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 به نام خدایی که عشق را آفرید

 من دختری هستم ازجنس دریا

 دلی به بزرگی دریا

 

 

 

 

 

 

 چشمانی به پاکی وزاللی دریا

 دراوج عصبانیت همچون دریاخروشان

 ودرهنگام آرامش همچون مادری مهربان

 نیاومد دوباره ا ادمیآها... روزخوندمایدفرمولش چی بود؟هرچی فکرمی کنم یادم نمی یاد../

 صدامثل پتک به سرم کوبیده شد

داوطلبان گرامی فرصت آزمون تمام شداه پنج دقیقه پیش می گفت یه ربع وقت دارین حاالمی گه فرصت تموم شده ای وای 

 چرااین

 جوری شد؟ خیلی زودفرصت تموم شد ولش کن هنوزمی تونم جواب بدم داشتم روسوال

 آخرفکرمی کردم امابادیدن یه خانم که چه عرض کنم بهتره بگم اژدهای دوسربی خیال اون سوال

 شدم وقبل ازاینکه منو بخوره برگه ی پاسخ نامه روبهش دادم وواردمحوطه ی حوزه ی امتحانی

 شدم تادخترعموم پریابیادوباهم بریم خونه بادیدن چهره ی خندونش که نشوندهنده ی رضایتش

 ازکنکوربود دستموبلندکردم تامنوببیه

چطوربود؟باخنده گفت خوب بود راضی بودم به نظرتوچطوربود؟منم مثل خودش جواب بالبخندجواب دادم خوب بود منم راضی 

 بودم

 چنددقیقه بعداززدن زنگ درپسرعموم درو واسمون بازکردبادیدن لباسای مشکی توتنش

 لبخندرولب هردوتامون ماسیدپریازودترازمن به زبون اومد

 پرهام چی شده؟پرهام درحالیکه دستمالوتودستش مچاله می کردگفت متاسفم عزیزانم امیدوارم غم آخرتون باشه

 منم توغمتون شریک بدونید

 گهیخب شمادوتادآره -کی؟-شده؟ شیزیچ یکس ه؟یحرفا چ نیایعنی چی؟..
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 منوپریابرگشتیم وباحالت پرسشی به هم نگاه کردیم هرچی فکرکردم پریاکه مشکلی نداشت منم

 بین خودمون بمونه زخم معده دارم که فعال مشکلی برام ایجادنکرده بعدازاینکه به هیچ نتیجه ای

 نرسیدم دوباره به سمت پرهام برگشتم

این حرفایعنی چی؟ماکه حالمون خوبهنه عزیزانم فکرمی کنیدحالتون خوبه هنوزگرمیدوچیزی حالیتون نیست اصالنگران 

 نباشیدباالخرهبرای هرکسی ممکنه پیش بیاد

 من که دیگه ازحرفای پرهام کالفه شده بودم بلنددادزدم

 –پرهام مثل آدم حرف بزن ببینم چی شده

 ای بابا لیاقت نداریدباهاتون هم دردی کنم خواستم بگم اگه کنکورتونوخراب کردین ناراحبنباشین خودکشی هم نکنید

 منوپریا که تازه فهمیده بودیم قضیه ازچه قراره باعصبانیت برگشتیم به سمتش پرهام هم بادرک

 موقعیت فراروبرقرارترجیح داد وشروع کردبه فرارکردن ماهم افتادیم دنبالش

پسره ی احمق این چه طرزدلداری دادنه نصف عمرمون کردیاونم درحالیکه می دوید جواب داد پس چجوری بایددلداریتون می 

 دادم؟خواهرای گلم ناراحت

 نباشید اگه دانشگاه قبول نشدین اشکال نداره نترسین توخونه ی نمی ترشین به اصغرقصاب

 واکبردوغی می گم بیان بگیرنتون

 ازاین حرفش خندمون گرفت آخه اصغرقصاب واکبردوغی همسایمون بودن وخواستگاری

 هردختری می رفتن بعدازشنیدن القاب برازندشون باتیپ پاازخونه می نداختنشون بیرون

 پرهام گیرت بیارم زندت نمی زارمگفتم که لیاقت ندارین حقتونه توخونه بترشینباصدای مامانم هرسه تامون ازحرکت ایستادیم

 –دوباره چی شده خونه روگذاشتین روسرتون

 _مامان بهتره ازپرهام بپرسی چجوری داره سربه سرمون می ذاره

 

 

 

 

 

 

پرهام دوباره چی کارکردی که دختراموناراحت کردی؟من وپریانیشمون تابناگوش بازبودباچشم وابروبه پرهام اشاره کردیم اگه 

 می تونی جواب بده

 زنم یحرفوبه خاطرخودشون م نیا دمنیزنموباورکنپرهام به ظاهرادای آدمای ترسیده رودرآورد-
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 چون می دونم کنکورشونوخراب کردن نمی خوام خودشونوبکشن وخواستم بهشون امیدبه زندگی

 نیهمبدم..

 پریاباحالت تهاجمی گفت آخه ایکیوسان کی گفته ماکنکورمونوخراب کردیم؟اتفاقاهردوتامون

 ازکنکورمون راضی هستیم

 مامانم باخوش حالی روبه من گفت ببینم دخترم پریاراست می گه؟

 آره مامان عزیزمپرهام پریدوسط حرفم

 –نه زنموحرفشونوباورنکنیدهنوزگرمن ونتونستن عمق فاجعه رودرک کنن

 من وپریاهمزمان برگشتیم ودرجوابش گفتیم لطفاخفه

 پرهام سرشوانداخت پایین وگفت

 _بعدا نگی نگفتی

 می دونستم داره شوخی می کنه به خاطرهمین بعدازاین حرفش همه زدیم زیرخنده

 بچه هابیاین نهارحاضرهپرهام گفت نه زنمو بایدبریم خونه مامانم منتظرمون

 باشه پسرم هرطورراحتیدپرهام به طرفم اومدوبه گرمی بغلم کرد

 شدم یخوش حالم اگه کمک تونبودموفق نم یلیمنم خخوش حالم خواهرکوچیکه-

 

 

 

 

 

 

 واقعا همینطوربود دراین مدت پرهام همیشه مثل یک برادربزرگ تر درکنارم بودوهروقت مشکلی

 داشتم بهم کمک می کرد حتی موضوع زخم معدموفقط پریاوپرهام می دونستن چون نمی خواستم

 مامانم ناراحت بشه بهش چیزی نگفتم پرهام سالشهومعماری خونده وتویه شرکت که

 بادوستش شریکه کارمی کنه پریاهم پثل من سالشه وامسال کنکورداد همیشه باهم مثل

 دوتاخواهربودیم وتومدرسه هم پشتیبان هم دیگه بودیم من هنوزتوبغل پرهام بودمواین خاطراتو

 مرورمی کردم که پریابا یه سرفه ی مصلحتی گفت می بخشیدمثل اینکه منم امروزکنکوردادما

 چراکسی منوتحویل نمی گیره؟

 به شوخی به حالت قهرروشوبرگردوندپرهام منوول کردورفت سراغ پریاومحکم بغلش کردبه

 اندازه ای محکم که فکرکنم استخوناش خردشد

آی نخواستم بابااستخوناموشکستی این جوری اگه دانشگاهم قبول شم نمی تونم برمپرهام کمی ازفشارش کم کردوگفت خواهرگلم 

 توهم خسته نباشی

 روبه هردومون ادامه داد
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 _امیدوارم هرچی دوست دارید قبول شید

 بعدازهمراهیشون دروبستم ویه نگاه به خونه ی کوچیکمون انداختم که بامامانم توش زندگی می

 کردیم همیشه تنهاهم بازیم توخونه پدرم بود وهروقت که ازسرکارمی اومدباهام بازی می

 کردزمانیکه سالم بودپدرم دراپربیماری سرطان فوت کردومنومامانموتنهاگذاشتبددازاون باحقوق

 پدرم که بعدازمرگس بهمون می دادن زندگیمونومی گذرونیم مامانم خیاطی می کنههروقت می

 خواستم کارکنم مامانم اجازه نمی داد می گفت دوست داره درس بخونم وبه جایی برسم وپول

 کالس کنکوروکتابایی که الزم داشتم بی چون وچراواسم تهیه می کرد

 باالخره بعدازمدت ها فشارواسترس ونگرانی کنکورودرس قراره امروز باپریاوپرهام بریم بیرون

 تابعدازمدت ها کنارهم باشیم بعدازناهارویه خواب راحت ازجام بلندشدم تاآماده شم بعدازیه دوش

 یه ربعی ازحمام خارج شدم موهای لخت خرمایم که بلندیش تاکمرم بودباسشوارخشک کردم یه

 مانتوی قهوه ای که بلندیش تازانوم بودبه همراه شلواروشال مشکی ازکمدم درآوردم رفتم جلوآینه

 نگاهی به صورتم انداختم ابروهای کوتاه که خیلی پرنبودالبته بگما تابه حال بهش دست نزدم موژه

 های بلندمشکی چشمای آبی هرکس منومی دیداول ازهمه شیفته ی چشمام می شدبالب وبینی

 متناسب وپوست سبزه درکل به جزچشمام بقیه اعضای صورتم معمولیه بعدازیه آرایش مختصرکه

 

 

 

 

 

 

 شامل برق لب وکرم سفیدکننده می شدلباساموپوشیدم باتکی که پریابه گوشیم زدازخونه خارج

 شدم پریامانتوسرمه ای باشال وشلوارسفیدوپرهام شلوارجین مشکی باتیشرت جذب سفیدپوشیده

 بود به طوریکه عضله های ورزشکاریش کامال خودنمایی می کرد خداییش داداشم خیلی خوش

 تیپ وخوش پوشه خوش به حال زنش نه الهی کوفتش بشه )حاالچرافوش می دی؟آخه نمی دونم

 عادتمه وقتی می خوام ازکسی تعریف کنم بهش فوش می دم( رفتیم شهربازی وحسابی یازی

 کردیم بعدشم واسه شام رفتیم رستوران ومهمون پرهام بودیم چون گفته بودبعدازکنکورمون

 چنین برنامه هایی واسمون داره بارسیدن به خونه تعارفشون کردم بیان داخل ولی گفتن دیروقته

 ونمی یان

 نمی دونم چرااحساس می کنم ازوقتی که کنکورمودادم مامانم یه دره ناراحته هروقتم ازش

 گفتم بزارکنکوربدم بعدش یباخودم م شهیهمدلیلشوپرسیدم یه جوری ازجواب دادن طفره رفت...

 این کارومی کنم اون کارومی کنم ولی االن دیگه حوصلم سررفته وفقط می خوابم تلوزیونم که

 هیچی نداره دقت کردین موقع امتحاناوایام مدرسه چه فیلمای توپی می ذارن ولی موقع تعطیالت
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 فیلماشون یاتکراریه یابه درد نمی خوره همین جوری جلوتلوزیون نشسته بودموکاناالروباالپایین

 می کردم که مامانم اعالم کردناهارحاضره ومنم به آشپزخونه رفتم

 مونم وشوهرنمی کنمیخوشمزتم که شده تا آخرعمروردلت م یغذا نیخاطرا من بهوای مامان چه بویی راه انداختی..

