

 . دراومد پریا صدای که گذشت ای دقیقه چند یه. کردیم شروع رو بازی

 اسم؟ خب. تموم: پریا

 .سامان-

 فامیل؟. سارا: پریا
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 چی؟ تو سلیمانی-

 ! سپاهی: گفت و انداخت امید و من به نگاهی باز نیش با و کرد مکث

 ! دزد ای نوشتی؟ چرا منو فامیلی عه-

 خب: گفت پریا که ندادم اهمیتی بهش. شنیدم رو امید پوزخند صدای

 حاال. بود امید و تو فامیلی رسید ذهنم به س حرف با فامیلی تنها

 شهر؟ اسم. بیخیال

 . سنندج-

 کشور؟. ساری: پریا

 . ننوشتم-

 میوه؟. صفر بزن. سانفرانسیسکو!  خاک ای: پریا

 . سیب-

 . نوشتم سیب منم مرض: پریا

 . پنج بزن: گفتم و خندیدم

 رنگ؟. نزدم تو مثل گنده صفر حداقل: پریا

 . سبز-

 حیوان؟. سفید: پریا

 . سوسک-

 ( میگم کشیده رو سوسک) 

 اشیاء؟. مار سوس! اَیییی: گفت بود شده چندشش انگار که پریا

 . ننوشتم-

 . امتیاز حاال. سینی. صفر: پریا
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 چی؟ تو 55: گفتم امتیاز شمردن از بعد

 ! هورااا. شدم برنده من! 65: گفت و اورد در زبون

 . زدم دست و گذاشتم کنار رو دستی زیر و خودکار و برگه

 . آفرین-

***** 

 ! بودن کرده راهیم در دم تا امید و پریا. شدم خارج خونه از

 . گذشت خوش بهم خیلی. امشب برای ممنونم پریا-

 . زد لبخندی و داد تکون سری

 . میبینمت عروسی تو فردا پس-

 بهت نکن شک داماد آقا هم کیان باشه خانم عروس طرالن وقتی-

 ! نگذره خوش

 خواهی معذرت یه با اومد گوشیش زنگ صدای. خندیدم منم و خندید

 .خان امید و موندم من حاال شد خونه وارد

 فردا: گفتم میکردم گرد عقب کم کم همونطور و دادم تحویلش پوزخندی

 !باش سوپرایزم منتظر
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******* 

 ( امید) 
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 انجام میخواد غلطی چه بود؟ چی فردا سوپرایز از منظورش عوضی

 بهش نگاهی پریا صدای با. میچرخه سرش تو چی نیست معلوم بده؟

 . انداختم

  رفت؟ نوید عه: پریا

 . بهش زدم زل اخم با

 کردی؟ اخم چرا چیه؟: پریا

 آقا و تو به امشب انگار. هیچی: گفتم نره باال کردم سعی که صدایی با

  نه؟ گذشت خوش خیلی نوید

 به خیلی اینکه از منظورت میگی؟ داری چی تو: گفت و کرد ای خنده

 میکنی؟ اشاره داری چی به چیه؟ گذشت خوش نوید و من

 . نیستم کور من پریا: گفتم عصبی

 داشت عوضی اون چطور دیدم: دادم ادامه و کردم اشاره خونه داخل به

 از غیر بودن سالن تو که هایی مبل همه این بین از. میشد نزدیک بهت

 بشینه؟ بیاد اونم تا نکرد پیدا بودیم نشسته اون روی دوتا ما که مبلی

 ! تو کنار اونم

 نزدیک بهم داره عمدا نوید که میکنی فکر چرا تو. کن بس امید: پریا

 .مزخرفات این و بشه

 نزدیکت داره من وجود با حتی. میکنه رو کار همین داره واقعا چون-

 ! میشه

 واقعیت این نمیخوای چرا هستیم معمولی دوستای فقط نوید و من: پریا

 ! کنی؟ قبول رو

 ...میبینم دارم رو این از غیر من چون-

 . کردم سکوت و خوردم رو حرفم ی ادامه
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 به و کردم مشت محکم دستمو. داد تکون تاسف ی نشونه به سری

 قبل آخر بار برای. زدم رو استارت و شدم سوار. رفتم ماشینم طرف

 شده روان اش گونه روی اشک قطره یک. انداختم بهش نگاهی رفتنم

 .زدم داد سرش که کردم لعنت با هزار خودم به. بود
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******* 

 ( پریا) 

 

 امید مدام چرا. بود شده خورد اعصابم. بستم محکم رو در و داخل رفتم

 دوستای فقط تا دو ما هست؟ چیزی نوید و من بین که میکنه فکر

 نزدیک بهم داره عمدا نوید میگه هم تازه هه. همین هستیم صمیمی

 یا دوست یک عنوان به نوید! اورد؟ کجا از رو مزخرفات این! میشه

 برم باید. بود ۱2. انداختم ساعت به نگاهی! داره دوستم برادر یک

 . کردم حرکت اتاقم طرف به و. باشم آماده فردا برای بخوابم

***** 

 ( شخص سوم) 

 

 یک یا برادر یک عنوان به نوید که بود کرده فکر خودش با پریا

 را او دیوانگی مرز تا نوید اینکه از قافل. دارد دوست را او دوست

 پریا نزدیک خواست می امید جلوی عمدا نوید امشب گویا. دارد دوست

 امید. بازنده وامید شد خواهد برنده او که بفهماند را این امید به تا بشه

 کنار حقی چه به نوید اینکه یا. بود شده عصبی نوید های رفتار با
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  یا دنیا این در. بود گرفته را تصمیمش نوید ولی میشینه؟ عشقش

  خدا تنها و امید یا ماند می زنده خودش

 ... زد خواهد ها آن برای رقمی چه سرنوشت داند می

******* 

 ( پریا) 

 

 من چون و میکنن آرایش رو طرالن داشتن تازه و بود ۹ ساعت

 صبح همین برای و باشم داشته حضور باید آتلیه تو عروسم ساقدوش

  که ها شاگرد از یکی صدای با. میومدم آرایشگاه به باید زود

 که صندلی روی و شدم بلند جام از کنه درست رو موهام خواست می

  مقابلش

 . نشستم بود بزرگی ی آینه

 خواید؟ می مدلی چه رو موهاتون-

 . باشه هم دار حالت. طرفه یه اما باشه باز خوام می-

 .شد کار به مشغول و داد تکون سری
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 خوب کارشو. انداختم آینه تو خودم به نگاهی کارش شدن تموم از بعد

 که صورتی با طرالن دیدم که کشیدم موهام به دستی. بود داده انجام

 دستشویی طرف به و بیرون اومد دو با اتاقی یه از شده آرایش نصفش

 . رفت
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 ! خبرته؟ چه دستشویی میری باره چهارمین این طرالن وای-

 چه موهات عه: وگفت کرد نگاهم بشه دستشویی وارد اینکه از قبل

 . کنم چکار دارم استرس بابا ای. شده قشنگ

 !االن نه شب آخر برای بزار استرسو تو-

 ! ریخت این برم من. شد بیشتر استرسم کوفت: طرالن

 هردوتاشون کیان و طرالن خدا وای. شد دستشویی وارد و گفت اینو

 که دختری یه فروغ. هست هم عروسیشون امروز هم تازه. دلقکن

 آرایشت میخوای االن: گفت و اومد سمتم به میده انجام خوبی میکاپ

  کنم؟

 . بعد بشینم یکم بزار نه: گفتم میشدم بلند جام از که همونطور

 از طرالن. نشستم و قبلیم جای سر برگشتم. رفت و گفت ای باشه

 می بهش ریز! شدم راحت آخیش: گفت آرومی به و اومد در دستشویی

 . خندم می بهش دارم شد متوجه که خندیدم

 اوردی؟ گیر دلقک خندی؟ می چرا مرض: طرالن

 . آره بخوای راستشو-

 . اومد در آرایشگره صدای که بده جوابمو خواست

 . کنم تکمیل آرایشتونو بیاید لطفا نیکروش خانم-

 . رفت بعد و کرد ریز چشماشو. گفت ای باشه

 . دادم تکیه صندلی به سرمو و نشستم صندلی روی

 ...یا غلیظ یا میخواید ساده آرایشتونو: فروغ

 ای گربه رو چشم خط ولی باشه ساده لطفا: گفتم و پریدم حرفش میون

 .بکشی خوام می

 .شد کار به شروع و گفت ای باشه
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 و اومدم خودم به فروغ صدای با که گذشت بیشتر یا ای دقیقه 20 یه

 و ساده. شده چطور آرایشم ببینم تا داد بهم آینه یه. کردم باز چشمامو

 و پرو اتاق رفتم. شدم خارج اتاق از و کردم تشکر ازش. بود زیبا

 بود مانندی رنگ شیری یا نباتی لباس یه. کردم تنم تو رو مجلسی لباس

 و اومدم در پرو اتاق از. میخورد کلوش پایین از و بود تنگ باال از که

 تماس از کیان که میرفتم ور گوشیم با داشتم. نشستم صندلی روی

 و شادش صدای که برقرار رو تصویری تماس. زد زنگ بهم تصویری

. پیچید بودم نشسته توش که سالنی توی بود گذاشته ماشین تو که آهنگی

 . میکرد رانندگی داشت

 و موهات نظر از دارم البته شدین خوشگل چه خانوم پریا بَه: کیان

 . میبینمت کامل آتلیه تو بعد. میگم آرایشتو

 . نه آتلیه تو ولی میبینمت بعدا منم باشه. مرسی-

 کجا؟ پس: کیان

 . طرالن دنبال اومدی وقتی-

  کجاست؟ خوشگلم خانوم راستی. آهان: کیان

 . پوشه می لباساشو داره شاید. نمیدونم-

 . بشم خودم خانوم قربون ای: کیان

 االن تا آرایشگاه اومد که وقتی از. بابا کاری کجای: گفتم و خندیدم

 . دستشویی رفت بار هزار
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  چرا؟! وااا: گفت متعجبی صدای با. شدن گرد چشماش

 . دارم ساستر میگه-

 برای بزاره استرسو بگو بهش: گفت خاصی شیطنت با و زد چشمکی

 !االن نه شب آخر

 منو میومد وگرنه داشت دستشویی که خوبه. گفتم بهش همینو دقیقا-

 . کشت می

 . خندیدیم دو هر

 .بینمت می. برم من فعال خب خیلی: کیان

 . همچنین-

 زدن دست و سوت صدای با که بود گوشی تو سرم. کرد قطع تماسو و

 طراحی که بلند و پفی سفید لباس با طرالن دیدم که کردم بلند سرمو

 .میومد بیرون اتاقی یه از بود شده انجام اون در قشنگی
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 شده محشر زیبا اما ساده آرایشی و دار حالت اما باز موهای مدل با

 خنده دید رو ام چهره وقتی که کردم می نگاهش باز نیمه دهن با. بود

 . کرد ای

 شدم؟ چطور: طرالن

 طرفش به. شدم بلند جام از و زدم لبخندی. کردم جور و جمع خودمو

 . ایستادم روش به رو و رفتم
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 . شدی محشر طرالن وایییی-

 شدم؟ خوشگل واقعا: گفت و خندید

 . گفتم اوهومی و دادم تکون سری

 . بگیریم سلفی هم با وایسا-

 هم با و طرفش برگشتم دوباره. رفتم گوشیم سمت به و گفت ای باشه

 . انداختیم زیبایی سلفی یک

 نزد؟ زنگ کیان: طرالن

 . میزدیم حرف تصویری تماس هم با داشتیم تازه چرا-

 بود؟ شده چطور جدی؟: طرالن

 . بود شده باحال خیلی موهاش حالت ولی ببینم نتونستم که تیپشو-

 گفت؟ چی خب: طرالن

 . اینجا میاد داره. اینا و پرسید تو ی درباره هیچی-

 من؟؟ ی درباره: طرالن

 . اوهوم-

 گفتی؟ چی تو یا گفت چی خب: طرالن

 پوشه می لباسشو داره کنم فکر گفتم بهش اینا و کجایی که گفت-

 ....بعدش

 چی؟: طرالن

 . گفتم بهش استرست راجب-

 آبروم خوبه. گفتی بهش چرا دختر. کنم لهت جا همین باس: طرالن

 .رفت کیان جلوی
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 سرت خیر شوهرته نیست که غریبه شد؟ چی حاال هم تو بابا باشه-

 . هست هم عروسیتون امروز

 . داره فرق اون با این: طرالن

 .کردم ریز چشمامو و زدم کمرم به دستامو

 مثال؟ داره فرقی چه-

 . بهم خنده می یا میکنه مسخره یا میگیره حاال خب: طرالن

 . سرش تو بزن گل با کرد کاری اگه-

 . میشه خراب گلم دسته حیفه نه: طرالن

 . خنده زیر زدیم دو هر بعد و کردم نثارش ای دیونه

 پایین رادفر آقا   نیکروش خانم: گفت و اومد طرفمون به شاگردا از یکی

 .هستن شما منتظر

 

[ ,.۱۷.۱۱.۱۷ ۱5:۱0] 

  نه_و_چهل_و_دویست#

 

 . بپوشه شنلشو تا کردم کمک طرالن به

 آرایشگاه تو اصال کجاست؟( طرالن مادر) نسیم خاله طرالن راستی-

 .ندیدمش

 خوب کارشون میگه. نمیاد خوشش آرایشگاه این از میگه: طرالن

 تو که باشه مادری یه پریا بگو بهم تو. دیگه آرایشگاه یه رفته نیست

 باشه؟ مسخره دلیلش فقط و نباشه کنارش دخترش روز بهترین
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. کن ول رو اینا! مامانت. کرده اینکارو که هست مادری یه اوهوم-