 اولش مثل همیشه خوش حال شد چون می دونست دارم شوخی می کنم اما کم کم خندشوجمع

 کردوزیرلب گفت ولی به زودی قراره منوترک کنی

 بعداخوردن ناهار مامان می خواست ظرفاروبشوره ولی من مانعش شدموگفتم مامان جون قربونت

 برم می خوام به جبران این مدتی که به خاطرکنکورتوکارای خونه خیلی نتونستم کمکت کنم

 حداقل تااول مهرکه بی کارهستم همه ی کارای خونه روخودم انجام بدم

 مامانم لبخندکم جونی زدوگفت باشه دخترم بعدازاینکه کارت تموم شد بیاتواتاقم کارت دارم

 منم چشمی گفتم ومشغول ظرف شستن شدم بعدازتموم شدن کارم به تاق مامانن رفتم وازپشت

 بغلش کردم

 روبه روش نشستم ومنتظرموندم نمیبتونم صورتشوبب نکهیای؟برایباهام داشت یمامان جونم کار-

 

 

 

 

 

 

دخترم اگه یه روزمجبورشی به خاطرزندگیت منوترک کنی این کاروانجام می دی؟منم بدون فکرکردنگفتم محاله مامان من هیچ 

 وقت این کارونمی کنم اگه منظورتون ازدواجه که

 من حاالحاالها قصدازدواج ندارم

 مامانم بابغض گفت امروزعصرجایی نرو قراره واسمون مهمون بیادتوهم بایدباشی

 بدون اینکه فرصت سوال کردن بهم بده ادامه داد حاالهم برومی خوام بخوابم

 منم که هنوزدلیل رفتارای رفتارای مامانمو نتونسته بودم درک کنم بایه دنیاسوال ونگرانی ازاتاق

 خارج شدم وبه اتاق خودم رفتم بعدازخواب که چه عرض کنم بهتره بگم فکر وخیال ازجام

 بلندشدمونگاهی به گوشیم انداختم باواردشدن مامانم به اتاق سرموباال گرفتم کامال مشخص

 بودحالش خوب نیست

تایه ساعت دیگه مهمونامی رسن سعی کن لباسای خوب ومرتبی بپوشیخدایااین حرفایعنی چی؟هرلحظه که می گذره ترسم 

 بیشترمی شه نکنه داره واسم خواستگارمی

 یاد؟نه اگه اگه خواستگاربودحتما بهم می گفت امابافکرکردن به حرفای مامانم به این نتیجه می

 رسم که داره واسم خواستگارمی یاد چه خواستگاریه که مامانم بدون پرسیدن ازمن می

 خوادبهشون جواب مثبت بده چون وقتی ازم می خواد جلوشون ظاهرمناسبی داشته باشم یعنی

 اینکه جوابش مثبته دیگه اماچراداره بامن این کارومی کنه مگه قرارنبودحاالحاالهاپیش مامانم



 

 رمان دریا از مودب پور انجمن رمان فور

 بمونم؟باناراحتی سارافون آبی باشلواروبلیززیرسارافونی وشال سفید ازکمددرآوردم وپوشیدم

 وبدون آرایش ازاتاقم خارج شدم وبایه دنیادلشوره به آشپزخونه رفتم مادرم مشغول چیدن میوه

 هاتوظرف آماده کردن چای بود باشنیدن صدای زنگ در خودش رفت تادروبازکنه به خاطرنگرانی

 واسترس دوباره سوزش معدم شروع شده بودزخم معدم اوایل به خاطرتغذیه بودولی این یه سالی

 که برای کنکورمی خوندم به اندازه ای استرسم زیادبودکه باعث حساس شدن معدم شده

 وفشارعصبی معدموتحریک می کنه قبل ازاینکه سوزش معدم بیشترشه چندتاقرص خوردم تابه

 طورموقت دردموتسکین بده

 بااومدن صدامتوجه ورودشون به خونه شدم مامانم اومدبه آشپزخونه وچای هاروریخت وازم

 خواست منم همراهش بیام درحالیکه سرم پایین بودهمراه مادرم بعدازتعارف چای نشست منم

 کنارش نشستم وسرم هنوزپایین بود)بچه ها یه سوال مگه تومراسم خواستگاری نبایدعروس

 

 

 

 

 

 

 چای هاروببره؟پس چرامامانم چای هاروبرد؟(همین طورباخودم درگیربودموباصدای مامانم

 مجبورشدم سرموباالبگیرم

 

 ریدخترم سرتوباالبگ-

 

 سرموباالگرفتم روبه روم یه مردتقریباچهل وپنج شیش ساله باکت وشلوارمشکی که معلوم

 بودخیلی گرونه به همراه یه پسرجوون تقریباهم سن پرهام باشلوارجین وپیراهن سرمه ای که

 جذب بدبش بود وحسابی خوش تیپ بود)ای ول به مامانم یه چیزی می دونه وجواب مثبت بهشون

 داده چون این طورکه معلومه حسابی پول دارم هستن نمی گم مافقیریم سطح زندگیمون متوسطه

 وبه همینم راضیم(اماچرا پسره که مثالداماده کت شلوارنپوشیده همشم سرش پایینه باالخره

 آقاافتخاردادوسرشوباال آوردیه لحظه ازاینکه خواستم قیافشوببینم پشیمون شدم همچین اخم

 غلیظی داشت که احساس کردم بایدبرم شلوارموعوض کنم امابعدازینکه یه ذره روصورتم دقیق

 شد اخماشوبازکردوزیرلب گفت مامان ودوباره اخم کردوسرشوانداخت پایین ای بابامردم

 خوددرگیری دارنا نکنه باباش که داره لبخندمنونگاه می کنه دامادباشه ومنم عروس یعنی قراره

 بشم مامان این پسره؟؟مرده یه لحظه ازجاش بلندشدواومدبه طرفم منم ناخواسته ازجام بلندشدم

 ومنتظربودم ببینم می خوادچی کارکنه که منو محکم توآغوشش گرفت واجازه ی هرعکس العملی
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 روازم گرفت این مرده داره چی کارمی کنه؟مامانم هم فقط داره نگاه می کنه همه چیزه این

 خواستگاری غیرعادیه اآلنه که مرده یه صحنه ی +روایجادکنه زیرلب گفت دخترم وازم

 جداشدوبدون اینکه ازم چشم برداره سرجاش نشست االخره من نفهمیدم قراره بشم عروسش

 زنش یادخترش؟اون پسره هم که فقط بلده اخم کنه باعصبانیت ازجاش بلندشد

 پدرمن توماشین منتظرتمبیشترازاین نمی تونستم فضولیموکنترل کنم وبه زبون اومدم

 _مامان اینجاچه خبره؟ نمی دونم چرااون مردباشنیدن لفظ مادراززبون من لبخندازلبش

 محوشدونگاش رفت سمت مامانم ومنتظربودتامامانم جواب بده

 

 

 

 

 

 

 پدرمن که...پدر؟..گفت؟ یچ رشدیاون آقا پدرته واشکاش سرازمامانم بابغض گفت اون آقا.....

 ....سالم بودمرده یمن وقت یباباعلمرده...

 راحله خانممامان این حرفایعنی چی؟مامانم فقط هق هق می کردونمی تونست حرف بزنه ولی اون مرد به جاش جواب داد-

 تیپدرواقعمادرواقعیت نیست منم پدرتم...

 نمی تونستم بیشتر از این اونجا بمونم ظرفیتم تکمیل شده بودوتحمل حرف دیگه ای رونداشتم به

 اتاقم رفتم ودروقفل کردم صدای مامانم می اومدکه می گفت آقای رادمنش لطفابهش مهلت بدین

 من هنوزچیزی دراین موردبهش نگفتم

 _باشه لطفاباهاش صحبت کنیدمنساله دارم دوریشوتحمل می کنم بیشترازاین دیگه نمی تونم

 تحمل کنم می خوام هرچه زودتربرگرده پیشم

چشم خودم باهاش صحبت می کنم باشنیدن صدای درفهمیدم که رفتاگه این قضیه واقعیت داشته باشه پس پرهام وپریا پسرعمو 

 دخترعموی من نیستن یعنی من

 قراره عزیزترین کسای زندگیم وازهمه مهم ترمامانوازدست بدم من نمی تونم بدمن اونادووم

 بیارم اگه مامانموازدست بدم می میرم نمی دونم چندساعت گذشته بودکه باصدای مادرم

 ازفکروخیال خارج شدم

دریاجان بیداری؟دخترگلم ...دریای مامان )هروقت باهاش قهرمی کردم این جوری صدام میزدتاآشتی کنم(ولی من که اآلن 

 بامامانم قهرنیستم باشنیدن صدای گریش بی معطلی

 دروبازکردموبغلش کردم حاالنوبت من بود

 مامان جونم مامان گلم توکه می دونی من تحمل گریه وناراحتیت روندارم پس چراگریه میکنی؟توروخداجون دریادیگه گریه نکن

 گریش قطع شدبرای اینکه دوباره گریه نکنه وحواسشوپرت کنم گفتم مامانی گرسنمه دلم یه شام

 خوشمزه اونم دستپخت مامان راحلمومی خواد
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 مامانم لبخندبی جونی زد

 مامان راحله قربونت بره..شکمو یا-

 

 

 

 

 

 

 خدانکنه ..حاالبریم شام بخوریمبعدازخوردن شام دوست داشتم سواالیی که توذهنم بودروازمامانم بپرسم ولی می ترسیدم دوباره

 ناراحت شه مامان راحله توزندگیم ازهرکسی واسم عزیزتره به خاطرهمین بدون هیچ سوالی به

 اتاقم رفتم بعدازعوض کردن لباسام روتخت درازکشیدم بااومدن مامانم ازجام بلندشدم مامانم

 روتخت نشست دست منم گرفت وکنارخودش نشوند

می دونستم باالخره این رازیک روزفاش می شه وتوهمه چیزومی فهمی همیشه ترس ازاینکهترکم کنی مانع می شدتاموضوع 

 روبهت بگم می ترسیدم ازم متنفربشی وترکم کنی ودیگه پیشم

 نیای وشروع کردبه گریه کردن

مامان جونم قربونت برم این چه حرفیه؟ من هیچ وقت ازت متنفرنمی شم وترکت نمی کنمسال پیش وقتی که حامله بودم تصادف 

 کردم وعلی منوبه بیمارستان رسوندودکترمی گفت فقط

 می تونه ازبین من وبچه یکی رونجات بده واگه منونجات بده دیگه نمی تونم بچه دارشم علی هم

 که منوخیلی دوست داشت گفت منونجات بدن بعدازعمل یک روزکامل بی هوش بودم وممکن

 بودمنم ازدست بده علی به مسجدنزدیک بیمارستان رفت تابرای زنده موندنم دعا کنه

 وازخداخواست دوباره زندگیموبهم برگردونه وقتی می خواست ازمسجدخارج شه باشنیدن صدای

 گریه ی یه بچه که درنگاه اول چشمای آبیش آدموجذب می کردبه سمتش رفت وهرچقدراطرافو

 گشت ومنتظرموند کسی سراغت نیومدعلی هم توروباخودش آوردوبادکترصحبت کردوازش

 خواست که بهم بگه اون بچه ای که پیداکرده بچه ی خودمونه دکترهم به خاطروضعیت من قبول

 کرد زمانیکه به هوش اومدم بادیدن توکه توبغلم بودی تمام درداموفراموش کردم وبادیدن

 چشمای آبیت اسم دریاروبرات انتخاب کردم بعدازتوهم هروقت درموردبچه ی دوم باعلی صحبت

 می کردم بیماری قلبیم که چندسال بعدازبه دنیا اومدن توبهش مبتالشده بودم بهونه می کردومی

 گفت همینکه دریاروداریم کافیه وبچه ی دیگه ای نمی خوام منم بیشترتزاین بهش اصرارنکردم

 وتصمیم گرفتم تموم زندگیمووقف تووعلی کنم این موضوع رونمی دونستم تااینکه علی قبل

 ازفوتش همه چیزروبهم گفت وباعث شدنگرانی وحساسیتم روی توبیشترشه همیشه نگران بودم

 که روزی خونواده واقعیت پیدابشه وتومنوترک کنی وبری پیش اوناومن تنهابمونم حاالروزی که

 ازش می تریدم رسیده وتوبایدپیش خانوادت برگردی اون آقاپدرته وپسری هم که همراهش

 بودبرادرته پدرت اومدپیشم وگفت ساله داره دنبالت می گرده ومی خواد می خوادبرگردی
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 پیشش امامن ازش خواهش کردم تابعدکنکورت صبرکنه تابدون نگرانی ودغدغه بتونی

 

 

 

 

 

 

 کنکورتوخوب بدی ایشونم قبول کرد وازم خواست هزینه ی کالس کنکوروکتابایی که الزم داشتی

 روخودش پرداخت کنه چون می خواست سالی که پیشش نبودی روجبران کنه

 ودورادورحواسش بهت بود وهمیشه ازم می خواست اگرچیزی الزم داری بهش بگم تابرات فراهم

 کنه منوببخش که تااآلن واقعیتو ازت پنهون کرده بودم

 بااینکه واقعیتو می دونستم نمی تونستم ازمامان راحله متنفرباشم چون هنوزم مثل همیشه دوسش

 دارم ونمی تونم ترکش کنم می دونم مامان راحله هم نمی تونه بدونه من طاقت بیاره من بایدپیش

 مامانم بمونم چون بابیماریه قلبی که داره نبایدتنهابمونه برام مهم نیست که مادرواقعیم نیست

 چون مادرمه وهمیشه مادرم می مونه نفهمیدم چقدرخوابیدم باشنیدن صدای اذان ازخواب

 بیدارشدم نمازموخوندم وازخداخواستم کمکم کنه بعدازنمازنتونستم بخوابم مامانم

 یم اددنبالتی یرادمنش م یآقادراتاقموبازکردوباناراحتی گفت بیاصبحانتوبخورساعت دیگه پد...

 خوادباهات صحبت کنه

 به زوردولقمه صبحانه چپوندم تودهنم ویه لیوان چای خوردم چون اگه صبحانه نخورم ومعدم خالی

 بمونه ممکنه دوباره زخم معدم مشکل سازبشه مخصوصابااین فشارعصبی که روم هست.....

 سعی کردم بهترین لباسموبپوشم چون این طورکه فهمیدم خیلی پولدارهستن نمی خوام ظاهرم

 جوری باشه که فکرکنن دنبال پولشون هستم یه مانتومشکی شلوارلی دمپا وشال آبی پوشیدم شال

 آبی خیلی به چشمام می یاد بعدیه آرایش مختصرکارموتموم کردم باشنیدن صدای زنگ درازاتاقم

 رادمنش یسالم خانم آقاخارج شدم آقایی که کت وشلوارمشکی تنش بود روبه من گفت-

 توماشین منتظرتون هستن وبه لیموزین مشکی که که سرکوچه پارک شده بوداشاره کردمنم

 بعدازخداحافظی ازمامان راراحله دروبستم وهمراهش به سمت ماشین رفتم

 درعقبوبرام بازکرد وازم خواست سوارشم منم صندلی عقب کنارآقای رادمنش نشستم واون آقاکه

 حاالفهمیده بودم راننده ی شخصی آقای رادمنشه شروع به رانندگی کرد

 کجابرم آقا؟بروبه کاقی شاپ).....(توراه همش سرم پایین بودونمی دونستم داریم کجامی ریم حتی این کافی شاپی هم که می گفت

 نمی شناختم باتوقف ماشین راننده ازماشین پیاده شدودرو واسمون بازکردتاپیاده شیم
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 _آقاکی بیام دنبالتون؟

هروقت کارمون تموم شدبهت خبرمی دم آقای رادمنش به سمت کافی شاپ به راه افتاد منمپشت سرش رفتم مسول کافی شاپ 

 بادیدنمون به استقبالمون اومد

 _سالم آقاخوش اومدین

 یه نگاه به من انداخت منم سرموانداختم پایین آقای رادمنش بالحن صمیمانه جواب داد

سالم شهرام یه جای خلوت می خوامبفرماییدطبقه ی باال اون جاکسی نیستباهم به طبقه باال رفتیم واقعاجای دنجی بود 

 بعدازاینکه آقای رادمنش نشست منم روبه روش

 نشست

 چی میل داری دخترم؟باشنیدن دخترم سرموباالگرفتم راستش ازلحن پدرانش خوشم اومد

 فرقی نمی کنهدوتاقهوه وکیک شکالتی سفارش داد

دخترم نمی دونم بایدازکجاشروع کنم سال پیش بعدازبه دنیااومدنت منومادرت توروگم کردیموهرجاروگشتیم نتونستیم پیدات کنیم 

 اون موقع برادرت آرشام که دیروزدیدیش سالش بود

 سال بعدازگم شدنت مادرت نگین سکته کردوازدنیارفت وآخرین خواستش ازمن این بود که تورو

 پیداکنم حاالتونستم این کاروانجام بدم وبه وصیتش عمل کنم من یه کارخونه دارهستم

 وازنظرمالی چیزی کم ندارم واین کافی شاپ مال منه این حرفاروبرای این نزدم که فکرکنی

 خواستم مال وداراییموبه رخت بکشم فقط خواستم بدونی خانواده ی واقعیت فقیرنبوده وتوروبه

 خاطرکمبودپول سرراه نذاشته برادرت آرشام متخصص قلبه وخیلی تورودوست داره رفتاراون

 روزشم بزاربه حساب اینکه هنوزنتونسته برگشتنت روباورکنه

 _عکسی ازمادرم دارید؟

 

 

 

 

 

 

 گوششیش رودرآورد وبه سمتم گرفت بادیدن عکس مادرم نتونستم جلوی خودموبگیرم وبی

 اختیارگفتم اینکه منم

 پدرم بالبخند گفت درسته توخیلی شبیه نگین هستی مخصوصاچشمات

 خدای من باورم نمی شه تااین حدشباهت مگه می شه؟ انگارتصویرخودم بودالبته چندسالی پیرتر
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 خب دخترم کی می خوای برگردی پیشم؟بااین حرفش خوش حالی ناشی ازدیدن تصویرمادرم ازبین رفت نمی دونستم چی بایدبگم

 کارکنم؟ یاروچیپرهام وپر...تونم یمن نممنظورش ازاین حرف اینه که مامان راحله روترک کنم..

 _راستش من نمی تونم ..چطوربگم؟اگه من بیام پیش شما مامان راحله تنهامی مونه

مشکلی نیست ازش می خوایم بامازندگی کنهمنم موافقم ولی مامان راحله قبول نمی کنه ازاون خونه بره آخه اون خونه مامان 

 راحلهرویادباباعلی می ندازه

 باافسوس گفت خوش به حال باباعلی خیلی دوست دارم منم باباصداکنی می شه منم باباصداکنی؟

 باورم نمی شه مردی با این همه پول وثروت که هرچیزی خواسته تونسته برای خودش وخونوادش

 مهیاکنه باعجزوناتوانی ازمن چنین درخواستی داره دوست نداشتم دلشوبشکنم با خاطرهمین گفتم

 

نگران نباش دخترم من بامامان راحله بابا من خیلی مامان راحله رو دوست دارم نمی تونم ترکش کنم بدون مامان راحله...

صحبت می کنم ازش می خوام بامازندگی کنه یایه خونهنزدیک خونه ی خودمون براش می خرم تانزدیکمون باشه خوش به حال 

 مامان راحله وباباعلی که

 دخترخوبی مثل تو این قدردوسشون داره ونمی خوادازدستشون بده آرشام هیچ وقت بهم نمی گه

 باباهمیشه می گه پدراماهیچ وقت لحنش به اندازه ی باباگفتن تو گرم ودلنشین نبوده ازت توقع

 ندارم منوبه اندازه ی مامان راحله وباباعلی دوست داشته باشی ولی ازت می خوام منوآرشام روهم

]FONT/[دوست داشته یاشی 

 

 

 

 

 

 

 درخواستش کامالصادقانه وازته دل بودهرچی می گذره بیشتربه این نتیجه می رسم که نبایدازروی

 ظاهرآدمادربارشون قضاوت کردباالخره بایدبااین زندگی وسرنوشتم کناربیام این مردپدرمنه ومن

 بایدخالصانه دوسش داشته باشم

 ..آهاازتون ممنونمانگارمنتظرادامه ی جملم بوداماجمله ی من که ادامه نداشت... 

 باباجوری خندیدکه انگارتموم دنیاروبهش دادن ودوتاچال روگونه هاش ایجادشد حاالکه دقت می کنم

 بابای خوشتیپی دارم پوست سبزه چشمای عسلی ابروهای پرپشت بینی ولب متناسب وموهای

 مشکی که البته یه کوچولوسفیدشده موندم چجوری تاحااالزدواج نکرده

 _آخه مامانت نگین تنهازنی بودکه عاشقش بودم بعدازنگین هیچ زنی نتونست جاشوتوقلبم بگیره

 خاک برسرم یعنی این قدربلندگقتم که شنید؟ازخجالت سرموانداختم پایین پدرم باته مونده ی

 خندش ادامه دادخجالت کشیدنت هم منوبه یادنگین می ندازه

 گوشیشوبرداشتوبالحنی صمیمانه که انگارداره ازپسرش درخواست می کنه ازراننده خواست



 

 رمان دریا از مودب پور انجمن رمان فور

 بیاددنبالمون

 شماباهمه این قدرراحت صحبت می کنید منظورم اینه که حتی بازیردستاتونم دوستانه برخوردمیکنید؟

آره دخترم نبایدباآدماباتوجه به وضعیت مالیشون رفتارکنی یادرموردشون قضاوت کنی همیشهرفتاروشخصیت آدمارومالک 

 قراربده نه موقعیت ووضعیت مالیشون

 تونم یکنم م یمثل شمادارم احساس م هیپا یبابا هیخوش حالم که  یلیخباخوش حالی گفتم-

 باهاتون راحت باشم ونیازی به کالس گذاشتن واین جورحرفانیست

 تازه متوجه شدم چی گفتم ومحکم دستموگذاشتم رودهنم می گن آدموبرق بگیره ولی جونگیره

 ادگرفتمیحرف زده منم  یطور نیبس بامن ااز رپرهامهیبه من چه همش تقصحکایت منه...

 پدرم باخنده گفت

 

 

 

 

 

 

من خوش حالم که دخترباحال وشیرین زبونی مثل تو دارم آخه حتی آرشام هم تالش می کنهبامن رسمی صحبت کنه 

 اماتوباهمشون فرق داری این اخالقت به خودم رفته بهم قول بده همیشه

 باشه؟باهم همین طورصمیمی باشیم..