 هم حاال. نده محل کنن ناراحتت میخوان مدام که افرادی به و نده اهمیت

 . منتظرته داماد آقا که بریم بیا

 . کرد بغلم و زد لبخندی

 حقم در که خواهری و رفیق تنها. چی همه بابت. ممنونم پریا: طرالن

 . هاتم خوبی تموم مدیون. تویی کرده

  مدیون منم: گفتم و شدم جدا ازش

 کنارم تو دادم دست از خانوادمو که وقتی کردی فراموش. هاتم خوبی

 بشه؟ بهتر حالم کردی کمکم و بودی

 . کرد بغلم دوباره و نگفت چیزی

 بیرون از ماشینی بوق صدای که موندیم حالت همون تو لحظه چند

 . شدیم جدا هم از. اومد

 ! کردیم فراموش و کیان وای: طرالن

 ژست با کیان. طرالن بعد من اول. شدیم خارج آرایشگاه از دو هر

 یه. بود شده جذاب و خوشتیپ المصب. بود داده تکیه ماشین به خاصی

. اومد طرفمون به ما دیدن با. بود دستش تو قشنگی و سفید گل دسته

 . زد ای بوسه دستش پشت به و گرفت و طرالن دست

 . خانومم شدی خوشگل: کیان

 . آقایی شدی خوشتیپ و جذاب هم تو: گفت و زد لبخندی طرالن

 نمی: گفتم و کردم ای صرفه تک. بودن شده خیره دیگه بهم عشق با

: طرالن. آتلیه بریم بهتره ولی کنم خراب براتون رو لحظه این خوام

 . میشه دیرمون االن میگه راست

 . بریم خب خیلی: کیان
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 .آتلیه میام گیرم می تاکسی یه من برید شما-
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 تاکسی؟: گفت من به خطاب سپس انداخت طرالن به کوتاهی نگاه کیان

  چشه؟ من ماشین مگه چیته؟ برا تاکسی

 . تا دو شما با بیام زشته ولی نیست هیچیش-

 هیچ بدون هم حاال میای ما با ای دیگه چیز نه و زشته نه: طرالن

 . شو ماشین سوار حرفی

 ...ولی-

 . گفتم که همینی. نباشه حرف: طرالن

 . باشه-

 سوار خودم بعد بشینه شاگرد صندلی روی کردم کمک و طرالن اول

 . کیان بعد و شدم

 نسیم خاله طرالن: پرسید طرالن از که بود رانندگی حال در کیان

 ندیدمش؟ من چرا پس کجاست؟

 بنابراین نیستن خوب آرایشگاه این کارای که میگن خانم نسیم: طرالن

 ! پسندشون مورد آرایشگاه بردن تشریف

 . بودیم گرفته رو خندمون جلوی اما بود گرفته خندمون کیان و من

 . کنارته امروز پریا کافیه عشقم بیخیال: کیان
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 اون میگی راست: گفت کیان روبه و کرد بهم نگاهی برگشت طرالن

 . هاشم خوبی مدیون عمرم آخر تا. برام کافیه باشه

 به منه ی وظیفه اینکه. میزنی که چیه حرفا این: گفتم و زدم لبخندی

 . تو برای خواهر یک عنوان

 . ندارم حرفی من. نداره اشکال وظیفته که حاال: کیان

 . خندیدیم هممون کیان حرف این با

 . بگیرم فیلم خوام می کن روشن رو ضبط کیان: طرالن

 استوری؟ بزاری میخوای فیلمو. خانومم چشم: کیان

 . بزارمش پستام تو خوام می. میشه حذف بعد نه: طرالن

 با طرالن. کرد روشن رو ضبط کیان و گرفت باال گوشیشو طرالن

 خونی لب آهنگ

 . کرد می 

 ( جان ای_  سحر) 

 

 تیره شدن ابرا نارنجیه آسمون

 

 میره داره دلم رنگی خوش غروب چه

 

 خونه از بریم بیرون االن میشد کاش

 

 جوره چی همه بعدش هستی بگو تو
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 آب دل به میزنیم و میبندیم کوله دوتا یکی

 

 ناب جای یه با بسه دوتامون واسه کوچیک قایق یه

 

 دوتامون لبخند استواییه گرمای

 

 اروپامون دور سفر شده شروع که انگاری

 

 تو با جان جان ای

 

 میشم مبهوت و مات آن هر

 

 تو نمیدونی یا اینو میدونی

 

 عکاسی دوربین و عشقمون و تو و من

 

 احساسی ژستای این میشه شکالتی

 

 هستیم هم با ما که ای ثانیه هر خاصه

 

 بستیم هم به دل ساده چه یعنی زندگی
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 طرالن. شدیم پیاده ماشین از کیان و من. کرد توقف آتلیه جلوی کیان

 رو ماشین در. بشه پیاده ماشین از کردم کمکمش و کرد باز رو در

 ماشینش این به نگاهی. افتاد کیان سفید پرشیای به چشمم که بستم

 اینکه ولی. شدم ماشین   متوجه تازه. بود بلندا شانسی این از. انداختم

 که بود داده تکیه ماشین به شخصی. اوردش کجا از. نیست کیان مال

 اون دیدم شدم که تر نزدیک. داد دست کیان به و شد جدا ماشین از

 آتلیه؟ تو و کیان ماشین با اونم میکنه چکار اینجا اون. بود نوید شخص

 صدای با. بود شده خوشتیپ! ای چهارخونه شلوار و مشکی کت با اونم

 .کردم نگاهش کیان

 . میزنم صدات دارم یکساعته کجاست؟ حواست: کیان

 . رفتم فکر تو یکم هیچی-

 . کردم سالمی نوید روبه

 خوبی؟. سالم: گفت لبخند با و داد تکون سری

 .ممنون-

  میکنه؟ چکار اینجا نوید خبره؟ چه اینجا. کیان: گفتم کیان روبه

 . خب ساقدوشمه زکی: کیان

 باشیم؟ هم با باید عکسا تو نوید و من یعنی. شنوم می دارم چی وای

؟ تو حتی  . نمیزاره زندش بدونه امید فیلم 
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 بدون طرالن دیدن با کیان. اورد در شنلشو طرالن. شدیم آتلیه وارد

 رو نوید نگاه سنگینی که اوردم در شنلمو منم. بود برده ماتش شنل

 . نکردم نگاهش و نیوردم باال سرمو اما. کردم حس خودم روی

 . شدین خوشگل. خانوم پریا بَه: کیان

 . زدم لبخندی و کردم نگاهش

 . نزنن چشمت دخترا پا به شدی جذاب هم تو. ممنون خیلی-

 !میارم در کاسه تو از چشماشونو: طرالن

 . شده نزدیکم نوید کردم حس

 . شدی خوشگل: نوید

 .کردم تشکر آرومی به لبی زیر و کردم نگاهش بالخره
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 نوید و من چندتاشونم البته. انداختیم مختلفی های ژست با عکس تا چند

 . بسازیم رو کلیپ باید هم االن. بودیم هم نزدیک

******* 

 . بودن ما از جلوتر کیان و نوید. شدیم خارج آتلیه از

 . نیست خوب حالت انگاری چته؟ پریا: گفت آرومی به و ایستاد طرالن

 اون اگه هیچی که عکسارو چی؟ بفهمه امید اگه طرالن...من نمیدونم-

 ! نمیزاره زنده رو نوید ببینه رو کلیپ از صحنه
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 رو امید هیچکس عروسی تو بفهمه؟ خواد می چجوری امید: طرالن

 . برسونه رو خبر امید به بخواد تا نمیشناسه

 کرد؟ رو کار اون چطور نوید این تو موندم-

 شک تو دیدیم رو صحنه اون تا کیان و من بخوای راستشو: طرالن

 . موندیم

 . کردم می نگاه اطرافم به داشتم گنگ. شما از بدتر که من-

 پشت و رفت کیان سفید پرشیای طرف به نوید. اومدیم پایین ها پله از

 باهاش نداشتم دوست حقیقتا و برم نوید با من بود قرار. نشست فرمون

  من سر تو چی فهمید انگار کیان. باشم ماشین یه تو

. ما با بیا خوای می اگه: گفت آرومی به گوشم در اومد گذره می

 هوم؟. بری نوید با نیستی مجبور

 برید شما. ممنون خیلی نه: گفتم و دادم تحویلش زدم مصنوعی لبخند

 . میرم نوید با من

 شاگرد صندلی روی و شدم ماشین سوار و نموندم حرفش منتظر دیگه

 اون که وقتی از. کردم حس خودم روی رو نوید نگاه سنگینی. نشستم

 زل بیرون به و پایین دادم رو پنجره. نشدم کالم هم باهاش افتاد اتفاق

 . زدم

 از پیام صدای. بود ما سر پشت کیان ماشین و بود رانندگی مشغول

 . بود طرالن. اوردم در بیرون کیفم از رو گوشیم. اومد گوشیم

 . بزارم الیو خوام می. کن چک اینستاگرامتو برو-

 که بیاد برام طرالن الیو اعالن که موندم منتظر. شدم اینستاگرام وارد

 لبخونی کرده عاشقم آهنگ با طرالن. شدم واردش و اومد ثانیه چند بعد

 . گرفت می الیو کیان و خودش از و کرد می

 (کرده عاشقم_بانی بهنام)
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 کن باور

 بهشت تو با شده جا همه

 نوشت نمیشه رو چیزا یه

 بهش برسی روزی یه تا

 عشق همین مث چیزایی یه

 عشق همین مث چیزایی یه

 

 روزا این

 منی هواس و هوش همه

 منی واسه میدونی که تو

 هام خاطره همه تو تویی

 نخوام نمیشه دیگه رو تو

 برام ای دیگه جور یه تو

 

 برگرده کاشکی

 کرده عاشقم که اونی

 دلُ  این که اونی

 کلمه یه حتی با میبره

 

 اینجاست تو جای
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 قلبم از گوشه یه توی

 عاشقیم تو و من

 همه جلو اینو نگم چرا

 

 فقط داره تو به حسُ  این

 ست اراده بی تو پیش من دل

 چشات تو خودمو کردم گم

 ست ساده خیلی عاشقتم من آخه

 

 برات جوره همه میمیرم

 دست از ساده نمیدم من رو تو

 دلم هیجان میخوامت

 ست العاده فوق داشتنت دوست واسه
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 از بعد. اومد طرفم به دیدنم با( طرالن خواهر) سارا. شدیم تاالر وارد

 کجا داماد و عروس راستی: کرد سوال ازم پرسی احوال و بوسی رو

 هستن؟

 اجازه با یه با. گفت آهانی. میرسن االن. اومدیم اونا از زودتر یکم ما-

 شالمو و شنل. رفتم میزها از یکی سمت به و شدم رد کنارش از ای
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 دیدم چرخوندم که سرمو. گذاشتم ها صندلی از یکی روی و دراوردم

 به ساده آرایشی و بسته موهای و بلند نفتی آبی مجلسی لباس یه با آیدا

 . میومد طرفم به زیبا لبخندی همراه

 خوبی؟. خانوم آیدا بَه -

 خوبی؟ تو مرسی: آیدا

 ...شدی خوشگل. خوبم خداروشکر-

 ...لیدی شما ی اندازه به نه ولی: گفت و زد چشمکی

 . خندیدیم هردو

  هستن؟ کجا داماد و عروس پس: آیدا

 اومدی؟ کی با تو. میرسن االن-

 . بود یکی آرایشگاهمون. اومدم نسیم خاله و سارا با: آیدا

 کو؟ نسیم خاله راستی. آهان-

 .اونهاش: گفت و کرد اشاره سرم پشت به

 حرف ها مهمان از یکی با داشت نسیم خاله دیدم که چرخوندم سرمو

 به چیزی و زد لبخندی. افتاد من به نگاهش لحظه یک برای. زد می

 . اومد طرفمون به و گفت مهمان

 مادر؟ خوبی عزیزم سالم. پریا: نسیم خاله

 خاله مرسی. سالم: گفتم و زدم لبخندی سپس اینا و کردیم بوسی رو

 هستین؟ خوب شما جون

 من وجود بدون باز طرالن خبر؟ چه. دخترم خداروشکر: نسیم خاله

 ! نکرد؟ که کاری خراب

 ! بود مثبتی و خوب دختر. تخت خیالتون نه: گفتم طنزی لحن با
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 چیا میدونم. شناسم می و دخترم. مثبته کجاش: گفت و داد تکون سری

 . گذره می سرش تو

 . خندیدیم دو هر

 ...پریا راستی: نسیم خاله

 جانم؟-

 !کرده؟ پیدا کجا از و کیان ، طرالن این: نسیم خاله

 شنیدید؟ کیان ی درباره بدی چیز شما مگه؟ چطور: گفتم تعجب با
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 این بدونم خوام می فقط. ماهه. خوبیه خیلی پسر کیان نه: نسیم خاله

 ی خانواده از که دخترایی این شناسه؟ می کجا از و اون طرالن

 پیدا کجا از و کیان بپرسم طرالن از که دادن گیر بهم هستن عروس

 . نه یا داره ای دیگه داداش اینکه یا! کرد

 مادرش و پدر راستی. نه یا داره داداش نمیدونم: گفتم و کردم ای خنده

 هستن؟ اینجا

 محترمی آدمای مادرش و پدر بخوای راستشو ولی آره: نسیم خاله

 . ازشون اومد خوشم خیلی. هستن

 و دست نسیم خاله سوال با لحظه چند بعد. نگفتم چیزی و زدم لبخندی

 . اش چهره به شدم خیره فقط و کردم گم پامو

 و کردی ترک رو طرالن ی خونه چرا بدونم میشه پریا: نسیم خاله

  مرحومت؟ مادر و پدر ی خونه رفتی
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 و بود کرده طرالن که کاری از اگه گفتم؟ می بهش چی باید واقعا

 خراب طرالن سر رو ، رو تاالر بشه خبر با بود زده که حرفی

 . کنه می دعواش کلی و کنه می 

 ...من...چیزه...خب-

 رو داماد و عروس ورود اعالن جی دی یهو بزنم حرفمو خواستم تا

 پیش از ای اجازه با یه با نسیم خاله. کرد پلی رو ورودی آهنگ و کرد

 . کشیدم راحتی نفس رفت اینکه تا. رفت من

 عروس شدن وارد منتظر و بودن شده بلند جاشون از ها مهمان ی همه

 و طرالن و شد پخش سفید میخک گل آهنگ. بودن تاالر به داماد و

 ها بعضی و میزدن دست ها مهمان از بعضی. شدن تاالر وارد کیان

  کل

 داماد و عروس جایگاه طرف به و اومدن پایین ها پله از. کشیدن می

 اورد در رو طرالن شنل بعد و کرد باز رو طرالن شنل بند کیان. رفتن

 شیک و سفید نفره دو مبل روی دو هر بعد. نسیم خاله دست داد و

 بعد و انداخت بودتش گرفته استرس که طرالن به نگاهی کیان. نشستن

 .شد استرسش از شدن کم باعث انگار که گرفت دستشو
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 کلیپ اجرای وقت حاال و خوردن شام همه. گذشت زود چی همه