 منم مثل بچه هاگفتم باشه بابایی قول می دم

 زمانیکه رسیدیم خونه بادیدن پرهام قبل ازاین که راننده درماشینوبرام بازکنه خودم ازماشین پیاده

 شدم وشیرجه زدم توبغل پرهام آخه یه هفته ای می شدکه ندیده بودمش ودلم حسابی براش

 تنگ شده بود

 _سالم داداشی چرااین قدردیراومدی؟می دونی چقدردلم برات تنگ شده بود؟

 پرهام بینیموکشیدوگفت ببخش آبجی کوچولواین هفته کارم زیادشده بودقول می دم ازدلت

 دربیارم ببینم اون آقاها کیه؟

 قبل ازاینکه من جواب بدم پدرم گفت سالم من روزبه رادمنش هستم

 ودستشوبه سمت پرهام درازکردپرهام هم بااحترام دستشوبه سمت پدرم درازکرد

 _ازآشناییتون خوشبختم منم پرهام شکوهی هستم

 کلیدوازکیفم درآوردم ودرخونه روبازکردم به هردوتاشون تعارف کردم بیان داخل پرهام قبول

 کردوواردخونه شدپدرم بالحن شیطونی گفت معلومه خیلی پرهامودوست داری

 _نه این طورکه شمافکرمی کنیدنیست پرهام پسرعمومه ولی من واون مثل خواهروبرادریم وچیزی

 بینمون نیست

 _حیف شدچون به نظرم پسربرازنده ایه



 

 رمان دریا از مودب پور انجمن رمان فور

 _یعنی می خواین به این زودیا منوشوهربدین

 _نه عزیزم من ازخدامه که توپیشم باشی اگه به من باشه به این زودیا شوهرت نمی دم

 باخنده ازهم خداحافظی کردیم وبعدازرفتنشون واردخونه شدم ودروبستم به آشپزخونه پیش

 مامانم رفتم وازپشت بغلش کردم

 _سالم مامان گل خودم

 

 

 

 

 

 

 مامانم بالحن غمگینی جواب داد سالم دخترم خوش گذشت؟

 _آره اماگه باشمامی رفتم بیشترخوش می گذشت)خودشیرین(

 _باباتوخیلی دوست داری؟

 ومامان راحله یباباعل یتونن جا ینم میپدرومادرواقع یکس حت چیه زمیعز_مامان جون... 

 روتوقلبم بگیرن شک نکنیدمن شماروبیشتردوست دارم)حرفم کامالصادقانه بود(

 باخنده برگشت به طرفم وگفت داری راست می گی؟

آره مامان جونم یه چیزی روهمیشه یادت بمونه باباعلی همیشه بابای منه ومامان راحله همهمیشه مامان من بوده ...هست 

 ..خواهدبودهمیشه هم باید برام مادری کنی باشه؟

 البته دخترم من همیشه واست مادری می کنم اآلنم بهتر بری پیش پرهام تنهاستبایه سینی چای رفتم پیش پرهام

 کوچولوارتوامیدربست دراخت ارمیازدلت درب نکهیا یامروزم برا دیرفته خر ابامامانمیپرخب پسربی وفا پریاکجاست؟ای شیطون.. 

 _پرهام هزارباربهت گفتم من دیگه کوچولونیستم

 باخوش حالی دوتادستامو به هم کوبیدم وگفتم آخ جون امروزبعدازظهربایدبریم شهربازی شام هم

 بیرون باشیم البته با پریا

 اونم باخنده گفت چشم خانم کوچولو

 اخم کردم ادامه داد چی کارکنم رفتارت مثل بچه کوچولوهاست دیگه اومدجلوبغلم کردوگفت تو

 وپریاهرچقدرهم بزرگ بشید خواهرکوچولوهای من هستین ..راستی اون آقاکی بود؟

 باشنیدن این حرفش خنده ازلبم محوشدباناراحتی گفتم امشب هم به تووهمه به پریاتوضیح می

 دم

 پرهام هم چون می دونست تانخوام جواب منی دم گفت باشه عزیزم هرطورراحتی
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 پرهام ناهارپیشمون موندوبعدازناهاررفتیم دنبال پریا شهربازی خیلی بهمون خوش گذشت شام

 تویه رستوران شیک خوردیم خالصه بگم حسابی جیب پرهامو خالی کردیم بعدازخوردن شام

 تصمیم گرفتم بهشون توضیح بدم

 اگه یه روزمجبورشیم ازهم جداشیم یابفهمیدهیچ نسبتی باهم نداریم شمامنوفراموش می کنید؟پریاگفت منظورت ازاین حرف چیه؟

 می خوام جوابتونوبدونم

 پریاجواب داد معلومه به هیچ وجه نمی تونیم توروفراموش کنیم یادت رفته تودخترعموی منوپرهام

 نیستی خواهرمونی

 پرهام گفت نکنه این سوالت به اون آقامربوط می شه ننه می خوای ازدواج کنی؟ اگه این طورباشه

 بدون ازدواج تو نمی تونه بینمون فاصله بندازه توهمیشه خواهرمامی مونی

خوش حالم راستش اون مرد یعنی آقای رادمنش پدرمن یعنی پدرواقعیه منههردوتاشون بدون هیچ حرفی به حرفای من گوش می 

 کردن وتعجبومی شدتوچشماشون دیپ

 این طورکه خودش ومامان راحله بهم گفتن سال پیش خانواده واقعیم منوگم کردن وباباعلی

 ازمامانمنوپیداکرده حاالهم آقای رادمنش ازم می خواد برگردم پیشش اما من نمی تونم ازشما..

 راحله دوربمونم می بینیدیه هفته شماهاروندیدم چقدردلتنگتون شدم حاالبرم پیش خانواده واقعیم

 نذاشت حرفموادامه بدم هیگرمی ترسم دیگه نتونم شماروببینم دلم....

 پریا دستاموگرفت باگریه گفت این چه حرفیه؟دریاتوهمیشه خواهرمن هستی وخواهرمن می مونی

 پرهام درحالیکه سعی می کردناراحتیشوپنهون کنه گفت پریاراست میگه برام مهم نیست خانوادت

 کیه توهمیشه خواهرکوچولوی منی مگه قراره کجابری؟خونتون توهمین شهره فقط یه ذره دورتره

 خیالت راحت منوپریابه این زودیادست ازسرت برنمی داریم بایدماروکنارخودت تحمل کنی

 _بایدقول بدین همیشه رابطمون همین جوری بمونه ودستموبه نشونه قول دادن آوردم جلوپرهام

 وپریادستاشونوگذاشتن رودستم وباهم گفتن قول می دیم

 

 

 

 

 

 

 _راستی بچه ها مامان راحله روچی کارکنم؟خیلی برام سخته بخوام ازش دورباشم آقای رادمنش
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 گفت ازمامان راحله می خوادباهامون زندگی کنه یایه خونه نزدیک خودش واسش بخره ولی مامان

 راحله حاضرنمی شه ازاین خونه دل بکنه

 پرهام گفت خب اینکه نگرانی نداره باهاش صحبت می کنیم اگه قبول نکردهروقت دلتون برای

 همدیگه تنگ شدتورومی یارم پیش مامان راحله یامامان راحله رومی یارم پیشت

 _ازتون ممنونم من اگه شمارونداشتم بایدچی کارمی کردم؟

 پرهام گفت معلومه سربه بیابون می ذاشتی

 پریاگفت حاالدرباره ی خانواده جدیدت توضیح بده

 مادرم سال بعدازتولدمن فوت کرده پدرم یه کارخونه داره یه برادربزرگ ترازخودم دارم که

 متخصص قلبه واسمش آرشامه

 پریابالحن شیطونی گفت پس یه امیدی هست که بتونیم واقعاباهم فامیل شیم

 پرهام بافهمیدن منظورپریاآروم زدپس گردنش وبه شوخی گفت دخترم دخترای قدیم خجالت

 نمی کشی جلوی برادربزرگترت ازاین حرفامی زنی ؟

 هرسه تامون زدیم زیرخنده ..خیالم ازبابت پرهام وپریاراحت شدوقتی رسیدیم خونه

 هرچقدراصرارکردم به خونه نیومدن مامانم یه گوشه نشسته بودوحسابی توفکربودومتوجه

 حضورمن نشدوقتی دستموروشونش گذاشتم به خودش اومد

 _کی اومدی دخترم؟

 _تازه اومدم ..چی شده مامان؟

 _آقای رادمنش اینجابود

 _خب؟...

 _ازم خواست بیام باشمازندگی کنم یایه خونه نزدیک خودش برام می خره

 ن؟یجواب داد یشماچ_چه خوب..

 

 

 

 

 

 

 _دخترم می دونی که چندین ساله دارم تواین خونه زندگی می کنم همه جای این خونه منویاد علی

 می ندازه نمی تونم این خونه روول کنم

 باناراحتی زیرلب گفتم حدس می زدم

آقای رادمنش مردخیلی خوب وفهمیده ایه بهم گفت هروقت که منوتوبخوایم می تونیم همدیگهروببینیم وهروقت نظرم عوض 

 شدمی تونم بهش بگم
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 _یعنی می خوای منوبدیدبه اونا؟

 _دخترگلم من که ازخدامه همیشه پیشم بمونی ولی توبایدپیش خانواده واقعیت باشی موناهم حق

 دارن ساله که توروندیدن

 دکهییخانواده من شما..ایپر.. پرهامولی مامان من نمی خوام من این زندگی رودوست دارم شما.. 

 منوبزرگ کردین درسته آقای رادمنش خیلی آدم خوبیه منم ایشونوبه عنوان پدرم قبول کردم ولی

 نمی تونم برم مگه قول نداده بودم بعدازکنکورهمه ی کارای خونه روخودم انجام بدم؟من باید

 بمونم وبه قولم عمل کنم

 _آقای رادمنش گفتن برای اینکه دست تنهانباشم یکی رومی فرسته توکارای خونه کمکم کنه

 _نه من خودم باید این کاروانجام بدم نکنه خودتم دوست داری من هرچه زودترازاینجابرم؟نکنه

 کارمنوقبول نداری؟ می دونستم دارم بهونه ی الکی می یارم مامانم هم دوست نداره منوازخودش

 دورکنه باگریه به اتاقم رفتمودروقفل کردم واین قدرگریه کردم که نفهمیدم کی خوابم برد وقتی

 بیدارشدم چشمام ومعدم می سوخت یه نگاه به موبایلم انداختم من چقدرخوابیدم!!!ساعت

 شده پس چرامامانم منوبیدارنکرد برای کم شدن سوزش معدم یه کیک یزدی خوردم وبعدش

 داروهاموخوردم صدایی نمی یومد فکرکنم مامان راحله خونه نیست دراتاقشوبازکردم دیدم یه

 گوشه نشسته عکس باباعلی تودستشه وداره باهاش حرف می زنه

 _علی می بینی چقدربرام سخته دارم دخترمون دریاروازدست می دم نمی تونم اونوپیش خودم

 نگه دارم می دونی دیروز چی می گفت؟می گفت تومی خوای من هرچه زودترازاینجابرم نمی دونه

 نیتاا یچرامنم همراه خودت نبرد یعلمن بدون اون می میرم چی کارکنم مجبورم تحمل کنم..

 روزارونبینم...

 

 

 

 

 

 

 گریه نذاشت بیشترازاین ادامه بده باشنیدن صدای مامان راحله ودیدن گریش سریع رفتم وبغلش

 کردم

گریه هاتوندارم ...می خوای که تحمل یدون ینکن م هیتوروخداگر.مامان گلم غلط کردم اون حرفاروزدم خوبه؟مامان جونم..

 منوباگریه هات بکشی ؟آره؟همینومی خوای؟

 یروزتونباش هیاگه  یدون یمدرحالیکه سعی می کردگریه نکنه گفت خدانکنه دخترگلم دریای من..

 منم می میرم دیگه حرف ازمردن نزن که دلم می گیره

 _باشه مامانی اگه می خوای دیگه این حرفونزنم گریه نکن بلندشوبریم که خیلی گرسنمه
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 _خدامرگم بده صبحانه هم بهت ندادم پس بیابریم ناهاربخوریم

 پس بدوبریم که دخترشیکموت بیشترازاین نمی تونه تحمل کنه ممکنه ازشدت گرسنگیتوروبخوره

 لپموکشیدوگفت من قربون این دخترم بشم که همیشه ی خداگرسنه ست

 قرارشدبرای اطمینان آزمایش دی ان ای بدیم باوجودشواهد موجودهرلحظه دعامی کردم ماجرا

 واقعیت نداشته باشه وبتونم کنارمامان راحله بمونم اما بااومدن جواب آزمایش مشخص شد که

 تموم تصوراتم اشتباه بود ومتاسفانه من دخترآقای رادمنش هستم

 فردا قراره آقای رادمنش بیاددنبالم ومنوببره خونشون عصری بامامان راحله رفتم خریدچون

 اصرارداشت چند دست لباس برام بخره می گفت دوست نداره آقای رادمنش فکرکنه آدم بی پولی

 هستیم ونمی تونیم یه دست لباس مناسب بخریم هرچقدرگفتم آقای رادمنش چنین آدمی نیست

 قبول نکردوبه اصرارخودش چنددست لباس خریدیم شب آخرم پرهام وپریاپیشمون موندن

 وتاصبح بیداربودیم ومی گفتیم ومی خندیدیم آقای رادمنش خبرداده بودتایه ساعت دیگه می

 یاددنبالم بعدازخوردن صبحانه شلوارلی راسته مانتومشکی وشال سبزپسته ای که مادرم تازه برام

 خریده بودپوشیدم آرایشم هم مثل همیشه کرم سفیدکننده وبرق لب بود

 باشنیدن صدای زنگ درهممون ازخونه خارج شدیم پدرم همراه راننده اشدم درمنتظرم بودن

 وبرای ردنم اومده بودن مامانمو که گریه می کرد بغل کردم

 _مامانی قرارنبودگریه کنی هروقت دلت تنگ شدبهم خبربده خودم می یام پیشت باشه؟

 

 

 

 

 

 

 قول بده زودبه زودازم خبربگیری

 _باشه قربونت برم حاالگریه نکن

 بعدازمامان راحله رفتم بغل پریاوازش خداحافظی کردم وآخرین نفررفتم توبغل پرهام دوست

 نداشتم ازبغلش بیام بیرون درحالیکه بغضم گرفته بودگفتم پرهام

 خواهش می کنم حواست به مامانم باشه قول می دم زودبه زودبهش سربزنم

 پرهام سرموبوسیدوگفت نگران نباش کوچولو

 باشنیدن این حرفش میون گریه خندم گرفت اونم خندیدومنوازآغوشش خارج کرد

 کنارپدرم یه خانم تقریباساله ایستاده بودقبل ازاینکه بپرسم اون خانم کیه پدرم گفت ایشون

 مادرت وبهشون کمک کنه شیاپیروزدرهفته بسحرخانم هستن وقراره 

 به سمت سحرخانم رفتم وبهش گفتم لطفامراقب مادرم باش ناراحتی قلبی داره بزارخیلی به
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 خودش فشاربیاره هروقت حالش خوب نبود یادلش برام تنگ شدبهم خبربده

 چشم خانمدوباره یه نگاه به همشون انداختم وسوارماشین شدم باحرکت ماشین تالحظه آخرکه ازدیدم

 محوبشن بهشون خیره شدموشروع کردم به گریه کردن پدرم منودرآغوش گرفت

 _دخترم گریه نکن من به نگین قول دادم که هیچ وقت نذارم ناراحت بشی بهت گفتم که هروقت

 دلت واسه مامان راحله تنگ شدمی تونی بری دیدنش پس دیگه گریه نکن دلم می گیره

 بقیه راه باسکوت سپری شد رسیدیم به یه خونه وراننده درشوباریموت بازکرد وواردونه شدیم یه

 خونه خیلی بزرگ بهتره بگم یه عمارت خیلی بزرگ حیاطش به اندازه ای زیبابود که آدم فکرمی

 کنه توبهشته ازماشین پیاده شدیم یه خانم مسن به استقبالمون اومد

 _سالم آقا

 پدرم باخوشرویی جواب سالمشوداد وروبه من گفت این خانم مهربون که می بینی سوسن خانمه

 وروبه سوسن خانم ادامه داد ایشونم دخترم دریاست

 خانم نینگ..شونیا.. شونیاسوسن خانم کمی روچهرم دقیق شدوباتعجب گفت آقا...

 

 

 

 

 

 

 پدرم گفت درسته سوسن دریاخیلی شبیه نگینه چون دخترشه

 سوسن اومدجلووگفت باورم نمی شه خانم خوش اومدین

 منم بالبخندگفتم ممنون سوسن خانم

 پدرم روبه سوسن خانم گفت به محمودبگووسایالی دریاروببره به اتاقش دریاروهم

 ببراتاقشوبهش نشون بده منم بایدبرم کارخونه

 _بله آقا

 _دخترم سوسن خیلی خانم مهربونیه ومحمودم شوهرشه هرچی الزم داشتی بهشون بگومنم

 تاشب برمی گردم

 باسوسن خانم واردخونه شدم داخلشم مثل بیرونش بزرگ بود به همراه سوسن خانم ازپله

 هاباالرفتم واردیه راهروبزرگ شدیم دریه اتاقو بازکرد

خانم جان این اتاق شماست اتاق انتهای راهروهم متعلق به پدرتونه اتاق روبروی هم مالبرادرتونهمن بایدبرم ناهاردرست کنم 

 تااون موقع آقاآرشام هم می یان تااون موقع اینجااستراحت

 کنید

 _ممنون سوسن خانم
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 _این حرفونزنید خانم وظیفمه

 واتاقوترک کردبارفتن سوسن خانم فرصتوواسه فضولی وگشتنااق غنیمت شمردم یه تخت یه نفره

 بامیزآرایش که انواع لوازم آرایش روش چیده شده بایه کمدلباس درکل دکوراسیون اتاقم آبی

 یعنیبوددرست رنگ چشمام هرآتاقم یه سرویس جداگانه داشت به نظرم خیلی خوب بود...

 ازخوبم خوب تربودلباساموعوض کردم یه ساعتی گذشت دیدم این جوری نمی شه شالموسرم

 کردم وازپله ها رفتم پایین کسی اونجانبودبلند دادزدم سوسن خانم ...سوسن خانم کجایید

 سوسن خانم اومدودرحالیکه دستشوباپیش بندخشک می کردگفت جانم خانم چیزی الزم دارین؟

 ؟یکن یکارم یچ یدار_نه.. 

 _دارم ناهارآماده می کنم

 

 

 

 

 

 

 بااومدن صدایی که بیانگرسررفتن غذابود به سرعت به آشپزخونه برگشت منم پشت سرش به

 آشپزخونه رفتم بادیدن گوجه وخیاروکاهوکه روی میزگذاشته شده بود حدس زدم بایدبرای

 ساالدکنارگذاشته شده باشن بادیدن چاقووتخته برش وظرف شیشه ای که منایب ساالدبود شکم

 به یقین تبدیل شدبی توجه به سوسن خانم مشغول درست کردن ساالدشدم تازه خیاراروخردکرده

 بودم که سوسن خانم متوجه من شدوسعی کردچاقوروازم بگیره ولی من بهش ندادم

 چراشما؟..خدامرگم بده_خانم... 

 سوسن خانم؟ هیچه حرف نیا_وا...

 _خانم این کاروظیفه ی منه شمابایداستراحت کنید

 من به اندازه کافی استراحت کردم مگه کوه کندم؟باورکنیداین یه ساعتم تواتاق استراحت کردمکپک زدم

 سوسن خانم باچشمای درشت شده گفت خانم.....]

 بادیدن قیافش ناخواسته خندم گرفت سوسن خانم بادیدن خنده من شروع کردبه خندیدن

 خانم این چه حرفیه شمامی زنید؟_مگه حرف زدنم چشه؟

آقای رادمنش مردبااصل ونسبی هستن وخیلیا ایشونومی شناسن شماهم دخترشون هستین وبایدمثل آقاآرشام باهمه حتی با من که 

 خدمتکارتون هستم رسمی صحبت کنید

 _درسته ولی برا سخته بخوام به همه دستوربدم چون توخانواده ای بزررگ شدم که به جای

 دستوردادن خواهش کردنویادگرفتم نمی دونم شماپدرم آقای رادمنشو چطورآدمی می دونیداما

 خودش بهم گفت که باآدمابراساس شخصیت ورفتارشون برخورد کنم نه موقعیت و وضعیت
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 مالیشون

 فکرکنم تونستم قانعش کنم چون سکوت کردانگارهمش سعی می کرد چیزی روبهم بگه ولی

 هربارحرفشومی خورد برای اینکه این جوسنگینوازبین ببرم بالحن دستوری گفتم سوسن خانم

 اسم من دریاست دوست ندارم بهم بگی خانم چون اون جوری احساس می کنم خیلی سنم

 

 

 

 

 

 

 باالست می خوام منودخترخودتون بدونیدوهمیشه باهام راحت باشید مفهوم شد؟باخنده ادامه دادم

 باشه؟خودت گفتی دستوربده منم دستوردادم شماهم بایداطاعت کنید... 

 باناراحتی که توچهرش مشهودبود گفت چشم دریا جان وخیلی آروم ادامه داد شمافقط ظاهرتون

 شبیه مادرتونه...

 باشنیدن صدای دزدگیر ماشین زیرلب گفت آقااومد وازآشپزخونه خارج شد منم دست ازکارکشیدم

 وبافاصله پشت سرش به راه افتادم سوسن خانم بادیدن آرشام خودشوبهش رسوندوگفت سالم

 آقا آرشام بالبخندکم جونی گفت سالم سوسن خانم

 _آقاایشون دریاخانم هستن

 آرشام به طورتحقیرآمیزنگاهی به سرتاپای من انداخت پوزخندی زدوبه اتاقش رفت اصاالزاین

 کارش خوشم نیومدولی سعی کردم نشون ندم

 آرشام

 امروزبدترین روزعمرمه دعوایی که صبح باپدرم داشتم ازیه طرف عمل های زیادوخسته کننده هم

 ازطرفه دیگه پدرم ازمن توقع داشت برای آوردن اون دخترباهاش برم ولی من قبول نکردم ازاون

 تحمل کنم قبل ازبرگشتن به خونه تمام قاتل مادرمو کنارخودمبدتراینکه بایدتاآخرعمراون دختر...

 سعیموکردم به این قضایا فکرنکنم ولی بادیدن اون دخترچشم آبی دوباره خاطرات گذشتم

 دوش هیبه اتاقم رفتم وبعداز عیشترشدسریدخترب نیبرام زنده شد ونفرتم ازا.. زمیمادرعز...