 چه ببینن رو صحنه اون مردم اگه. داشتم استرس خیلی. بود عروسی

  کنن؟ می من راجب فکر

 . من به بود زده زل که افتاد طرالن به نگاهم لحظه یک برای
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 . باش آروم: کرد خونی لب

 ی همه و شد پخش کلیپ. دادم تکون تاسف ی نشونه به سری فقط من

  به رو هاشون نگاه شوق با ها مهمان 

 چی همه اوالش. دوختن بود سالن وسط که بزرگی وی تی ی صفحه

 به رو طرالن که بود پخش بندی می چشماتو آهنگ با اول بود اوکی

  پشت از رو زیبا و ای نقره گردنبند من و بود ایستاده بزرگی ی آینه

 کتشو ی دکمه. کرد می مرتب آینه تو خودشو داشت هم کیان. بستم می

  سپس کشید موهاش الی البه دستی و بست

 بود اون در که اتاقی از و برداشت رو گل دسته. کرد زیبایی ی خنده

 . شد خارج

 آهسته آهسته ها پله از پدرش همراه به طرالن که بود کلیپ وسطای

 سوت و دست صحنه این دیدن با ها مهمان ی همه که میومدن پایین

 خارجی آهنگ با دوم قسمت و شد تموم اول قسمت. کشیدن بلندی

Cool for the summer های عکس با فقط بار این ولی. شد شروع 

 پخش اسپرت

 یکم اونا از یکی البته بودن گرفته قشنگی های ژست چه. شد می 

 فیلم داشت گوشیش با انگار که کردم نگاه طرالن به. بوده تر عاشقونه

 در کیفم تو از گوشیمو سریع...نکنه! گیره؟ می فیلم چرا این! گرفت می

 الیو اعالن ثانیه چند بعد که کردم روشن رو گوشی ی داده و اوردم

 .گیره می الیو داره خانومی پس. اومد امبر طرالن

 

[ ,.۱۷.۱۱.۱۷ ۱5:۱2] 

  شش_و_پنجاه_و_دویست#

 



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 برای. شد تموم دوم قسمت. دادم تکون سری و کردم آرومی ی خنده

 اینجا چون داشتم استرس خیلی آخر و سوم قسمت شدن پخش

 زیبا شعر یک و شد می پخش کلیپ آخر قسمت کم کم. نگم بهتره...نوید

 شعر شدن تموم از بعد. شد می پخش کلیپ اوالی عشق ی درباره

 اینکه تا بود خوب چی همه. شد پلی عقیلی شادمهر از همیشگی آهنگ

 بوسید گونمو و کرد بغلم پشت از نوید. رسید لعنتی ی صحنه اون به

 پایین سرمو. بودن کرده گل لپام. کرد فرو گردنم توی سرشو سپس

 لحظه این چقدر. دوختم چشم تاالر سرامیک های کاشی به و انداختم

 همه و شد تموم کلیپ. کنم خفه خودم دستای با رو نوید داشتم دوست

 . زدن دست

******* 

 ( نوید) 

 

 اون داشتم دوست چقدر. گرفتم فیلم شد پخش که ای صحنه اون از

 طعم بار یک برای کنم س*و*ب رو پریا ی گونه اینکه جای به لحظه

 خارج سالن از شد تموم که کلیپ! بچشم رو صورتیش ی*ا*ب*ل اون

 گرفته آتلیه تو که عکسایی تموم و کلیپ. رفتم تاالر از بیرون و شدم

. فرستادم امید برای و دادم برش رو بودن ما با وکیان طرالن و بودیم

 بوق چند بعد. زدم زنگ بهش اول. گرفت تحویل زود چه خان امید هه

 . داد جواب

 خوای؟ می چی: امید

 ها عکس و کلیپ دیدن از امیدوارم! رسید دستت به سوپرایزم بالخره-

 و طرالن جای به پریا و من که روزی امید به.  ببری لذت زیاد بسیار

 ! باشیم کیان

 .کردم قطع تماسو و
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 ( امید) 

 

 بودم شده عصبانی شدت به دیدم رو لعنتی کلیپ اون و عکسا اون وقتی

 رو لعنتیا اون من با و بود ایستاده من کنار آراد. زدم می نفس نفس و

 : گفتم لب زیر. کرد تماشا

 ! کشمت می: زدم داد یهو. کشمت می

 و بود کرده وحشت آراد. برداشتم اسلحمو و کردم باز میزمو کشوی

. خونده کور اما بگیره من از رو اسلحه اون و کنه آرومم کرد می سعی

 اصرارهاش و آراد به توجه بدون. خودمه دستای رو نوید مرگ امشب

 گذاشتم گاز پدال روی پامو و شدم ماشینم سوار و بیرون زدم شرکت از

 مدام و بود من سر پشت آراد ماشین. کردم رانندگی سرعتم آخرین تا و

  اهمیتی من ولی زد می بوق و چراغ برام. میزد زنگ بهم

 . دادم جواب بلندی صدای و خشم با اینبار و زد زنگ دوباره. دادم نمی

 کنی؟ نمی ولم چرا میخوای؟ چی-

 ! لعنتی کن کم سرعتتو. باش آروم خدا رو تو امید: آراد

 رو اون و شد نزدیک پریا به چطور عوضی اون ندیدی آراد-

 یه و بود شده عصبانی که بود معلوم پریا ی چهره از د*ی*س*و*ب

 ! بود چشماش توی نفرتی

 . میدی کشتن به خودتو االن. کن رانندگی آروم فقط امید باشه: آراد
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 ...وقـ درک به-

 !!!باش مواظب امید: گفت داد با آراد

 ماشین تا چند با یهو که دوختم جلو به نگاهمو و پریدم جا از آراد داد با

 ...مطلق سیاهی و خورد فرمون به سرمو. کردم برخورد

 

[ ,.۱۷.۱۱.۱۷ ۱5:۱2] 

 هشت_و_پنجاه_و_دویست#

****** 

 ( پریا) 

 

 آهنگ و رقصیدن می طرالن با رقص پیست وسط دختر و زن تا چند

 بیام کرد اشاره سر با طرالن. بود شده پلی همایون حامد از شیدایی

 . رفتم طرالن طرف به و شدم بلند جام از. برقصم باهاش

 روزا این عشقم آهنگ. جامون سر برگشتیم وآیدا من رقصیدن از بعد

 و جوان زوج چندتا و کیان و طرالن و بود شده پخش علیزاده محمد از

 . رقصیدن می آهنگ این با هم طرالن و کیان مادرای و پدر

 

 داشت شکستگی تو قبل که گذاشتی پا زیر رو دلی

 

 داشت بستگی تو بجز کی عاشق منه حال

 

 داشت چی  تو منو واسه تهش
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 بود من برای تو قلب تو دنیا تمام از گوشه یه

 

 بود من خدای تو چشای میگم ولی کفره

 

 بود من انتهای شروعت

 

 کرده بد هوامو تو هوای روزا این عشقم

 

 کن باور کرده تب دوباره برات یکی

 

 اینجایی میبینمت تنهایی که نمیشه باورم که کن باور عشقم

 

 کن باور

 

 تو یعنی دلشوره تو یعنی دلتنگی

 

 تو بی من میمیرم میری تو

****** 

 ( نوید) 
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 انگار و بود ایستاده سینه به دست دریا دیدم که رفتم باال ها پله از

 واقعا تو دختر خوای؟ می چی: گفتم و دادم تکون سری. بود من منتظر

 منو داشتی آقایون بهداشتی سرویس تو پیش دقیقه چند! هستیاا پرو

 !!دید هم با رو تا دو ما پریا که کردی می س*و*ب
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  بشه؟ ناراحت ترسی می نکنه: گفت و زد پوزخندی

 هم با تو و من داره؟ ربطی چه اون به مگه: داد ادامه خشم با یهو

 ! شد سبز جلومون یهو که بودیم کرده خلوت

  فهمیدی؟. باش دور پریا از. کن بس دریا-

 با یهو که. گرفتم راهمو بشنوم جانبش از حرفی منتظر اینکه بدون و

 . زد خشکم یهو زد دریا که حرفی

 امید برای رو عکسا و کلیپ اون تو بفهمه پریا اگه نظرم به ولی: دریا

 هم تف حتی. کنه نمی نگاه صورتت توی وقت هیچ دیگه فرستادی

 ! نمیندازه جلوت

 و رفتم دریا طرف به. کردم مشت محکم دستمو و ساییدم بهم دندونامو

 . دادم فشار و گرفتم بازوشو

 فرستمت می اونموقع. دریا بگی چیزی پریا به بری حالت به وای-

 !ذارم نمی ات زنده فهمیدی؟ قبرستون ی سینه

 که بگو نوید آره. دیگه آره نگم؟ بهش چیزی چرا ؟ هان چرا؟: دریا

 ! داری دوست رو پریا که بگو. عاشقشی
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 خودم پیش اجبار با حاضرم و عاشقشم وار دیونه. دارم دوستش آره-

 دست ذارم نمی دارم نگه خودم پیش همیشه برای اونو و کنم اسیرش

 بازنده امید و برم می انتقام   اسمش که بازی این تو من. برسه بهش امید

 . خودش نه برم می شرطو اون من. است

 . کرد می نگاهم ناباوری با دریا

  شده؟ چت نوید. نمیشه باورم: دریا

 کن باور فهمید رو حقیقتت پریا اگه: غرید و شد عصبی اش چهره یهو

 . میرسی حرفم این به روزی یه. میشه متنفر ازت

 ! سپاهی...نوید: داد ادامه تمسخر با بعد و انداخت پایینم تا سر از نگاهی

 .رفت و کرد جدا دستم تو از بازوشو بعد و
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 طرالن با داشت. رفتم طرفش به. کرد صدام کیان که سالن به برگشتم

 .رقصید می

 باهاش و بیارم رو وروجک اون برم من برقص طرالن با تو بیا: کیان

 . برقصم

 باهم و گرفتم رو طرالن دست. بود پریا وروجک از منظورش

 عوض آهنگ. رقص پیست بود اورده رو پریا زور به کیان. رقصیدیم

 . بود شده

 ( احساس ی منظومه_جهانبخش بابک) 
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 تازه معجزه همین لبخندت داره روزی چه

 

 میندازه تو یاده منو چیزی هر زیبایی چه

 

 میشه نیاز یه شروع دیدم تورو یکبار فقط

 

 میشه ساز خاطره عمر یه بودن تو کناره ان یه

 

 میگیره اینجوری منو که داری چشمات تو چی

 

 میره من دست از زمان میبینم تورو که همین

 

 رازی چره ماه شبیه دلچسبی خورشید مثه

 

 میسازی احساس ی منظومه داری خونه این از

 

 افتاد اتفاق گذشته فراموشی از کار دیگه

 

 میخواد زمان بیشتر من عمره از کردنت فراموش
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 دورتو دارم که این گردیه دنیا که کردم تجربه کنارت اینو منی دنیای تو

 میگردم
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. کیان دست طرالن و  گرفت منو دست پریا دیدم یهو و شد تموم آهنگ

 می هم با پریا و من و شد پلی آهنگ. بود شده عوض جایگاهشون

 . خونه می دلمو حرفای تموم آهنگ این. رقصیدیم

 (  نرو_بیاتی پویا) 

 

 نباشه غم توش که عشقی هست مگه

 

 شفیقه رفیق باهم عشق غمو

 

 که هست آدما دل روی زخمایی یه

 

 عمیقن بس از نمیشن درمون

 

 همیشه شونم شرمنده که چشمام به

 

 دیگه نمیشه خوب جاش که هستی زخمی اون تو
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 ندارم دوست قلبمو تو بعد دیگه

 

 زندگیشه همه عاشق قلب ولی

 

 میپرستم رو تو من نکن رد عشقمو نکن بد دلم با نرو

 

 ازم نگاهشو کرد می سعی هم اون. بودم شده خیره پریا چشمای به* 

. عصبانی و کرد می حرصیم این و بزنه زل ای دیگه جای به و بدزده

 ! *لعنتی

 

 م خسته خیلی بخدا نبر آرزومو بیخبر اینجوری نرو

 

 میپرستم رو تو من نکن رد عشقمو نکن بد دلم با نرو

 

 م خسته خیلی بخدا نبر آرزومو بیخبر اینجوری نرو

 

 م خسته و خاموش که ندیدی گمونم

 

 دستم رو موند که هایی دارم دوست چه
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 شکستم چجوری ندیدی گمونم

 

 نبستم هیشکی به دل ولی شکستم

 

 سیرم دلشوره طعم با عشق از من

 

 ناگزیرم حسرت این گرفتار

 

 بگیرم کی از سراغتو من بری

 

 بمیرم کن دعا یا بمون پیشم یا

 

 میپرستم رو تو من نکن رد عشقمو نکن بد دلم با نرو

 

 م خسته خیلی بخدا نبر آرزومو بیخبر اینجوری نرو

 

 میپرستم رو تو من نکن رد عشقمو نکن بد دلم با نرو

 

 م خسته خیلی بخدا نبر آرزومو بیخبر اینجوری نرو

 

 م خسته خیلی بخدا
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*********** 

 ( پریا) 

 