 دقیقه ای ازحمام بیرون اومدم گرمکن وتی شرت سفیدپوشیدم وموهای مشکیموهمون

 طورنامرنب گذاشتم بمونه یه نگاه توآینه به خودم انداختم چرامن که تااین حدبه مادرم عالقه دارم

 نباید کوچکترین شباهتی به مادرم داشته باشم درعوض ظاهرم کامالشبیه پدرم باشه؟

 یرادمنش عسل رافرادخاندانیمن مثل سا یچشما یباشه ول یاون دخترآب یدچشمایچرابا...

 تاوان دیاون با...شه مونینجاپشیدم تاازاومدن به ا یدختروعذاب م نیقدرا نیا نیمامان ببباشه؟..

 چه ایدر..بود؟ یدختره اسمش چ نیسوسن به کمک ا دمید نییازپله هارفتم پامرگ توروبده..
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 جالب اسمش به چشمای آبیش می یادچشمایی که ازمادرم به ارث برده ..لعنتی این دخترهمش

 یکمک کردنش به سوسن برام جالب بود فکرم زناهاربودنیم دنیدرحال چمنویادمادرم می ندازه..

 کردم حاالکه واردخانواده ما شده به سوسن دستوربده اونم مثل دخترای دیگه بعدازمدتی رنگ

 البته اگه بتونه ستیاون روزدورنعوض می کنه ومی شه یه آدم مغرورکه فقط بلده دستوربده...

 

 

 

 

 

 

 تواین خونه دووم بیاره ..نشستم روصندلی وروبه سوسن گفتم می بینم برای خودت کمک آوردی

 تادست تنها نباشی

 سوسن باخجالت گفت نه آقااین طورنیست دریاجان خانم این خونه هستن لطف کردن وکمکم

 کردن

 باحالت تمسخرادامه دادم پس دیگه نیازی به سحرنیست فکرکنم این خانم برای کمک کردن

 بهت کافی باشه

 وبدون توجه بهشون مشغول خوردن شدم دریاصندلی روعقب کشیدتابشینه روبه سوسن گفت

 بفرماییدسوسن جون

 سوسن جواب داد نه خانم من خدمتکارخونه هستم وبایدغذاموتوآشپزخونه بخورم شماراحت باشید

 ]منم روبه دریاگفتم توکه تا اآلن به سوسن کمک کردی حاالهم تنهاش نزاروکارتوتموم کن

 دریاکمی مکث کردوصندلی روبه حالت اولش برگردوندوروبه سوسن گفت آقادرست می گن

 غذاخوردن باشمابیشتر می چسبه

 سوسن بانگرانی گفت نه شمابایداینجا غذاتونوبخورید

 دریااخم تصنعی کردوجواب داد سوسن جون مگه حرفایی که توآشپزخونه بهت زدمو فراموش

 کردی؟

 _ نه دریاجان

 _پس بیابریم که حسابی گشنمه

 وجلوترازسوسن به آشپزخونه رفت بادست به سوسن اشاره کردم می تونه بره دوست داشتم

 باحاضرجوابی جوابموبده ومنم به این بهونه بتونم باهاش دعواکنم ولی اون برخالف انتظارم

 انگارکه حرفمونشنیده باشه به آشپزخونه رفت اعتراف می کنم ظاهرش کامالشبیه مادرمه دفعه

 اولم که دیدمش فکرکردم مادرم مقابلم ایستاده ولی اون مادرم نیست بعدازخوردن غذابه اتاقم

 برگشتم تااستراحت کنم
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 دریا

 

 

 

 

 

 

 بعداز

 خوردن غذابه سوسن جون کمک کردم تامیزناهاروجمع کنه اماهرکاری کردم اجازه

 ندادظرفاروبشورم

 _دریاجان مگه نگفتین شمارومثل دخترم بدونم؟ پس حاالبه حرف من که جای مادرتون هستم

 گوش کنیدوبریداستراحت کنید

 گونه ی سوسن جونوبوسیدم وگفتم سوسن جون شماهم خوب بلدی ازفرصت سو استفاده کنید

 به اتاقم رفتم تا استراحت کنم بعدازساعت استراحت ازجام بلندشدم حوصلم سررفته بود نمی

 برداشتم وبه مامانم زنگ زدم مویکنه؟گوش یکارم یمامانم اآلن چدونستم بایدچی کارکنم... 

 بعدازچندبوق گوشی روبرداشت

 _بله بفرمایید

 _سالم مامان خوبی؟

 _سالم دخترم ..دریاجان خودتی؟حالت خوبه؟

 آره مامانی حالم خوبه حال خودت چطوره؟احساس کردم بغض کردفکرکنم داره گریه می کنه چون گوشی روازخودش دورکرد 

 تاصدای

 گریشونشنوم

 مامان جونم داری گریه می کنی؟مگه قرارنشدبه خاطرمن گریه نکنی به خدااگه تمومش نکنی قطع

 می کنم

آخه دلم واست تنگ شده نمی تونم عدازرفتن علی رفتن تورونحمل کنم امیدوارم هرچهزودتربرم پیش علی تاازاین وضعیت 

 راحت شم

 درحالیکه سعی می کردم بغضموقورت بدم گفتم مامان خدانکنه اگه تونباشیوبری پیش باباعلی من

 بایدچی کارکنم؟یعنی شوهرتوبیشترازمن دوست داری که می خوای بری پیشش

 ومنوتنهابذاری؟جوابمونداد ولی شک ندارم داره گریه می کنه ..برای عوض کردن جوگفتم

 باسحرچطوری؟
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 _سحرخیلی دخترخوبیه ازوقتی اومده نذاشته دست به سیاه وسفیدبزنم پرهام وپریاهم بعدازرفتن

 تورفتند

 _مامان من امروزمی یام پیشت

 _چی؟امروز؟نه دخترم گفتم زودبه زودبهم سربزن ولی امروزخیلی زوده ممکنه آقای رادمنش

 ناراحت شه این مدت که اون جاهستی سعی کن باخانوادت مهربون باشی اوناهم به توبه تواحتیاج

 دارن بایدسعی کنی وابستگت رونسبت به من کم کنی

 _آخه مامان

... 

 _آخه نداریم ببینم دخترم تووقتی شوهرکنی می خوای چی کارکنی؟نکنه هرروزمی خوای بیای

 پیش من؟این جوری شوهرت یه هفته نشده طالقت می ده ومی گه بروبرای همیشه پیش مامانت

 بمون

 ازحرفای مامانم خندم گرفت

_ای شیطون ..آره ولی نبایدطوالنی باشه حاالهم اجازه دارم هروقت خواستم بهتون زنگ بزنم؟چشم مامان جون هرچی شمابگید..

 قطع کن برم استراحت کنم

 _چشم قربونت برم ..خداحافظ

 _خداحافظ دخترم مراقب خودت باش \

 بعدازصحبت بامادرم حسابی روحیه گرفتم وحالم بهترشدبعدازاینکه شالموسرم کردم رفتم پایین

 وسوسن جونودرحال خروج ازآشپزخونه دیدم

 _سوسن جون خسته نباشیدجایی می رید؟

 _ممنون دخترم ..می رم خونه خودم که سمت دیگه باغه

 می شه منم بیام خونتونوببینم؟_این چه حرفیه؟بفرمایید

 

 

 

 

 

 

 باهم به خونش که شامل دوتا اتاق می شدرفتیم می خواست ازم پذیرایی کنه که ازش خواستم

 تویکی ازاتاقابشینیم
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 _می شه یه سوال بپرسم؟

 _آره راحت باشید

 _شماهمیشه جلوی همه حجابتونورعایت می کنید؟

 _آره سوسن جون من همیشه سعی می کنم جلوی افرادنامحرم حجاب داشته باشم چطور؟

 مختلطه شهیهاشون هم یمهمون_راستش فامیالی شمااصال این طوری نیستن..

 نهیبب یطور نیشماروا التونیازفام یکیترسم  یموخانمامخصوصاجوونامعموالحجاب ندارن..

 ومسخرتون کنه

 _اصالبرام مهم نیست که دیگران دربارم چی فکرمی کنن ازمامان راحله یادگرفتم که جلوی

 نامحرم حجاب داشته باشم..

 _آقای رادمنش باوجودداشتن چنین فامیلی رفتارشون اصالشبیه اونا نیست

 منظورتون چیه؟هروقت آقای رادمنش توخونشون مهمونی می گیرن اجازه ی سروشراب نمی دن ولی نگینخانم..

 _ولی مادرم چی؟سوسن جون لطفاادامه بدین خیلی دوست دارم درموردمادرم بدونم ..

 _راستش پدرتون خیلی مادرتونودوست داشتندباوجوداینکه رفتارای ایشونودوست نداشتند...

 چه رفتارایی؟_مثال اینکه مادرتون همیشه دنبال مدوچیزهای جدیدومهمونی وبیرون رفتن واین جورچیزابودوآقای

 رادمنش علی رغم میل باطنیش هیچ وقت مانع ایشون نشدن مادرتون رفتارشون خیلی خوب

 ومحترمانه بودحتی بامن که خدمتکارشون بودم بااحترام برخوردمی کردوآقاآرشام هم که عالقه

 زیادی به مادرتون داشتن مثل ایشون بامن رفتارمی کنن وقتی هم که برادرتون به دنیااومد من

 ازایشون مراقبت می کردم تاخانم بتونن به کارای خودشون برسن لطفاازرفتارای آقاآرشام ناراحت

 

 

 

 

 

 

 نشیدایشون خسته بودن به خاطرهمین این طورباهاتون برخوردکردن حتمابه وقتش ازتون معذرت

 خواهی می کنن

می دونم سوسن جون به خاطرهمینم ازش ناراحت نشدم_دخترم توخونه الزم نیست حجاب داشته باشی محمودتاوقتی که بهش 

 نگن واردخونه نمی شه

 ای دستورآقای رادمنشه جلوی پدروبرادرتون هم مشکلی ندارید

ممنون سوسن جون من می رم شماهم استراحت کنیدازجام بلندشدم تصمیم گرفتم یه چرخی توحیاط بزنم بعدش به سمت تاب 

 دونفره ای که توباغ

 بودرفتم وروش نشستم نمی دونم چراآرشام امروزباهام این طور رفتارکردنکنه بهم حسودی می

 کنه؟حتما می ترسه بااومدن من پدرم مثل قبل باهاش برخوردنکنه وقتی بهم نگاه می کردمی
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 تونستم نفرت توچشماش ببینم دلیلش چی می تونه باشه؟یعنی کاری کردم که ازم ناراحته؟برام

 مهم نیست بامن چه رفتاری داره من بایدباهاش مهربون باشم تابهش ثابت کنم دوستش دارم

 پابه یصدا دنیباشنحتمااین طوری رفتاراونم تغییرمی کنه می گن ازمحبت خارهاگل می شود...

 سمت صدابرگشتم بادیدن آرشام ازجام بلندشدم خواستم بگم جایی می ری؟امابااخمی که بهم

 کردحرفموخوردم وسرموانداختم پایین وزمانیکه سرموآوردم باالرفته بود بااین کارش دل نازکم

 شکست مگه من چی کارش کردم که حتی یه لبخندم ازم دریغ می کنه؟بااین کارش خیلی ازش

 ناراحت شدم امابایادآوری باباعلی که همیشه بهم می گفت دخترم همیشه باید دلت مثل دریابزرگ

 یساعت هی... ردزبگذین نیگرفتم فراموش کنم وباخودم گفتم ا میتصمباشه وگذشت داشته باشی..

 اونجانشستم وبادیدن آقامحمودکه مشغول گل کاری بودیادباباعلی افتادم که گوشه ی حیاط یه

 باغچه ی کوچیک درست کرده بودوهمیشه بهش می رسیدهروقتم کارش تموم می شدباسرووضع

 گلی می یومدتوخونه وهردفعه که مامانم دعواش می کردباباعلی بهش قول می داد دفعه ی بعداین

 کاروتکرارنکنه اماهروقت دفعه ی بعدمی شدیه چشمک بهم می زدودوباره باهمون سرووضع می

 یومدتوخونه ومامان راحله حرص می خورد باباعلی هم برای دلجویی باهمون سرووضع مامان

 راحله روبغل می کرد ودورهم می خندیدیم چه روزای خوبی بودازوقتی که باباعلی فوت کرده اون

 گوشه نشسته هیآقامحمودکه  دنیبادباغچه هم به همراه همه ی گل ودرختاش خشکید..

 بودتااستراحت کنه دلم براش سوخت حتماخیلی خسته شده آخه حیاط خیلی بزرگ بودوبایدهمه ی

 واردعمارت شدتابه شیپ ی قهیکه چنددق دمینم دکارهاروخودش تنهایی انجام می داد سوسن ج.

 

 

 

 

 

 

 کارای خونه برسه ازجام بلندشدم وبه آشپزخونه رفتم بادیدن سوسن جون بهش عصربخیرگفتم

 ویه لیوان شربت برای آقامحموددرست کردم

 بفرماییدآقامحموداین شربتوبخوریدخستگیتون دربره_خانم این چه کاریه؟شرمندم کردین

 _این حرفونزنید

 ولیوان نزدیک تربردم تابرداره آقامحمودم لیوان شربت ازم گرفت ودرفاصله ای که شربت می

 خوردیه نگاه اجمالی به حیاط انداختم

 آقامحمودهمه ی این کاراروبایدخودتون تنهایی انجام بدین؟درحالیکه سرش پایین بود جواب داد بله خانم

 _یعنی کسی نیست کمکتون کنه؟

 _نه آقابه هرکسی اعتمادنمی کنه من وسوسنم خیلی وقته برای آقا کارمی کنیم بعضی وقتا بهم
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 کمک می کنه اماچون کارای عمارت زیاده بیشتراوقات خودم تنهایی کارراروانجام می دم

 بالحنی که شادی توش موج می زدگفتم پس من بهتون کمک می کنم

 شما؟باچشمای ازحدقه بیرون زده گفت خانم....

 آره مگه اشکالی داره؟_نه خانم راستش شماخانم این خونه هستین نباید..

 بلندوالبته باگالیه گفتم

 _آقامحمودشماهم مثل سوسن جون حرف می زنیدباورکنیدخسته شدم ازبس بهم گفتن شماخانم

 این خونه هستین خوشم نمی یادهمش تواتاق باشم واستراحت کنم باورکنیدازبس استراحت

 کردم بدنم کهیرزد

 آقامحموددستاشوبه معنی تسلیم باالبردودرحالیکه سعی می کردخندشوقورت بده گفت چشم خانم

 دیفقط آروم باشاصالهرچی شمابگید.

 

 

 

 

 

 

 _درضمن اسم من دریاست دوست دارم باهام راحت وصمیمی باشیدومنومثل دخترتون بدونید

 توچشماش نگاه کردم وادامه دادم باشه؟

 اخم کردم که گفت چشم دخترم_چشم خا.. 

 لبخندی زدم وگفتم خب حاالمن بایدچی کارکنم؟

 یه پالستیک بهم دادکه پرازدانه بود

 من زمینومی کنم شماهم پشت سرمن بیاید این دانه هاروهرجاکندم بریزیددستموبه حالت نظامی باالبردم وگفتم چشم قربان

 _ازدست شما...

 نمی دونم کارمون چقدرطول کشیدبعدازتموم شدن کارمون احساس کردم کمرم راست نمی شه

 _خسته نباشی دخترم ممنون که کمکم کردی اگرتنهایی انجام می دادم حاال حاالهاتموم نمی شد

 خواهش می کنم شماهم خسته نباشیدباالخره منم عضواین خانواده هستموبایدیه کارمفیدانجامبدم اگه بازم کاری بودبهم بگید

 بابازشدن درودیدن ماشین مخصوص پدرم منتظرموندم تاازماشین پیاده شه پدرم باتعجب به من

 وآقامحمودنگاه می کردمنم دستموتکون دادم وباحالت بامزه ای گفتم سالم بابایی

 پدرم که تازه به خودش اومده بودگفت سالم دخترم به آقامحمودم سالم کرد وره به من ادامه داد

 چی کارمی کنی؟ این چه سرووضعیه؟

 _داشتم به آقامحمودکمک می کردم

 _برای چی توبایدبهش کمک کنی؟پس سوسن کجاست؟
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 باناراحتی گفتم سوسن جوم کارشون خیلی زیادبودمنم حوصلم سررفته بود..

 بالحنی که خستگی توش موج می زدگفت خوبه حاالنمی خوادلب ولوچتوآویزون کنی زودبیاکه

 خبرخوبی برات دارم حتماخوش حال می شی؟

 

 

 

 

 

 

 درهمون حین آرشام باجنسیس مشکیش واردحاط شدبه آقامحمودوپدرم سالم کردوبی توجه به

 من به خونه رفت پدرم که متوجه رفتارآرشام شده بودباناراحتی نگاهی به من انداخت برای اینکه

 متوجه دلخوریم نشه بهش لبخندزدم

باباجون زودبریم خونه که دارم می میرم ازفضولیوهمراه پدرم واردعمارت شدیم وهرکدوم به اتاق خودمون رفتیم بدازیه دوش 

 یه ربعی وعوض

 کردن لباسام به پذیرایی رفتم سوسن جون قبل ازاینکه من بیام میزشاموآماده کرده

 بودومنوخجالت داد

 آرشام

 بادیدن دریابااون سووضع می خواستم دوباره یه تیکه بارش کنم ولی بادیدن پدرم منصرف شدم

 وجوری رفتارکردم که انگاراصالدریارونمی بینم دریابه خوبی تونسته بودخودشوتودل پدرم جاکنه

 هربارمی گه باباپدرم جوری خوش حال می شه که انگارکل دنیاروبهش دادن امامن مثل پدرم

 ساده نیستم که باچندتاحرف خام بشم مدتی بگذره چهره ی واقعی خودشونشون می ده اون موقع

 پدرم میفهمه این دخترفقط دنبال پولشه بعدازعوض کردن لباسام رفتم پایین پدرم سرمیزشام

 نشسته بودودریاهم سمت راستش نشسته بودمنم سمب چپ پدرم وروبه روی دریانشستم

 بعدازگذشت چنددقیقه پدرم روبه دریاگفت دخترم امروزچه طوربود؟بهت که بد نگذشت؟

 اآلنه که چغولی منوپیش بابام بکنه وهمه ی اتفاقات امروزوبزاره کف دستش دریالبخندی زدوگفت

 خیلی خوب بود مخصوصازمانیکه باآقامحمودمشغول گل کاری بودم خیلی بهم خوش گذشت

 _اتفاقی نیفتادکه اذیتت کنه؟

 این دفعه دیگه حتما منولومی ده

 _نه فقط...

 یه نگاه به من انداخت منم دیگه دست از غذاخوردن کشیدم وخودموبرای بازخواست شدن آماده

 کردم حتمامی خوادمنوجلوی پدرم خراب کنه وخودشوبه پدرم نزدیک ترکنه

 فقط چی دخترم؟_توخونه حوصلم سرمی ره
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 باشنیدن این حرفش نفسی ازسرآسودگی کشیدم

 _خب هروقت خواستی می تونی بری بیرون یاهرکالسی که دوست داشته باشی می تونی ثبت نام

 کنی هروقت خواستی بری بیرون به راننده یاآرشام بگوبرسوننت

 _ چشم بابایی

 حاالشدم راننده شخصی خانم

 _راستی بابایی اون خبرخوبی که می گفتی می خوای بهم بدی چی بود؟

ازبس برام زبون می ریزی واسم حواس نمی ذاری تودخترولوپ دریاروکشید بااین کارش برای دومین باربه دریاحسودیم شد 

 دفعه اول به خاطرظاهرش که

 شبیه مادرمه واین دفعه به خاطرتوچهی که پدرم بهش داره

 _می خوام فرداشب یه مهمونی برگزارکنم تاتوروبه عنوان دخترم به همه ی آشنایان وفامیل

 معرفی کنم

 _جدی می گی بابایی؟اینکه خیلی خوبه خیلی دوست دارم باهمه آشناشم

 می دونستم خیلی خوش حال می شی دخترم فردامی تونی باآرشام بری خریدوهرچیز الزم داریبخری

 منم بااخم گفتم من فرداسرم شلوغه وقت ندارم دریاروببرا خرید

 پدرم بااخم به من نگاهی انداخت وگفت خواهرت ازهرکاری مهم تره

 دخترمتنفرم نیخواددرک کنه من ازا یچراپدرم نم ستیدخترخواهرمن ن نیااه..

 پدرم بدون اینکه به من اجازه ی حرف زدن بده به اتاقش رفت این اتفاقاهمش تقصیراین

 دخترست بابه دنیااومدنش مادرموازم گرفت حاالهم داره پدرموازم می گیره بانفرت توچشماش زل

 زدم امابایادآوری چشمای مادرم این حس زیاددوام نیاورد

 دریا

 بعدازخوردن شام به اتاق پدرم رفتم
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 مشکلی پیش اومده دخترم؟می خوام اگه اجازه بدین فرداباپسرعموم پرهام برم خرید_آرشام بهت حرفی زده؟

 _نه بابایی راستش دلم برای پرهام تنگ شده

 _دوروزنشده دلت تنگ شده؟

 _آخه پرهام همیشه مثل برادرم کنارم بوده ومنم خیلی دوسش دارم

 پدرم زیرلب گفت پرهام مثل برادرت کنارت بوده امابرادرت...