 . ایستادیم رو راه توی و کشوند بیرون سالن از منو آیدا

 شده؟ چی-

 نوید با کی از تو ببینم: گفت آرومی به و انداخت اطرافش به نگاهی آیدا

  هستی؟

 من که چیه منظورت چی؟: گفتم متعجبی صدای با و شدن گرد چشمام

 ! هستیم؟ هم با نوید و

 دوست چقدر همدیگرو ارتباطید؟ در باهم کی از اینه منظورم خب: آیدا

 دارید؟

 آیدا: گفتم نره باال کردم سعی که صدایی با. شد عصبی ام چهره کم کم

 اگه. نیست چیزی نوید و من بین خودت؟ واسه کنی می بلغور چی

 می صحبت کرد س*و*ب منو نوید که لعنتی ی صحنه اون ی درباره

 به عاشق بود گفته بردار فیلم و عکاس چون بوده نمایش یه فقط کنی

 فقط قلبمه تو که کسی تنها. ندارم دوست رو نوید من وگرنه بیایم نظر

 گم؟ می چی فهمی می روحمه و قلب مالک امید. امید اونم نفره یک

 می فراموش رو چی همه امشب: دم می ادامه و کشم می عمیقی نفس

 من با اومد اینکه و کرد آتلیه تو کاری چه نوید کنم می فراموش. کنم

 . شدم خسته دیگه چون کنم می فراموش حرفاتو ی همه و رقصید
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 من انگار. ببخشید: گفت آرومی صدای با و انداخت پایین سرشو آیدا

 . فهمیدم اشتباه رو موضوع

 . سالن به برگردیم بهتره. کن فراموش: گفتم کالفه

 .سالن به برگشتیم باهم و کرد تایید حرفمو سر با

 

[ ,.۱۷.۱۱.۱۷ ۱5:۱5] 

  سه_و_شصت_و_دویست#

******* 

 ( نوید) 

 

 کرده پنهان خودمو دیوار پشت. بود گرفته بر در رو بدنم تموم خشم

 تو امید مگه. شنیدم رو گفت می آیدا به که پریا حرفای تموم و بودم

 چکار پوالش با نمیدونه حتی اون. پولداره دیگه آره منه؟ از بهتر چی

 ! نزدیکیاست همین مرگت امید کن صبر عوضی ی مرتیکه! کنه

******** 

 ( پریا) 

 

 هر. کردم خداحافظی ها اون از سپس و گفتم تبریک کیان و طرالن به

 زود صبح فردا که گفتم و نکردم قبول من بمونم کردن اصرار چقدر

 ماه برای کیش برن امشب کیان و طرالن شد قرار. باشم بیمارستان باید

 دم تا منو آژانس. کردم خوشبختی آرزوی دلم ته از براشون. عسلشون

 کلید. شدم پیاده ماشین از و کردم حساب رو کرایه. رسوند خونمون در

. بستم رو در و شدم خونه وارد. دادم چرخش و گذاشتم قفل توی رو



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 و گرفت منو پشت از یکی که بودم برنداشته رو قدمی یک هنوز

 فایده کردم می تقال چقدر هر. گرفت دهانم و بینی جلوی سفیدی دستمال

 هیچی دیگه و شد بسته چشمام و دیدم می تار چیو همه کم کم و نداشت

 ...نفهمیدم

******* 

 به پاهام و دست. دیدم می تار چیو همه. کردم باز چشمامو آروم آروم

 هستن من ی خونه توی نفر چند کردم می احساس. بودن بسته صندلی

 چندبار. دیدم نمی واضح رو اونا ولی ایستادن من روی روبه و

 که شخصی دیدن با اما. بشه واضح دیدم تا کردم بسته و باز چشمامو

 .نشست پیشونیم روی اخمی کم کم بعد و. اوردم در شاخ ایستاده جلوم
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. بودن لولو بگم بهتره و ترسناک و هیکلی مرد چهار با اونم. بود رویا

 پرنسس شدی بیدار بالخره بَه: گفت و زد پوزخندی دیدنم با رویا

 . جون پری بودم تو دیدار مشتاق! خانوم

  چکار من ی خونه تو ؟ تو گی می چی-

  کنی؟ می

 پاهامو و دست چرا: دادم ادامه سپس کردم اشاره خودم به چشم با

 بستی؟

 . عزیزم بهتره اینجوری: گفت بود عشوه و ناز از پر که صدای با

 چه و بگیرم امید از انتقاممو اومدم: داد ادامه و شد نزدیکم قدمی چند

 !  تو از بهتر کسی
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 از انتقامتو بری اینکه جای به داره؟ من به ربطی چه انتقامت لعنتی د-

 نفهم؟ ی دختره کردی حبس اینجا منو بگیری امید

 خونسرد مثال خودشو داشت اما بود شده عصبی حرفام از بود معلوم

 که نشستن زیادی های گرگ اینجا: گفت گوشم تو آروم اومد. بده نشون

 . دارن خوبی شانس عجب و هست شون تشنه

 چون: داد ادامه گوشم تو برگشت دوباره سپس انداخت اندامم به نگاهی

 . اومده گیرشون جذابی و خوشگل ی بره

 چی داشت دیونه این. بودم کرده وحشت. شنیدم پوزخندشو صدای بعد و

 تا چهار اون به نگاهی...نکنه گذره؟ می سرش تو چیزی چه گفت؟ می

 توی و کردن می نگاهم ت*و*ه*ش با کدومشون هر که انداختم مرد

 . بود س*و*ه چشماشون

 . تمومه کارت امشب. عزیزم زدی حدس درست: گفت و خندید رویا

 .کردم می نگاهش اکراه با. زد ام گونه به ای بوسه و شد نزدیکم
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 و کرد نگاهم و برگشت رفت می خروجی در طرف به که همونطور

 بگذره خوش: گفت و فرستاد برام پروتزش لبای با س*و*ب شکلک

 . جوجو

 !!! رویااااا. نکن من با رو کار این لعنتییی. رویاااا: زدم داد

 موندم من حاال و زد بیرون خونه از التماسام و جیغام به توجه بدون

 با کدومشون هر. ز*ا*ب*س*و*ه مرد باچهارتا
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 قلبم و زدم می نفس نفس. من به بود شده خیره ی*ص*ا*خ*ت*و*ه*ش

 . تپید می تند خیلی

 دارم آبرو دخترم من. کنید ولم پرستید می که اونی به تورو. توروخدا-

 میدم قول بهتون. میدم قسم مادرتون جون به تورو. نکنید من با اینکارو

 . کنید رهام فقط نگم چیزی کسی به

 هق هق داشتم. بود شده خیس صورتم و بود اومده در اشکم کم کم دیگه

 . شد خارج تنم از روح اونا از یکی ی عربده با که زدم می

 . نده قسممون هم چیزی به نکن زبونی بلبل ما واسه. زنیکه شو خفه-

 ...توروخدا-

 از برو. نیاد در صدات. ببند دهنتو گفتم: گفت داد با و کرد قطع حرفمو

 . بخواه کمک میدی قسممون که خدایی همون

 با کردن سعی اونا ولی کردم می داد و جیغ. کردن حمله من طرف به

 می ساکت من مگه ولی کنن ساکتم دهنم تو کوبیدن مشت و سیلی تا چند

. داد فشار محکم و گذاشت دهنم روی دستشو یکی یهو زدم جیغ شدم؟

 پرت سالن های مبل از یکی روی منو و بودن کرده باز پامو و دست

 نگاهاشون حالت. بودم افتاده سکسکه به ترس شدت از. بودن کرده

 می سکته مرز تا که کردن می نگاهم جوری. ترسوند می منو واقعا

 .رفتم
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 در تنم از اونارو کرد سعی و بود افتاده لباسام جون به ها اون از یکی

. برسن خواستشون به دادم نمی اجازه و کردم می تقال هی من و بیاره

  من که دید دیگری

 زیر محکمی سیلی یک و جلو اومد بیاره در تنم از رو لباسام ذارم نمی

 شده جمع چشمام تو اشک و سوخت می خیلی اش سیلی جای. زد گوشم

 می دعا دلم تو بودم بسته رو چشمام. شدم می امید نا داشتم کم کم. بود

 اولین برای خدا انگار. کنم پیدا نجات بزرگ ی ورطه این از که کردم

 مردا. اومد خونه بیرون از پلیس آژیر صدای چون شنید صدامو بار

 به پا خواستن تا و کرد مرتب رو خودش کدومشون هر. بودن شده هول

 ها اون به رو ، رو اسلحه و شکوندن رو در ها پلیس بزارن فرار

 از و بایستم پا سر کردن کمکم و طرفم اومدن سرباز تا چند. گرفتن

 ماشین یکی و بود پلیس های ماشین کلی بیرون. بیرون برم خونه

 ماشین توی منو. عجیبه بود؟ داده خبر پلیس به کی ولی. آمبوالنس

 بهم سرم ام معاینه از پس. شدن ام معاینه مشغول و گذاشتن آمبوالنس

 سرمو. نکنم فکر چیزی به کنم سعی و باشم آروم گفتن و کردن وصل

 گذشت چقدر نمیدونم. بستم چشمامو و دادم تکیه ماشین در ی شیشه به

 و سراسیمه با. کردم باز چشمامو طرالن ی ترسیده صدای با که

 . گرفت آغوشش تو منو و اومد طرفم به گریون چشمانی

 . آجی برات بمیرم: کرد زمزمه

 ...خوبم...من...نیست چیزی: گفتم ای گرفته صدای با و شدم جدا ازش

  خواستن؟ می چی تو از و بودن کی اونا: طرالن

 .صفت بی گرگ مشت یه: گفتم حرصی

 .دوختم چشم بقیه به و گرفتم چشم طرالن از
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  هفت_و_شصت_و_دویست#

 

 . بودن اینجا آیدا و نوید و کیان

 خوبه؟ حالت پریا: گفت نگرانی با کیان

 . دادم تکون سری

  خواستن؟ می چی بیچاره توی از بده مرگشون خدا: طرالن

 همه که دونست نمی. شدن روان هام گونه روی اشک و شکست بغضم

 تو منو طرالن. بگیرن یتیم بدبخت من از رو انتقامشون خوان می

 . کردم گریه زار زار و گرفت آغوشش

******* 

 ( امید) 

 

 خیلی سرم. سرم آخ هستم؟ کجا من. کنم باز چشمامو تونستم سختی به

 درد

 داشت پوش سفید زن یه با آراد دیدم که چرخوندم سرمو. کرد می 

 اتفاقات کم کم چی؟ برای ولی بیمارستانم من انگار. زد می حرف

 کلتمو بعدش...لعنتی عکسای و کلیپ اون. اوردن هجوم ذهنم به امشب

 برخورد ماشین تا چند با یهو بعد...زدم بیرون شرکت از و داشتم بر

 این اگه. بودم کرده تصادف ظاهرا. خورد فرمون به سرم و کردم

 گرفته عزا نوید برای مردم بود ممکن االن شد نمی ایجاد تصادف

 که اخمی با و کرد تشکری زن اون از بازم چشمای دیدن با آراد. باشن

 . اومد طرفم به بود پیشونیش روی

 نداری؟ که درد خوبه؟ حالت: آراد
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 آراد؟. کنه می درد یکم سرم فقط: گفتم و کردم تر زبون با لبامو

 هوم؟: آراد

 کجاست؟ کلتم...کل-

 آراد. خورد زنگ گوشیم یهو. داد نشونم رو کلتم و زد کنار کتشو کمی

 .کرد برقرار رو تماس و اورد در جیبش تو از اونو

 ...باشه شما؟...الو: آراد

 . آیدا: کرد خونی لب که دادم تکون کیه ی نشونه به سر با

 و گرفتم آراد از رو گوشی اورده؟ کجا از منو ی شماره اون آیدا؟

 . دادم جواب

 . الو-

 خوبی؟. سالم الو: آیدا

 خوای؟ می چیزی. سالم -

 پریا؟ ی خونه بیای خوای نمی: آیدا

  اونجا؟ بیام چی برای: گفتم و کردم اخمی

 دونی؟ نمی: آیدا

 رو؟ چی-

 آمبوالنس و پلیس ماشین کلی اش خونه در دم. افتاده بدی اتفاق: آیدا

 .هست
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 افتاده؟ اتفاقی چه مگه چرا؟:گفتم و شدم بلند جام از سختی به

 حالش پریا هم حاال بودن اومده پریا ی خونه به نفر چند دونم نمی: آیدا

 ...و نیست خوب

 سختی به! کردم قطع رو تماس و بزنه حرف این از بیشتر نزاشتم

 . بایستم پا سر تونستم

 بری؟ خوای می کجا شده؟ چی امید: آراد

 . پریا ی خونه برسون منو-

 چی؟ برای: آراد

 خودم شم می مجبور یا میرسونی منو خودت یا نزن اضافه حرف آراد-

 . میرسونمت. باشه: آراد. برم تنها

****** 

. آمبوالنس ماشین یه و بود پلیس ماشین کلی پریا ی خونه رسیدیم وقتی

. دیدم رو پریا. شدم پیاده ماشین از کجاست؟ پریا افتاده؟ اتفاقی چه اینجا

  اشک داشت و بود طرالن دوستش آغوش در

 نداشتم رو اشکاش دیدن طاقت خدا؟ اومده سرش بالیی چه. ریخت می

 طرفم به داشت دیدم رو آیدا. دوختم ای دیگه جای به نگاهمو بنابراین

 . میومد

  فرستاده؟ اینجا رو اونا کسی چه هستن؟ کیا اشخاص اون آیدا -

 خواستن می که گفت. پریا ی گفته طبق بودن مرد تا چهار: آیدا

 ...بهش...بهش

 . بزن حرف چی؟-

 ! کنن ز*و*ا*ج*ت: گفت و کشید عمیقی نفس

 .کردم می نگاه آیدا به بهت با
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. زدم زل کرد می گریه خون داشت که پریا به و گرفتم ازش نگاهمو

 در دردی

 . عجیب حس یه. کردم می احساس چپم ی سینه ی ناحیه 

 گفت رو بود فرستاده براش رو مردا اون که شخص اون اسم پریا: آیدا

 ! بود چی اسمش کردم فراموش ولی

 از بودن زده دستشون به دستبند که حالی در هم سر پشت مرد تا چهار

 و اش چهره. خورد آشنا نفر یه به چشمم. شدن می خارج پریا ی خونه

 زیر... اون ولی. دونستم می خوب رو کثیفش افکار و رفتار طرز

 تموم خشم. عوضیه اون کار حتما آره!!! که کنه می کار رویا دست

  تنم خشم از که جوری بود گرفته بر در رو بدنم

 ! لرزید می

 .گرفتم یقشو دستام دوتای با و کردم حرکت سمتش به

 !!!ها؟ کردی می غلطی چه اینجا عوضی آشغال-

 من به خطاب سپس انداخت پریا به کوتاهی نگاه اول. زد پوزخندی 

 اما. ببریم ت*ذ*ل عروسکت از خوبی به امشب نشد شرمنده: گفت

 بازی خیمه عروسک میشه شبی یه خانوم خوشگل این نباش نگران

 ...هام

 شد پخش که دهنش تو کوبیدم محکم مشتمو و نکردم حرفاشو این تحمل

 رویا. دیگه بسه! روانی! زد می قهقهه و خندید می فقط اونم. زمین

 ! بچشه رو دنیا اون ت*ذ*ل امشب قراره
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 دستم تو کلت دیدن با همه. برداشتم کلتمو و زدم کنار رو آراد کت کمی

 پلیس. کشیدن بلندی جیغ طرالن دختر   اون و آیدا و بودن کرده وحشت

 رو تصمیمم من اما بگیرن دستم از رو کلت کردن می سعی هم ها

 رو ماشین آراد خوبم شانس از. شدم آراد ماشین سوار. بودم گرفته

 سرعتم تموم با و گذاشتم گاز پدال رو پامو. بود داشته نگه روشن

  رانندگی

 .کردم می
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 و خورد گوشم به پلیس آژیر صدای بشم خارج خیابون از اینکه از قبل

 با و ندادم اهمیتی ولی هستن سرم پشت پلیس ماشین که بردم پی این به

 . کردم می رانندگی سرعتم تموم

********** 

 ( پریا) 

 

. رویا سراغ رفته حتما. بودم کرده وحشت امید دست در کلت دیدن با

  ترس از تنم بشه قتل مرتکب امید اگه اینکه از

 روبه و شدم بلند جام از. بگیرم جلوشو باید شده که هرطور. لرزید می

 ! رویا ی خونه برسونی باید تو کیان: گفتم و ایستادم کیان

 چی؟ برای: کیان

 برم؟ تنها خودم یا میرسونی: گفتم کالفه
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 . ندارم خونشو آدرس من ولی برمت می باشه: کیان

 . میده رو آدرس بهمون آراد: گفتم و کردم اشاره آراد به

 هم آراد. کرد می نگاهش تنفر با. کرد اخمی و کرد آراد به رو کیان

  رو نگاهاشون این دلیل. نداشت کیان از کمی دست

 . نبود وقتش االن ولی فهمیدم نمی

 . بریم شو سوار: کیان

 و ما. شدن سوار طرالن و آراد و خودش بعد و شدم کیان ماشین سوار

 و نرسم دیر کردم می دعا دلم تو. کردیم حرکت پلیس ماشین از تا چند

 .نده انجام ای دیونه کار امید
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******** 

 ( امید) 

 

 و بود باز ویال در. شدم پیاده ماشین از. کردم توقف رویا ی ویال جلوی

 رو در خدمتکاری یه ثانیه چند بعد و زدم رو در! نبود بادیگاردی هیچ

 توجهی بدون. شدن گرد چشماش دستم تو کلت دیدن با. کرد باز برام

 رو به رو رویا با یهو که رفتم باال ها پله از و شدم ویال وارد بهش

 . بود دستش چمدون یه. شدم

  خانوم؟ رویا ببرین تشریف خواستین می جایی-

  بکشی؟ منو اومدی امید چیه: گفت و زد کجی لبخند کلت دیدن با
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 هدفت کردی؟ پریا با رو کار اون چرا: گفتم و گرفتم روش به رو کلتو

 بود؟ چی

 . بگیرم انتقام تو از که بوده این هدفم و دلیل تنها: رویا

 . عوضی گرفتی می من از انتقامتو میومدی پریا؟ سراغ رفتی چرا پس-

 از بهتر کسی چه و ارزشه با خیلی تو برای پریا که دونستم می: رویا

 تا چهار اون بر عالوه هوم؟؟ باشه تو نابودی برای ای وسیله اون

 با و کردن رو خودشون کار مطمئنم. بودم فرستاده براش که مردایی

 ! کردن ل*ا*ح و عشق پریا

 همین. آشغال ی زنیکه شو خفه: زدم داد. شدم عصبی بیشتر حرفاش با

 . میکنی گم دنیا این از گورتو امشب

 . شد مانعم پریا جیغ که بدم فشار رو ماشه خواستم

 . نکن اینکارو! نه امید: پریا

 فشار رو ماشه. امید خیال بی: گفت و زد پوزخندی رویا

 !هستی؟ چی منتظر...زود...بده

 ترس که صدایی با بوده رویا به نگاهم که حالی در و شد نزدیکم پریا

 داره اون. نکن رو اینکار امید نه: گفت بود مشهود اون در

 ی گوشه بیوفتی و بشی قاتل خواد می. میکنه ت*ک*ی*ر*ح*ت

 . کن ولش من خاطر به شده. زندان

 .کنم رهاش کردنش مجازات بدون تونستم نمی
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 . بود روش روبه کلتم و بودم زده زل رویا به اخم با

  بکشی؟ منو ترسی می امید؟ چیه: رویا

 نوید و بدی دست از رو پریا زندان افتادی اگه اینکه از ترسی می

  هوم؟ بیاره؟ گیرش همیشه برای

 ! لعنتی شو خفه: زدم داد

 دستمو و شد مانعم پریا باز که بدم فشار رو ماشه خواستم دوباره

 . گرفت

 معنیش پس بکشی اونو و بگیری انتقام خوای می واقعا اگه! وایسا: پریا

 عشقی یعنی پس بکشیش اگه. ندارم ارزشی هیچ تو برای من که اینه

 . مرده دلت تو داری من به که

 به بود روش روبه کلتم که حالی در و گرفتم رویا از نگاهمو بالخره

 به نداره ارزش اون: داد ادامه و کرد نگاه چشمام تو. شدم خیره پریا

 . کنی آلوده خون با دستاتو خاطرش

 این به وقت هیچ. کردم نگاه رویا به. رفتم فکر تو لحظه یک برای

 خواست می پیش لحظه چند که کسی. نفرت جز به نداشتم حسی دختر

 حرومش تیر یه من چرا پس ایستاده من جلوی بگیره عشقم از انتقامشو

 کارم این با چرا کنم؟ نمی خالص دنیا این از شرشو و کنم نمی

 جایی همچین به چطور نبود مهم واسم هیچی انتقام جز که منی مترددم؟

 پیشونیم رو سردی عرق. لرزید می دستم و بود دستم تو کلت رسیدم؟

 این از دست و کنن آروم منو کردن می سعی مدام ها پلیس. بود نشسته

 چیزی چه پس بودم گرفته رو تصمیمم که من ولی. بردارم رو کار

 سبز چشم جفت دو این. آره. کردم نگاه پریا های چشم به شد؟ می مانعم

 و دل با تونست و شد زندگیم وارد چطور پریا. شدن می مانعم

 .بود عادی دختر یک فقط اون کنه؟ بازی من احساسات
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 رو شده ور شعله انتقام از تو که آتشی تونست که عادی دختر یک

 باعث و بشم گناهی مرتکب اینکه از قبل کرد هوشیار منو. کنه خاموش

 خودش ی شیفته منو ساده و عادی دختر همین. بشم خونم هم مرگ

 مرگ باعث که کسی از انتقامم از شدم حاضر داشتنش برای. بود کرده

 و بشم قاتل من اگه گذرم؟ نمی االن چرا پس گذشتم بود شده مادرم

 هاش چشم. میدم دست از همیشه برای رو پریا زندان ی گوشه بیوفتم

  با و بودن اشک از پر

 پریا. دور بندازم رو لعنتی کلت این که کرد می التماسم هاش چشم

 نفسی آخرین تا حاضرم داشتنش برای و بود کسم همه. بود من عشق

 . زمین افتاد دستم از و پایین اوردم رو کلتم آروم آروم. بجنگم دارم که

 میزنه من عشق به که قلبی و اشکی های چشم این به تونم می مگه-

  روی هاش اشک و شکست بغضش ندم؟ اهمیتی

 در پریا. گرفتم خودم آغوش در رو اون. بودن شده روان هاش گونه

 . ریخت می اشک آغوشم

 . پیشتم من. نکن گریه. هیس: کردم زمزمه گوشش زیر

******* 

 امشب تلخ اتفاقات به و بودیم بیدار دو هر. بود ام سینه روی پریا سر

  فکر

 اش خونه تو بنابراین برم و بزارم تنها رو پریا نتونستم. کردیم می

 . بخوابم پیشش گرفتم تصمیم و موندم
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 کارش این خاطر به زیاد احتمال به و کردن دستگیر رو رویا پلیس

 .بهم زد زل و شد خیز نیم پریا. زندان بیوفته
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 امید؟: گفت ای گرفته صدای با که دادم تکون چیه ی نشونه به سر با

 . جونم-

 چرا صورتت: پرسید و کرد تر زبون با رو لباش و کرد صاف صداشو

 زخمیه؟

 بکشم رو نوید بود قرار عکسا و کلیپ اون خاطر به اینکه یادآوری با

 و گرفتم پریا از نگاهمو. نشست پیشونیم رو اخمی کردم تصادف اما

 . بهش شدم خیره دوباره لحظه چند بعد

 بگی؟ رو حقیقت میدی قول بپرسم سوالی یه پریا-

 . میدم قول: پریا

 بودی؟ کجا امشب-

 . خورد جا

 ...دیگه طرالن عروسی...خب: پریا

 . میگم رو عروسی قبل من نه-

 ...خب...من...چیزه: گفت کنان من من. بود پریده رنگش وضوح به

 . بگی من به راستشو که دادی قول بهم تو پریا-

 . بودم آتلیه: گفت و کرد فوت نفسشو کالفه
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 نه؟ بود اونجا هم نوید-

 . داد رو جوابم سر با

 نگفتی؟ بهم چرا-

 . کیان   ساقدوش نوید که فهمیدم آتلیه رسیدم وقتی من: پریا

 . کنی خبرم بدی چیزی پیامی ، تماسی لحظه همون تونستی می تو-

 . نشد که چیزی حاال خب. بودم نکرده فکر این به: پریا

 کلیپ اون من پریا نشد؟ چیزی: گفتم نره باال کردم سعی که صدایی با

 رو تو چطور عوضی اون دیرم. دیدم رو لعنتی عکسای و

 . شد نزدیک بهت و د*ی*س*و*ب

  بودن گفته عکاس و بردار فیلم: پریا

 نظر به عاشق دوتا کلیپ و ها عکس تو و بگیریم عاشقونه های ژست

 . برسیم

. بگن چیزی همچین کنن می غلط اونا. بردار فیلم و عکاس بابای گور-

 یه با مزخرفی های ژست هست راضی طرف اصال نمیگن خودشون با

 !!نه یا بگیره ای مرتیکه
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****** 

 ( پریا) 

 



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

 با. بودم گرقته قرار آینه روی روبه و بودم شالم کردن مرتب مشغول

 ۱۱. انداختم ساعت به نگاهی! شرکت فرستادم رو امید اصرار کلی

 اما زد زنگ بار چند. گرفت تماس باهام نوید ، امید رفتن از بعد. بود

 می امروز که گفت. دادم جواب نیست کنم ول دیدم. دادم نمی جواب من

 . ببینه منو خواد

 آدرسی و شدم ماشین سوار. بود من منتظر آژانس. بیرون زدم خونه از

 . شد رانندگی مشغول او و دادم راننده به رو بود داده بهم نوید که

. دیدم رو نوید پنجره پشت از. کرد توقف پارکی یک جلوی راننده

 حرکت نوید سمت به. شدم پیاده ماشین از و کردم حساب رو کرایه

  و نبود پارک تو کسی. کردم

 . شدن می رد کمی خیلی های آدم

 خوبی؟ سالم: نوید

 منو که داشتی کارم نوید. خوبم ممنون. سالم: گفتم و دادم تکون سری

  اینجا؟ اوردی

 دلخوری؟ من از تو پریا: نوید

 چطور؟-

 .آتلیه تو رفتارم اون خاطر به: نوید

 !نیست مهم -

 !(  پریا عمت جون آره) 

 نشدی؟ که اذیت خوابیدی؟ خوب دیشب: گفت لرزونی صدای با

 نذاشت تنهام. بود من پیش دیشب امید نه-
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******* 

 ( نوید) 

 

 رو بدنم تموم خشم بود گذرونده پریا کنار رو شب تموم امید اینکه از

 رو دارم دنیا این تو که کسی هر امید چرا امید؟ چرا. بود گرفته بر در

 دلم ته از که دختری هم حاال مادرم بعد پدرم اول گیره؟ می من از

 . دارم دوستش

 امید؟ چرا: گفتم بلندی نسبتا صدای با

 چی؟: گفت تعجب با پریا

 من چون هه منه؟ از بهتر چی تو امید: گفتم خشم با و گرفتم رو بازوش

  باشی؟ اون کنار باید تو پولداره اون و فقیرم

 ! بازومو کن ول تو؟ میگی داری چی نوید: پریا

 اما گفتم پریا به رو بود دلم تو چی هر و نداشتم حرفام به کنترلی هیچ

 . دادم لو رو چی همه بار این

 ! دارم دوستت من بفهم لعنتی -

 . بود باز نیمه دهانش و کرد می نگاهم واج و هاج پریا

 گفتی؟ چی: کرد زمزمه آروم

 خوشم دیدم رو تو که روزی اولین از. عاشقتم من. شنیدی که همینی-

 نتونستم اما تو از باشم دور کردم سعی. گرفتی جا قلبم تو و ازت اومد

  سبزت چشمای اون ی شیفته بدجوری دیدم اومدم خودم به وقتی و

 خواهم کاری هر اوردنت دست به برای و خوام می رو تو من. ام شده

 !ببرم بین از رو امید باشم مجبور اگه حتی کرد
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 خاطر به حتما هه. شد عصبی اش چهره و شد عوض نگاهش حالت

 که کنار بکشه رو بازوش خواست می. زدم امید ی درباره که حرفی

 خان امید پیش بری؟ خوای می کجا: گفتم و گرفتم تر محکم بار این

 . بینی نمی رو امید روی بعد به این از چون شرمنده آره؟

 و کرد جدا دستم تو از بازوشو شدت به یهو که ببرمش خودم با خواستم

 .خوابوند گوشم زیر محکمی سیلی یک
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 و داد هلم محکم که گرفتم بازوشو باز که کنه فرار دوباره خواست

 با یهو که زدم صدا بلند اسمشو. دوید می جاده طرف داشت. کرد فرار

 . کنه لهش ماشین   بود نزدیک. ایستاد ماشینی بوق صدای

******* 

 ( پریا) 

 

. برسه بهم نوید دست مبادا که دویدم دوباره و شدم ماشین   خیال بی

 به شروع راننده و شدم سوار و دادم تکون ماشین اولین برای دستی

  اشک آروم. شد حرکت

 چرا فهمیدم حاال. باشه داشته دوستم نوید نمیشه باورم اصال. ریختم می

 یا دوست یک عنوان به نوید کردم فکر من. کرد آتلیه تو رو اونکار

 امید های حرف حاال. کردم می اشتباه من انگار اما داره دوستم برادر

 بهم خودشو داشت مدت این تمام نوید. بود اون با حق. فهمیدم می رو

  نزدیک
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 فقط اما مظلوم   نوید و بده امید کردم فکر! نیگا رو خر من  . کرد می

 من خواست می مظلومیتش اون با. کرد می بازی نقش من جلوی داشت

 یهو مثال چی؟ که بکشونه خودش سمت به منو و کنه دور امید از رو

  بشم؟ عاشقش

 .اومدم خودم به تاکسی راننده صدای با

  میرین؟ کجا به که نگفتین خوبه؟ حالتون خانم-

 از بعد. دادم رو کیان و طرالن ی خونه آدرس و کردم پاک اشکامو

 جلوی راننده. کردن کنسل رو مسافرتشون داد رخ دیشب که اتفاقاتی

 زنگ. شدم پیاده ماشین از و کردم حساب رو کرایه. کرد توقف خونه

 اف اف بی پشت از طرالن صدای ثانیه چند از بعد. زدم رو خونه

 . اومد

 کیه؟: طرالن

 . پریا منم: گفتم ای گرفته صدای با

 افتاده؟ اتفاقی پریا: گفت نگرانی با طرالن

 

[ ,.۱۷.۱۱.۱۷ ۱5:۱۹] 

  هشت_و_هفتاد_و_دویست#

 

 . بگم نمیشه اینجا-

 تیک یه با حیاط در بعد و. کنم می باز رو در االن ببخشید وای: طرالن

 و کرد باز رو خونه داخل در طرالن. بستم رو در و شدم وارد. شد باز

 . کرد تعجب ام شده پف چشمای و غمگینم ی چهره دیدن با

 کرده؟ اذیتت کسی شده؟ چی پریا: طرالن
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 روان هام گونه روی و شد صحبتش مانع اشکام که بگه چیزی خواست

 . کردم گریه و دادم جا طرالن آغوش تو خودمو. شدن

 طرالن. بودم آغوشش در هنوز من و بودیم نشسته پذیرایی اتاق توی

 و بودم گرفته دستام بین سرمو. آشپزخونه سمت رفت و شد جدا ازم

 ی صفحه به گوشیم زنگ صدای با. دادم می تکون تند راستمو پای

 می زنگ بهم داشت جراتی چه به. بود عوضی اون. کردم نگاه تماس

 که پیامی دیدن با و کردم باز رو پیام. اومد پیام یک و شد قطع زد؟

(  شدم نگرانت بده جواب عزیزم. ) شد بیشتر عصبانیتم شدت فرستاده

 دونستم نمی بودم عصبی که بس از دیگه. خورد زنگ گوشیم دوباره

. رو روبه دیوار به کوبوندم محکم رو گوشی. کنم می چیکار دارم

 . شد پذیرایی اتاق وارد آبی لیوان با هراسون طرالن

  شده؟ چی: گفت ترسیده

  به نگاهم و لرزیدم می خشم شدت از

 ام شده داغون گوشی دیدن با طرالن. بود گوشیم ی شده خرد های تیکه

 رو آب لیوان و نشست کنارم اومد. کشید هینی و شدن گشاد چشماش

 . دستم داد

 . بخور یکم بیا: طرالن

 چه بگی خوای نمی پریا: گفت من روبه بعد کرد نگاه گوشی به دوباره

 کردی؟ ات گوشی با رو اینکار چرا افتاده؟ اتفاقی

: گفتم سپس انداختم اطرافم به نگاهی. بیاد جا حالم تا نوشیدم آب از کمی

 ست؟ خونه کجاست؟ کیان

 شده؟ چی بگو تو کن ول. حمام رفته. آره: گفت و داد تکون سری

 . کشیدم عمیقی نفس

 . نوید-
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 چشه؟: گفت و داد تکون طرفش دو به سری آرامی به

 .شده عاشقم اون...اون: گفتم مکثی از بعد

 

[ ,.۱۷.۱۱.۱۷ ۱5:۱۹] 

  نه_و_هفتاد_و_دویست#

 

 . بود زده زل بهم بهت با طرالن

  گفت؟ اینو نوید میگی؟ چی: طرالن

 . ترسوند منو خیلی تازشم آره-

 .رفتن هم تو طرالن های اخم

 کرد؟ غلطی چی چطور؟: طرالن

 می. بدزده منو خواد می که داد می نشون اینو رفتارش یجورایی: نالیدم

 به برای. کرد تهدیدم اون. داره نگه خودش پیش اجبار با منو خواست

 ...آوردنم دست

 . گریه زیر زدم و شکست بغضم رسیدم که اینجا به

 . بگو پریا بود؟ چی تهدیدش: طرالن

 . بکشه رو امید اینکه-

 زمزمه و گذاشت دهانش روی دستی. کرد می نگاهم ناباوری با طرالن

 . نمیشه باورم. ممکنه غیر: کرد

  داد؟ رخ کی اتفاق این: داد ادامه و برداشت دهانش روی از رو دستش

  زور به. اینجا بیام اینکه از قبل-
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 محکمی سیلی یه و نیومدم کوتاه من اما ببره خودش با منو خواست می

 . کنم فرار دستش از تونستم سختی به. خوابوندم گوشش زیر

 کی عوضی اون: گفت بلندی صدای با و شد عصبی طرالن ی چهره

 بهش رو چی همه بیاد کیان وایسا بده؟ انجام رو کار این بخواد تا باشه

 . کنه می آدمش. میگم

 .  نگو کیان به چیزی کنم می خواهش طرالن نه-

 ! چرا؟ آخه: طرالن

 دیوار پشت از عصبی و اخمو ی چهره با کیان بزنم حرفمو اومدم تا

 . ایستاد دوتا ما روبه اومد. شنیده حرفامو ی همه قطعا. اومد بیرون

  کجاست؟ االن ناموس بی اون: گفت خشم با

 جوابی. پرسید من از رو سوال این که بفهمم تونستم اما بود پایین سرم

 . هوا پریدم متر یک دادش با اما. زدم چپ علی کوچه به خودمو ندادم

 ! بده منو جواب: کیان

 ... نمیدونم...نـ -

 .زد بیرون خونه از و برداشت رو کتش و داد تکون سری
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 ( نوید) 
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 کجا پریا دونم نمی. خونه به برگشتم افتاد که بدی اتفاق اون از بعد

 بهش. نباشه اونجا زیاد احتمال به ممکنه چون اش خونه نرفتم. رفت

 چقدر هر. نکردم دریافت جوابی ولی شدم نگرانش که نوشتم دادم پیام

 یه یهو گرفتم می داشتم که تماسی آخرین. بود فایده بی زدم می زنگ

 . بود کرده خاموش گوشیشو ظاهرا. زد حرف خانمی

 کسی یهو که کردم باز رو در و برخاستم جام از در زنگ صدای با

 رو تعادلم نتونستم بود منتظره غیر اینکه برای. کوبید دهنم تو مشتی

! بود شده پاره. کشیدم لبم ی گوشه به دستی. زمین شدم پخش کنم حفظ

 چشمام به رو کیان قامت چرخوندم که سرمو کرده؟ اینکارو کسی چه

 . شدم بلند جام از و کردم اخمی کرد؟ کاری همچین چرا. شد نمایان

 کردی؟ که بود کاری چه این دیونه-

 یقمو. کرد حرکت سمتم به و بست رو در همش در ی قیافه همون با

 اون: گفت اش شده کلید های دندون میان از و گرفت دستاش دوتا بین

 بیشرف؟ هان کردی؟ پریا با که بود غلطی چه

  گفته؟ عشقم از کیان به رفته پریا نکنه داره؟ خبر کجا از اون چی؟

 ... مـ داداش میگی چی: گفتم و کردم ای خنده تک

 . کرد قطع حرفمو

 ! خواهشا نشکن رو کلمه این حرمت. داداش نگو من به: کیان

  کرده؟ عصبانی تورو چیزی چه افتاده؟ اتفاقی چه دقیقا بگی میشه -

 کردی عالقه ابراز پریا به شنیدم: گفت تمسخر با و زد پوزخندی

 ...حتی بیاری دست به شده که طوری هر به اونو میخواستی و درسته؟
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 چی؟ حتی-

 . بکشی رو امید حاضری خاطرش به حتی: کیان

 من. بودن درست حرفات ی همه. آره: گفتم و کردم جدا دستاش از یقمو

 می آوردنش دست به برای دارم که نفسی آخرین تا و هستم پریا عاشق

 . میکنم نابود رو بشه ما مانع که کسی هر. میکنم کار همه. جنگم

 من؟ حتی: گفت و باال داد ابروشو تای یک

 عشقی این مانع ، داره من برای رو برادر یه حکم که کسی. خوردم جا

 !کردی چیکار نوید سرت تو خاک شده؟ دارم پریا به که

 ...من منظور نیست کنی می فکر بهش تو که چیزی ببین -

 دیگه بعد به این از. فهمیدم خوب منظورتو من. نوید نگو چیزی: کیان

 یک. بشی نزدیک پریا به بخوای حالت به وای اما نداره وجود کیانی

  جونتو میام من امید جای به اونموقع بشه کم سرش از مو تار

 . گیرم می

 نیست بد تو جز کسی که رسیدم نتیجه این به: داد ادامه و زد پوزخندی

 . انتقامی فکر به تو فقط و

 چیه؟ منظورت: گفتم و کردم ریز چشامو

 همه از داره پریا به که عشقی خاطر به امید. واضحه منظورم: کیان

 ست؟ دیگه یکی عاشق که شدی دختری عاشق چی؟ تو اما گذشت چی

 .رفت و زد رو حرف این
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 می چشمام از انتقام. کردم آینه در خودم به نگاهی کردم؟ چکار من

 به اونم گذشت؟ انتقامش از واقعا امید. افتادم کیان آخر حرف یاد. بارید

 تنها منو دارن همه چرا. هستم ات بنده منم میبینی؟ منو خدا. پریا خاطر

 داداش و دوست بهترین. نمونده واسم کسی دیگه دنیا این تو ذارن می

 مثل اونم امیدوارم فقط. نمونده واسم آیدا جز کسی. دادم دست از رو

 .  نذاره تنها منو بقیه

***** 

 (   پریا) 

 

 زنگ گوشیش به مدام طرالن. نشد کیان از خبری و گذشت ساعت سه

 .  بودیم شده نگرانش بدجور. بود فایده بی اما زد می

   باشه؟ کجا ممکنه طرالن وای-

 ...  نوید سراغ باشه رفته ممکنه زیاد احتمال به: طرالن

 موند نصفه طرالن حرف در شدن باز و درقفل کلید چرخش صدای با

 وارد خیس موهای و لباس با کیان. چرخید در سمت به هامون نگاه و

 و برخاستیم جا از. بود اومده بارون. انداختم نگاهی پنجره به. شد خونه

 .  رفت سمتش به طرالن

   میشه؟ نگرانت کسی گی نمی بودی؟ کجا: طرالن

 رفتم فقط. نبودم خاصی جای: گفت بوده من به نگاهش درحالیکه کیان

 .همین زدم نوید آقا با کالم دو
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  سه_و_هشتاد_و_دویست#

 

. نمیشه نزدیکت نوید بعد به این از. نباش نگران پریا: گفت من روبه

 و میدونم من اونموقع بده خبر بهم حتما دنبالت افتاده باز دیدی اگه اما

 .  اون

 برام رو مرحومم داداش جای. بود خوبی آدم واقعا کیان. زدم لبخندی

. برام کافیه باشه من پشت کوه یک مثل که همین. بود کرده پر

 تو میخوام ازت خدایا. میمونه برام خواهر یه مثل. طرالن همینطور

 .  باشن شاد همیشه و بشن خوشبخت زندگیشون

**** 

 (  امید) 

 

 گوشیم یهو که بودم کار های برگه بررسی درحال. بودم شرکت تو

. میخواد چی! اون باز. انداختم نگاهی تماس ی صفحه به. خورد زنگ

 .  کردم برقرار رو تماس

 .  الو-

 .ببینمت میخوام...الو: نوید
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   شدی؟ تنگم دل نکنه دلیلی؟ چه به-
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 میکنم اس ام اس برات که آدرسی به. زدی حدس درست اوهوم: نوید

 !  روشنه دوتا ما تکلیف امشب بیا

 .  کرد قطع رو تماس و

 خیر به خدا میگذره؟ کلش تو چی بود؟ چی حرف این از منظورش

 !  کنه

*** 

 (   نوید) 

 

 مهم برام دیگه اما. امید یا میمیرم من یا امشب. تمومه چی همه امشب

. ست معجزه یه برام مرگ دادم دست از داداشمو ، عشقمو وقتی. نبود

 های حرف و رفتار خاطر به ببخشن منو دو هر میخوام خدا از فقط

 پنج که وقتی درست. کیان و من بچگی عکسهای به بودم زده زل. بدم

 به. بودم شده خیره عشقم ی چهره به دیگر طرفی از. بود شده سالمون

 خاطر به دادم دستشون از ولی بودن زندگیم تو که هامی عزیزترین دو

 راحت من دل اونوقت؟ میرسیدم چی به کردن؟ تالفی یا ؟ انتقام یه چی؟

 برادر یه مثل براش نتونستم که آیدایی یا مرحومم؟ مادر روح میشد؟

 .  باشم پشتش

 تو که باشه برام نفسی آخرین این شاید ببخشن منو همه میخوام خدا از

 .میکشم رحم بی دنیای این
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 گذاشته امید با که قراری سر. بود تاریک هوا. گذشت زود چی همه

 پایین به بودم زده زل. داشت بزرگی ی دره که خرابه یه. رفتم ، بودم

 عمیقی نفس. گرفتم باال سرمو. شنیدم رو ماشینی توقف صدای. دره

 به ماشین در شدن بسته صدای. قرار سر اومده پس. خودشه. کشیدم

 .  شنیدم سرم پشت رو صداش. رسید گوشم

 چرت موضوع میخوای دوباره نکنه خوای؟ می چی باز: امید

  کنی؟ باز رو همیشگیت

 هم روی روبه ما حاال و چرخیدم طرفش به. زدم محوی پوزخند

 .  بودیم ایستاده

 .اش چهره به بودم زده زل حرفی هیچ بدون

  گی؟ نمی چیزی چرا شدی الل هوی: امید

 .  موندم ساکت بازم

 . کشید پوفی و شد کالفه

  نه؟ یا میزنی حرف: امید

 !  جهنم به: گفت و شد عصبی نمیزنم حرفی که دید

   چرا؟: گفتم و کردم باز دهان بالخره که بره خواست

  چی؟: گفت و کرد اخم و طرفم برگشت. ایستاد

 کرده خطا دوتا ما پدر هوم؟ چیه من گناه میکنی؟ من با اینکارو چرا-

   میدی؟ ربط من به رو موضوع داری چرا داره؟ ربطی چه من به

 داره که بزرگی یغض یه گلوم تو. بود ناراحتی. بود بغض صدام تو

 .  میکنه ام خفه

 رو ام نکرده کار کدوم تاوان دارم گذاشتن؟ تنهام همه چرا: دادم ادامه

   اومدنمه؟ دنیا به من گناه میدم؟ پس
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 خودمو باره اولین که چون میدم حق بهش. بود زده زل بهم بهت با امید

 .میدم نشون ضعیف برابرش در
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***** 

 (  امید) 

 تو میبینمش؟ اینطور باره اولین ؟ شده چش زد؟ می حرفارو این چرا

 بشکنه بغضش ممکنه ای لحظه هر تو کردم احساس. بود بغض صداش

 .  کردم حس قلبم تو دردی یه حرفاش با چرا لعنتی! گریه زیر بزنه و

 .  نده ادامه بسه-

 سال دو تا بچگی از. بدی گوش حرفام ی همه به باید تو امشب نه: نوید

 از رو تو همیشه. بشم آشنا تو با. باشم تو با داشتم دوست فقط من پیش

 کرده ممنوع بابام اما بزنم حرف باهات بیام داشتم دوست. میدیدم دور

 ماشین یه پیش سال دو یادته. بفهمه چیزی مادرت یا تو میترسید! بود

   بازداشتگاه؟ بردن رو بابا و تو اومد پلیس

 ادامه که دادم تکون آره ی نشونه به سری و دادم قورت رو دهانم آب

 از نمیگم دروغ. بودیم شما ی خونه نزدیک مامانم و من لحظه اون: داد

 .  زندان برید بابا و تو نداشتم دوست و بودم شده ناراحت دلم ته

 مرگ مقصر کنی؟ ثابت چیو میخوای میزنی؟ حرفارو این چی واسه-

 .  تویی مادرم

 به مامانت که ایی شرمانه بی پیشنهاد وقت هیچ من:  کرد قطع حرفمو

  بود؟ چی میدونی. نمیکنم فراموش رو داد مادرم

 چی؟-
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 جاش به و بشه پاک ام شناسنامه از بابام اسم که میکنه یکاری: نوید

 نامردی بدترین میخواست مادرت انصافه؟ کجای این. بذاره جعلی اسم

 .  بکنه من حق در رو

 بابا چون فقط کارا؟ این و مادرم. بودم کرده تعجب نوید حرفای از

 اگه مامان! کنه دور بابا از رو نوید میخواست بود کرده خیانت بهش

 کارت این خاطر به میخوام خدا از که بدون میشنوی صدامو باال اون

 .  ببخشه تورو

 .  دارم دوست رو پریا من آره امید؟ بگم دروغ چرا: نوید

 دندونامو و کردم مشت محکم دستمو. شدم عصبی حرفش این شنیدن با

 .  ساییدم بهم

 تو با اون فهمیدم وقتی: داد ادامه اما شد عصبانیتم متوجه هم اون

 رو راستش اگه: داد ادامه و کرد ای خنده تک. شکستم عاشقته و دوسته

 نه داره دوست تورو پریا چون شد حسودیم تو به من لحظه اون بگم

 این با دیدم اما بیارم دست به اونو خواستم شده که طور هر به. منو

 داره من برای رو برادر یه حکم که کسی. دادم دست از رو همه کارم

 جایگاهمون که انگار. خوب تو و شدم بد من وسط این. گذاشت تنهام

 چی همه از پریا خاطر به دیدم وقتی شبی اون. باشه شده عوض

 دوتا شما چقدر که فهمیدم لحظه اون کردید بغل همدیگرو و گذشتی

 جای به من لحظه اون داشتم دوست که چند هر. دارید دوست همدیگرو

 با نه عشق با بگیرم خودم آغوش در رو پریا دقیقه پنج برای و باشم تو

 .اجبار
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 و کرد پاک اونو شصتش انگشت با. چکید چشمش ی گوشه از اشکی

. باختم من و شدی برنده تو. شده تموم شرطمون وقت:  گفت دوباره

 رو کلت. بگیر جونمو االن همین. رسیده وقتش. بگیری انتقامتو میتونی

 .  بکش منو و بیار در

  تو؟ میگی چی چی؟-

 االن همین منو. بیار در رو کردی مخفی کتت پشت که کلتی: نوید

 .  بکش

 خیلی از اونو من مزخرف بندی شرط این روانی گمشو: گفتم عصبی

 .  ندارم دیگه تو با کاری. کردم فراموش وقته

 چشمام با روز هر قراره اگه: زد فریاد یهو که برم که کشیدم راهمو

 .  شدم خسته. امید کن راحتم. بکش منو ایه دیگه کس با ببینم عشقمو

 که بودم نکرده طی رو قدمی چند. دادم تکون تاسف ی نشونه به سری

 صدایی دیگه. ایستادم. شنیدم سرم پشت رو نوید گفتنای امید صدای

 اتفاقی چه ببینم برگشتم آروم آروم و دادم قورت دهنمو آب. نشنیدم

 !  نبود جایی نوید...اما افتاده

 ...  ید...نو...ن: گفتم ترسیده

 سرم به فکری لحظه یک برای افتاده؟ براش اتفاقی چه کجاست؟ خدا

 کردم نگاه پایین از. کردم حرکت دره سمت به! نه خدایا نه...نکنه. زد

  روی. شدم خم. کشید تیر قلبم!! بود افتاده دره از نوید...و
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.  نمرده نوید خوابه یه این نه! ممکنه چطور. افتادم زمین هام زانو

 بهم داداشمو کردم غلط خدایا. بودن شده روان هام گونه روی اشکام

 .!برگردون
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 به. کردم رانندگی به شروع و رسوندم ماشین به خودمو چطور نمیدونم

 تکرار هم سر پشت ای جمله یه فقط ذهنم توی. بودم شده خیره جلو

 چطور گذاشتم؟ تنهاش چطور. افتاد بزرگی ی دره تو. مرد نوید. میشد

 باشه؟ اونجا بذارم بودم؟ پست من اینقدر یعنی نکردم؟ خبر آمبوالنس

 رو فرمون و اومدم خودم به ماشینی بوق صدای با. خدایا کنم چیکار

. کنم تصادف بود نزدیک. گرفتم ترمز خاکی ی جاده روی و کردم چپ

 زیر و بودم شده خیره ای نقطه یه به. دنبالم بیاد گفتم زدم زنگ آراد به

 ... مرد نوید:کردم زمزمه لب

******* 

 ( پریا) 

. بود ۱2 ساعت. شدم بیدار خواب از میزی رو ساعت آالر صدای با

 و کش و شدم خیز نیم. بیمارستان برم تا داشتم وقت دیگه ساعت دو

 .رفتم روشویی سمت به و شدم بلند تخت از. دادم بدنم به قوسی

 بیمارستان وارد. شدم پیاده ماشین از و کردم حساب رو تاکسی کرایه

 ایستاده کیان! میکرد گریه خون داشت طرالن بغل دیدم رو آیدا. شدم

 خدایا. میریخت اشک داشت اونم. بود داده تکیه دیوار به سرشو و بود

 اونو جلوی کیان. شد ور حمله سمتم به دیدنم با آیدا افتاده؟ اتفاقی چه

   میکنه؟ همچین چرا. گرفت
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 چته؟ آیدا شده؟ چی-
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 کردی خرم؟فکر من کردی فکر زدی چپ علی ی کوچه به خودتو: آیدا

  عوضیه؟ امید اون و تو سر اینا ی همه نمیدونم

 .  میکردم نگاه آیدا به تعجب با

 .  نمیشم متوجه میگی؟ چی-

 سمت به طرالن با اونو اجبار با و نذاشت کیان که بزنه حرف خواست

 نفرینم رفت می طرالن با که هینی. فرستاد بیمارستان سبز های صندلی

 میکنم داغونت باشی راحت زندگیت تو نمیزارم پریا: گفت و میکرد

 . گذاشتی داغ دلم رو و کردی داغون منو که طوری

 .  میکردم نگاه بهش شده گرد چشمانی و تعجب با همچنان من اما

 .  پریا: کیان

 .  کردم نگاهش منتظر و کردم نگاه بهش

 ... نوید: کیان

 .  لرزید اش چونه

  چیشده؟ چی؟ نوید: گفتم و دادم تکون سرمو

 .  بود گلوش تو بغضی. بود شده اشک از پر کیان سبز چشمای

 ... رفت: کیان
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 آیدا رفت؟ کجا نوید. بفهمم بگو درست. میگی چی نمیشم متوجه کیان-

  من؟ با بوده بد رفتارش چرا

 .مرد نوید...پریا: کیان
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 دستم از بود دستم تو که کیفی. کیان حرف از بودم شده مبهوت و مات

 خوب دیدمش دیروز ممکنه؟ چطور گفت؟ می چی اون. زمین افتاد

 .  بوده

! میگی چی میشی متوجه کیان تو؟ گی...میـ ی...چـ: گفتم پته تته با

  ممکنه؟ چطور

 نتونستم که جوری بود شده داغون صورتش. بودنش اورده صبح: کیان

 .  کنم شناساییش

   نویده؟ که فهمیدی کجا از تو و-

 کرده پیدا جسدش کنار. بوده همراهش ظاهرا نوید ملی کارت: کیان

 ... پریا. بودن

 امید ، نوید مرگ زیاد احتمال به: داد ادامه که کردم نگاهش منتظر

 .باشه شده باعثش
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 !  باشه داده انجام اینکارو محاله امید میگی؟ چی میفهمی چی؟-

 و امید دیشب. بود کرده قتل به تهدید رو نوید ، امید نه؟ که چرا: کیان

 .  بودن باهمدیگه نوید

 .  کیان داده قول بهم اون بکشتش؟ بخواد چرا امید ولی-

 داده هلش امید داره احتمال. بودن کرده پیدا دره توی رو نوید: کیان

  بودن؟ کرده بندی شرط تو سر نوید و امید که داری خبر تو بعد. باشه

   شرطبندی؟: گفتم تعجب با

 کرد خودش عاشق تورو ها اون از یکی اگه ماه سه تا. آره: کیان

 ، امید شد باعث این و شدی امید عاشق تو متاسفانه! بمیره باید دیگری

 .  بکشه رو نوید

 !کنه اینکارو امید محاله. کیان داده قول بهم اون ولی-
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 .پریا نزن گول رو خودت جمله این با: کیان

 بیمارستان تلفن سمت به. رفت آیدا و طرالن طرف و زد رو حرف این

 خشم با. نمیداد جواب اما میخورد بوق. گرفتم رو امید ی شماره و رفتم

 به کیفم همراه ها پرستار از یکی. کوبیدم جاش سر رو تلفن گوشی

 . اومد سمتم

 . بود افتاده زمین رو کیفتون ظاهری خانم-
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 اینجوری. شدم خارج بیمارستان از و کردم تشکری و گرفتم رو کیفم

 دستی. نه یا کرده رو اینکار امید که بشم مطمئن خودم باید نداره فایده

 .   شدم سوار و دادم تکون ماشین اولین برای

**** 

 (  امید) 

 خودش نوید. نکردی کاری تو باش آروم داداش توروخدا امید: آراد

 .  ندادی هل اونو تو. افتاد

 تحرکاتم تموم ها پلیس. داره ای فایده چه: دادم جواب حوصلگی بی با

 من کرده فکر. آیدا حتی. میدونن گناهکار منو همه. میکنن تعقیب رو

 ! کشتم رو نوید

 رو نوید تو اینکه نداره باور حتما کردی؟ فراموش اونو چی؟ پریا: آراد

 .  باشی کشته

 این وقتی پریا برخورد. کرده اشغال رو من فکر موضوع همین دقیقا-

 .  چجوریه بفهمه رو موضوع

 ولم لعنتی سردرد این االن تا دیشب از. گذاشتم هام شقیقه رو دستامو

 .نمیکرد
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 میرفت در سمت به که حالی در و شد بلند جا از حالم دیدن با آراد

 .  بیارم آسپرین برات برم: گفت
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 بود من پیش االن تا دیشب از آراد. گرفتم باال سرمو در بستن صدای با

 بود خوبی پسر واقعا. نمیکرد ترکم و نمیبرد خوابش هم لحظه یک و

 اون تنها. هاشم خوبی مدیون. بودیم شده بزرگ باهم االن تا بچگی از

 هم پریا نمیدونم گرچه. نداره من به ربطی نوید مرگ که داره باور

 آهی. موندم هم قولم سر و بودم داده قول بهش من ولی. باشه همینطور

 .  شدم خسته. کشیدم بود قلبم تو که دردی از

. بود شده درگیر کسی با انگار. رسید گوشم به پریا فریاد و داد صدای

 من گفتن بهش و داره خبر حتما پس. میزد صدا بلندی صدای با اسممو

 پریا. کردم حرکت سالن سمت به و شدم بلند جام از!  کشتم رو نوید

 آروم رو اون میکرد سعی آراد. بود شده سرخ عصبانیت از صورتش

 .  کنه

   کجاست؟ امید گفتم بهت آراد ؟ کجاست: پریا

  دختر؟ شده چت. باش آروم: آراد

 سفیدی. ماسید دهنش تو حرف دیدنم با که بزنه حرف خواست پریا

. ایستاد روم روبه. اومد سمتم به. بودن شده قرمز عصبانیت از چشماش

 لحنی با و داد قورت دهنشو آب. بودیم زده زل هم ی چهره به دو هر

 رو تو چرا مردم خبره؟ چه اینجا...امید: گفت باشه شده آروم انگار که

   میبینن؟ قاتل یک

 بگو. دروغه که بگو: داد ادامه. دادم ترجیح رو سکوت و نگفتم چیزی

. بگو امید. نکشتی رو نوید تو...که بگو. خوابن یک ها این ی همه که

 .دادی قول من به تو بگو همه به
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 گونه روی چشمش از اشک قطره یک. بودن شده اشک از پر چشماش

 کلمه یه فقط امید نمیزنی؟ حرف چرا ساکتی؟ چرا: گفت و چکید اش

 .  نکردی رو اینکار تو که بگو فقط. بگو بهم

 بهش نمیگم چرا نمیگفتم؟ چیزی چرا. بودم مونده ساکت همچنان من اما

 اشکاش درحالیکه و شد عصبی ساکتم که دید نکردم؟ رو اینکار من که

 کوبید می ام سینه به رو دستاش دوتا بودن شده روان هاش گونه روی

 میاد بدم. بودی داده قول بهم تو چرا؟ لعنتی: گفت می داد و گریه با و

 .  ازت

 . زد پس دستمو محکم گرفتم که دستشو

 تاوان. امید ازت نمیگذرم: گفت و کرد پاک رو اشکاش دستش با

 .  میدی پس رو اینکارت

 جام سر همچنان من اما. رفت بیرون ویال از و زد رو حرف این

 تو اشک ی حلقه. بودم شده خیره پریا خالی جای به و بودم ایستاده

 تا ندارم بقیه از انتظار من پس نکرد باورم که عشقم. شد جمع چشمام

 .  کنن باورم

  خوبه؟ حالت داداش امید: آراد

 .  بذار تنهام آراد-

 ... ولی: آراد

 .  خواهشا-

 .  کن استراحت برو میزنم سر بهت میام شب داداش باشه: آراد

***** 

 (  پریا) 

 و رفتم اتاقم سمت به راست یک. خونه برگشتم مستقیم امید ی خونه از

 باورم. سراریزشن اشکام دادم اجازه و کردم پرت تخت روی خودمو
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 اون. بود داداشش اون تونست؟ چطور! کشته رو نوید ، امید. نمیشه

 .برد خوابم یهو اینکه تا کردم گریه اینقدر. نکرد رحم آیدا به حتی
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****** 

 (   امید) 

 لب زیر رو خستم آهنگ و بودم نشسته تراس تو. بود شده تاریک هوا

 : میکردم زمزمه

 

 ام بسته دنیا درده رو چشم که ام شکسته قایقه یه مثه ام خسته

 منو ی غصه میبینه کی تو ی بسته چشای

 دستم رو میمیونه تو غمه ام بسته بارو کوله دیگه که ام خسته

 خوردنو غصه و ها گریه جواب دادی بد چه

 بسازی تر تازه حسه یه باهام بمونیو نخواست دلت

 ببازی میترسیدی همش بیای کنی خطر نخواست دلت

 رفتی اما میخواستی اگه میشد نشد نگو نخواست دلت

 عاشقم خستم اینکه با

 

 .  من روی روبه نشست و کشید بیرون صندلی یک و اومد آراد

 .  نویده خاکسپاری مراسم فردا-
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 .  میدونم آره: آراد

 .  باشم اونجا میخوام-

 .   راحتی هرجور: گفت سپس کرد مکث کمی آراد

 .  کنی کاری یه برام میخوام آراد-

  چی؟: آراد

 .بگیری لندن به سفر بلیط یه برام میخوام-

 بمون اونجا مدت چند برو هم تو. برات میگیرم: گفت و زد لبخندی آراد

 .  بشه عوض هوات و حال

 .میرم همیشه برای...من-
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 .  کرد می نگاهم باز نیمه دهن با. ماسید آراد لب رو لبخند حرفم این با

  چیه؟ منظورت...م امید: آراد

. برم ایران از همیشه برای میخوام. شدم خسته. آراد واضحه حرفم-

 میبینه قاتل یک چشم به منو و داده بهم رو گناهکار لقب عشقم وقتی

 به میتونم نباش شرکت کارهای نگران. نیست مهم برام چیز هیچ دیگه

 دستت میسپارم رو شرکت. نباشم ایران اگر حتی برسم هم شرکت

 ... و داداش

 و داد تکون سری. باش پریا مواظب: دادم ادامه که کرد نگاهم منتظر

 . هستم. نباش نگران: گفت و بیرون داد رو نفسش
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 ***** 

 (   پریا) 

 نوید. بودیم برگشته خاکسپاری مراسم از تازه. شدیم کیان ی خونه وارد

 یکی تو کرد کمکش طرالن. رفت حال از آیدا بیچاره و کردن دفن رو

 .  شد عزادار کم سن تو طفلی نداشت سنی هم اون. بخوابه اتاقا از

**** 

 (  امید) 

 جلوی. کردم حرکت نوید قبر سمت به شدم مطمئن همه رفتن از وقتی

 من؟ با کردی چیکار تو داداش. خوندم فاتحه دلم تو و زدم زانو قبرش

 ، شدن دور من از همه ، میکنن خطاب قاتل منو همه تو مرگ با

 که میکردی ثابت همه به بودی اینجا کاش...کاش داداش. شدم گناهکار

 به پات. افتادی خودت تو. نشدم مرتکب گناهی من. گناهم بی یک من

 .دره تو افتادی و کرد گیر سنگ یه
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 میدم قول بهت اما. کنم برادری برات دوسال این تو نتونستم که ببخشید

 جام از. منو ببخش. باشه داشته نیاز چیزی به نذارم و باشم آیدا مواظب

 .  رفتم بود ایستاده دور که آراد سمت به و شدم بلند

 .  دیگه ساعت دو: آراد کی؟ پرواز وقت-

 هر و برسون آیدا دست به هارو پول ، آراد: گفتم و دادم تکون سری

 .  بده بهش حقوقشو ماه
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  امید؟. دادش نباش این نگران: آراد

  بله؟-

  موندی؟ ساکت چرا نکردی؟ کاری تو که نگفتی پریا به چرا: آراد

 و اون نظر به نگم چه بگم چه من حال هر به آراد؟ داره ای فایده چه

 .قاتلم یک بقیه

***** 

 (  پریا) 

 .   بودیم نشسته پذیرایی اتاق تو هممون

  میشه؟ چی االن: طرالن

 باید رو آیدا منتهی. میده ادامه زندگیش به کدوممون هر هیچ: کیان

 .  کنه زندگی خودمون پیش بیاریم

 من میکنه فکر. کنه نگاه من چشم تو نیست حاضر حتی اون -

 . نویدم مرگ مقصر...هم

 .ناراحته داداشش مرگ برا فقط اون. نگو ابنجوری: کیان
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 بعد. رفت در سمت به و شد بلند جاش از کیان. اومد در زنگ صدای

 و طرالن ی خونه تو دیدنش با. اومد آراد همراه به کیان لحظه چند

  بود؟ اورده کجا از رو آدرس. کردم تعجب کیان

 .  سالم: آراد

 کیان و میکرد نگاهش اکراه با طرالن. دادم من فقط رو سالمش جواب

 .  نفرت با
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  افتاده؟ اتفاقی -

 اتفاقی یه پریا آره. باشی اینجا ممکنه گفتم نبودی خونت رفتم اول: آراد

 .  افتاده

  چی؟-

 . امید: آراد

  چشه؟:گفتم خشم با

 .  همیشه برای...بره میخواد: آراد

 میخواد همیشه برای امید میگفت؟ چی اون. میکردم نگاه آراد به بهت با

  کجا؟ اما بره؟

  درسته؟ میکنی شوخی داری تو-

 بره میخواد. پروازشه االن. گرفت تصمیمشو امید. متاسفم پریا: آراد

 .  اینجا برنمیگرده دیگه و لندن

 . فرودگاه برسونی منو باید تو آراد. نمیذارم-

 .  شو خیال بی پریا: آراد

 .  برسونه منو کیان بگم نمیرسونی-

 .  بریم خب خیلی: آراد

 .  بمون آیدا کنار اینجا تو طرالن. باهات میام پریا کن صبر: کیان

  کجاست؟ آراد-

 .باشه رفته شاید. نمونده پروازش به چیزی نمیدونم: آراد

 

 سیصد_پارت#

 .  بودن شده روان هام گونه روی اشکام
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 .بره نمیخوام. توروخدا بزن زنگ بهش آراد-

 گذاشته دهنم رو دستمو. شد زدن زنگ مشغول و اورد در گوشیشو

 از رو امید کردم سعی و میکردم نگاه مردم به. میریختم اشک و بودم

 .  بره بذارم نباید. کنم پیدا ها اون بین

  چیشد؟-

 .  پریا رفته پروازش: آراد

 !!! امید...نه...نه-

 .  افتادم زمین هام زانو روی و

 .  رفت زندگیم ی همه. رفت عشقم. خدایا نه

* 

 (  امید) 

. شنیدم رو شخصی گفتن امید صدای فرودگاه از شدن خارج از قبل

 خداحافظ. گرفتم خودمو جلوی. شد ایجاد گلوم تو بغضی. بود پریا

 .شدم هواپیما سوار و.  من عشق

 

 دیگه حاال شب یه اونکه منم افتاد در همه با تو سر تنه یه اونکه منم

 یاد از میبریش

 داد پس دلتو رفت رفتو که اونی قدغنه عاشقی دلش تو که اون منم

 

 که ای دیوونه اون منم فردا از رو تو نخواد دیگه میتونه اونکه منم

 سودا هزار با یسره

 حرفا این ماله اصال نبودی نزن حرفشو دیگه فقط زدی الف آره
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 نمیخوام هستو که چی هر زیر بزنم تو از بکنم زده سرم به

 شم بد آدم بذار بیخیال شم سد تو راه جلو

 ام گوش تو میزم رویه از عکساتو بردار مریضم و سرد تو مثله منم

 عزیزم نگو

 

 مستو چشمای اون بیخیاله تو از بکنم زده سرم به

 باشی خاطره بهتره برو پاشی نمیتونی بیفتی تو

 منو قلبع که بستی چشماتو دیگه دفعه یه هستی آدمش که میگفتی تو

 شکستی

 

 عزیزم نگو دیگه گوشم تو

 

 دلو میزدش اونکه تویی داد ترجیح رو تو هاش آرزو همه به اونکه منم

 فریاد من سر همه

 نمیخواد رو تو خستست که دلی عشق از اومده بدم بدش اومده سرم

 

 و دور ببین روزمو حالو بردار دست دیگه ازم برو بهم افتاده کارت

 سیگار ته پر برم

 طلبکار شدی انگار تو ولی منه نوبته حاال تنه زدی بهم تو

 

 نمیخوام هستو که چی هر زیر بزنم تو از بکنم زده سرم به
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 شم بد آدم بذار بیخیال شم سد تو راه جلو

 ام گوش تو میزم رویه از عکساتو بردار مریضم و سرد تو مثله منم

 عزیزم نگو

 

 مستو چشمای اون بیخیاله تو از بکنم زده سرم به

 باشی خاطره بهتره برو پاشی نمیتونی بیفتی تو

 منو قلبع که بستی چشماتو دیگه دفعه یه هستی آدمش که میگفتی تو

 شکستی

 

 یک_و_سیصد_پارت#

*** 

 (  پریا) 

 ها مبل از یکی روی رو من کیان. شدم کیان ی خونه وارد حالی بی با

. باشه رفته امید نمیشد باورم. میریختم اشک داشتم هم هنوز. گذاشت

 شکوند دلمو. رفت و کرد اهمیتی بی اون. بود گذاشته تنهام جدی جدی

 با فقط انتقام بازی قراره مگه. هرگز. کارش این از نمیگذرم. رفت و

 .  شروعشه این. نه بشه؟ تموم نوید مرگ

 بارون. زدم کنار رو پرده. رفتم پنجره سمت به و شدم بلند جام از

 منتظر بخوام هم چقدر هر برگردی تو فقط منتظرم. میبارید داشت

 به بازیمونه شروع تازه این. امید میگیرم ازت رو انتقامم. بمونم

 ! انتقام...نام

   اول جلد پایان

  ۱3۹6/8/25: تاریخ



 عابدین زادهتدوین:                        mydaryaroman@ کانال:                             دریای رمان

 

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                             
 

  ۱۹:5:  ساعت

 تموم رو اثرم اولین کردن کمکم اینجا تا که یاسمن و سحر از مرسی

 کردن نقد توی میکنم تشکر هم نویسندگان گروه دوستان بقیه از. کنم

 کردین دنبال رو رمانم آخر تا که عزیز دوستان شما از مرسی و. رمانم

 . عاشقتونم! زودی به رمان این دوم جلد شروع. خوندین و

 علی یا