 یه کارت بانکی ازکشوی میزش بیرون آورد

 _فرداحتما الزمت می شه دخترم

 _الزم نیست خودم پول دارم

من پدرتم پس بایدقبول کنی درضمن مادرت درمورد پرهام باهام صحبت کرده وگفته پسرخوبوقابل اعتمادیه هروقت خواستی 

 می تونی باپرهام بری بیرون ازنظرمن مشکلی نیست

 _ممنون بابایی یه درخواست دیگه هم دارم

 _ بگودخترم می شنوم

 _می شه روزبعدازمهمونی برم دیدن مامان راحله؟

 _آره دخترم می تونی بری بااینکه دوریت حتی یه روزم برام سخته امااگه بخوای می تونی اون

 پیش مادرت بمونی

 _ مرسی بابایی

 _ امروزآرشام کاری نکردیاچیزی نگفت که ناراحتت کنه؟

 _ نه چرابایداین کاروبکنه؟

 _ دخترم لطفاآرشام رواگه ناراحتت کرده ببخش حتمایه روزخودش ازت معذرت خواهی می کنه

 

 

 

 

 

 

 _ این چه حرفیه؟آرشام برادرمه وکاری نکرده که بخوادازم معذرت خواهی کنه رفتارسردش به

 خاطراینه که هنوزنتونسته به خوبی باهام رابطه برقرارکنه حتمامدتی بگذره رفتارش تغییرمی کنه

 قبل ازخواب به پرهام زنگ زدم باخوش حالی قبول کرد فرداباهم بریم خرید هرچقدرازاین پهلوبه

 اون پهلوشدم خوابم نبردنمی دونم رفتارای آرشام چه دلیلی می تونه داشته باشه لحظه ای که می

 خواست ازسرمیزیلندشه چنان بانفرت به چشمام خیره شدکه ازش ترسیدم نفرتش به حدی

 زیادبودکه انگارچیزمهمی روازش گرفتم امالحظه آخرحس نفرتش تبدیل به دلتنگی شد نمی دونم
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 دلیل رفتارای ضدونقیضش چیه؟خیلی بهش فکرکردم اماجوابی براش پیدانکردم وخوابم بردصبح

 باصدای آالرم گوشیم ازخواب بیدارشدم بعدازاینکه دوش گرفتم موهاموکه تاکمرمی رسید خشک

 کردم ودم اسبی بستم شلوارقهوه ای که خط های مشکی داشت پوشیدمهمیشه توخونه شلوارای

 خط دارمی پوشیدم ورنگ های مختلفشوخریده بودم به قول پرهام کلکسیون کاملشلوارای خط

 داروداشتم ترخیح دادم برای خوردن صبحانه برم به آشپزخونه چون دوست ندارم باآرشام سریه

 میز تنهاباشم برای رفتن به آشپزخونه نیازی نبودازکنارمیزردبشم بنابراین باآرشام روبه رونمی

 شدم اماباصدای پدرم متوقف شدم

 _کجامی ری دخترم مگه صبحانه نمی خوری؟

 مثل دزدایی که مچشونوگرفته باشن درحالیکه هل شده بودم گفتم چرامی خورم

 _پس چرابه آشپزخونه می ری؟

 خوام به سوسن جون کمک کنم یراستش م_چیزه..

 _کی به توگفته بایدبه سوسن کمک کنی من تورونیاوردم اینجاکه کارای خونه روانجام بدی

 آوردمت تاتواین خونه خانومی کنی وراحت باشی وباعصبانیت سوسن جونوصدازد

 سوسن جون باترس ولرزگفت بله آقاچیزی الزم دارید؟

 توبه دریاگفتی بایدکارای خونه روانجام بده؟_نه آقااین طورنیست خودشون اصرارداشتن بهم کمک کنن دیروزم آقاآرشام...

 برای اینکه پدرم متوجه اتفاق دیروزنشه حرف سوسن جونوقطع کردم وگفتم دیروزحوصلم

 سررفته بودبه خاطرهمینم به سوسن جون کمک کردم

 

 

 

 

 

 

 پدرم چشماشوریزکردوگفت آرشام کجای این قضیه ست؟

آرشام شاهدبودکه من بااصرارخودم به سوسن جون کمک می کردم آخه خیلی به کارای خونهعالقه دارم )داشتم عین چی دروغ 

 می گفتم چون همیشه ازکارای خونه فراری بودم مخصوصا

 ظرف شستن(

 _واقعاهمین طوره که گفتی؟

 _بله بابایی

 پدرم روبه سوسن جون که ناراحتی ازچهرش می برید کردوگفت سوسن لطفامنوبه خاطرقضاوت

 عجوالنم ببخش درسته توهیچ وقت توکارات سهل انگاری نمی کردی ازت معذرت می خوام

 باتوجه به چیزایی که ازپدرم دیده بودم ازاین رفتارش تعجب نکردم سوسن درحالیکه گونه هاش
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 سرخ شده بودگفت این چه حرفیه آقابهتره به دریاجان ببخشید دریاخانم بگیدبزارن همه ی کارای

 خونه روخودم انجام بدم

 منم بااعتراض گفتم سوسن جون دیگه داری جرمی زنی مگه نگفتی دستوربده منم دستوردادم

 منوخانم صدانکنی وبزاری توکارای خونه کمکت کنم حاالچراداری می زنی زیرقرارمون

 سوسن جون روبه پدرم گفت دیدیدآقا؟نمی تونم حریفشون بشم

 پدرم باخنده درجوابش گفت باهات موافقم چون منم حریف زبون این دخترنمی شم حاالکه می

 بینم دست تنهاهستی اجازه میدم بهت کمک کنه ولی نبایدزیادازش کاربکشی

 چشم آقاوروبه من ادامه داد باید موقع غذاباماسریه میزبشینی وحق نداری به بهونه ی کمک کردن به

 سوسن ماروتنهابذاری بگاهی به ارشام که بی تفاوت درحال خوردن صبحانه بودانداختم

 وباتردیدگفتم چشم بابایی روبه سوسن جون گفتم بابام اجازه دادپس حق نداری بزنی زیرش

 _چشم خانم

 بااخم گفتم چی؟

 اجانیدر-

 

 

 

 

 

 

 اخمم به خنده تبدیل شد وگفتم این شد بااین حرفم پدرم بلندزدزیرخنده به صندلی کنارخودش

 اشاره کردوگفت بیابیابشین صبحانتوبخور راستی دخترم خیلی خوشگل شدی

 هم زمان نگاه آرشام به طرفم کشیده شد منم ازخجالت سرموانداختم پایین حواسم نبوداین مدت

 بااین سروضع مقابل پدرم وآرشام بودم درسته پدروبرادرم بهم محرم بودن ولی بازم خجالت می

 کشیدم وسنگینی نگاه آرشام روخودم احساس می کردم سعی کردم بی توجه به نگاه آرشام

 صبحانموبخورم پدرم زودترت ازمن وآرشام ازسرمیزبلندشد وبه کارخونه رفت منم بعدازخوردن

 صبحانه به اتاقم رفتم تاآماده شم باتکی که پرهام به گوشیم زدفهمیدم بایدبرم پایین ازباالی پله

 هاآرشامو دیدم که رومبل نشسته بودوتوفکربود شلوارکتان قهوه ای باپیراهن هم رنگش پوشیده

 بوددکمه آخرشوبازگذاشته بودوقسمتی ازسینش مشخص بود)چه داداشای خوش تیپی دارم اون

 ازپرهام ایبم ازآرشام خوش به حال زناشون نه الهی کوفتشون بشه خدابده شانس یعنی ممکنه

 همچین لعبتی گیرمنم بیاد؟وای چقدرهیزشدم بایدخودمواصالح کنم ولی چی کارکنم دلم می

 توجه به آرشام به آشپزخونه رفتم یبخواددیگه...(

 _سوسن جون من دارم می رم بیرون چیزی الزم نداری؟
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 _نه مادرمراقب خودت باش

 بعدازخداحافظی واردحیاط شدم آرشام هم پشت سرم می اومد خودشوبهم رسوندوگفت خریدت

 چقدرطول می کشه؟

 _نمی دونم چطور؟

الزم ببین من خیلی کاردارم وقتی هم واسه خریدندارم پس خیلی طولش ندهازلحن صحبتش دلگیرشدم باسردی تمام جواب دادم: 

 به خودتون زحمت ینکرده جنابعال

 بدین خودم می رم وبدون اینکه منتظرجوابش باشم ازخونه خارج شدم بادیدن پرهام اخمام ازهم

 بازشد

 آرشام

 بعدازاینکه به سردی جوابموداد احساس کردم ته دلم خالی شد حتماًدلیل عذاب وجدانم اینه که

 منویادمادرم می ندازه وگرنه این دخترهیچ اهمیتی برای من نداره دریاگفت خودش می ره چجوری

 می خوادتنهایی بره؟سریع درخونه روبازکردم ودیدم دریاسواریه مشکی شد انگارراننده رومی

 

 

 

 

 

 

 شناخت می دونستم این دختریه روزذات اصلی خودشونشون می ده دلم برای پدرساده ام می

 سوزه که این طورخام این دخترشد سوارماشینم شدم وتعقیبشون کردم دم یه پاساژپیاده شدن

 وقتی ازخیابون رد می شدن دست دریاتودست اون پسره بود بادیدن این صحنه دوست داشتم

 گردن اون پسره روبشکنم وتوخیابون دریاروتامی خوره بزنم امامتاسفانه پدرم آدم سرشناسیه

 واین کارم وجه ی خوبی نداشت همین طورکه توپاساژمی گشتن پسره به لباس که پشت ویترین

 بودومن بهش دیدنداشتم اشاره کرد دریاهم بالبخندی که رضایتشونشون می دادهمراه پسره وارد

 مغازه شد نزدیک تررفتم دیدم کیف دریاتودست اون پسره بودوخبری ازدریانبودحتمارفته

 لباسشوپروکنه پسره بعدازچنددقیقه دراتاق پرو روبازکردتونستم بالبخونی بفهمم که گفت عالیه

 واومدسمت صاحب مغازه وپول لباسوحساب کردودریاهم درحالیکه لباس هاتاکرده تودستش

 بودازاتاق پروخارج شد بعدازصحبتباپسره که حتما واسه حساب کردن پول این دوتیکه لباس

 تعارف تیکه پاره می کردن ازمغازه خارج شدن بعدازگرفتن شال وکفش به کافی شاپ رفتن وبین

 حرفاشون به هم لبخندمی زدن حتماپسره داره بهش حرفای عاشقونه می زنه ودریاهم مثل دوست

 دخترای دیگه این پسره خامش شده هم جنساموخوب می شناسم شک ندارم به

 جزدریاباچندتادختردیگه هم رابطه داره حاالهم فهمیده دریاله یه خونواده پول دارتعلق داره دیگه
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 ولش نمی کنه وهردوشون مثل زالومی چسبن به زندگی ما وپول ودارایی پدرموازچنگش درمی

 یارن ولی من نمل ذارم باعصبانیت به مطب زفتم به منشی هم گفتم تایه ساعت دیگه بیماری

 روداخل نفرسته چراازدیدن اون پسرکناردریاعصبانی شدم؟چراتعقیبشون کردم؟دلیل غیرتی شدنم

 اونچیه؟شایدبه خاطراینه که به عنوان برادرش درقبالش احساس مسولیت می کنم ولی نه..

 دخترخواهرمن نیست قاتل مادرمه چرابایداین قدرشبیه مادرم باشه ومنوعذاب بده امروزبرای اولین

 باربدون شال دیدمش بااون موهای بلندوخرماییش انگارمادرم روبهروم نشسته بودچراهروقت

 بهش توهین می کنم جلوم نمی ایسته؟جوابمونمی ده؟چراامروزنذاشت پدرم قضیه ی

 دیروزوبفهمه؟چرامی خوادبارفتاروازهمه بیشترباظاهرش منوعذاب بده؟

 دریا

 _پرهام ازت ممنونم که برام وقت گذاشتی

 _این چه حرفیه؟من همیشه برای آبجی کوچولوی خودم وقت دارم ای کاش می ذاشتی باهم

 ناهاربریم بیرون

 

 

 

 

 

 

منم خیلی دوست داشتم بیشترباهم باشیم ولی امشب مهمونیه ومی ترسم دیرشه وبه کارامنرسم ایشااهلل یه روزدیگه که پریاهم 

 باهامون باشه

 _باشه خوشگل خانم وباشوخی ادامه داد واسه امشب خیلی خوشگل نکنیاخوش ندارم کسی به

 جزاصغرقصاب واکبردوغی دومادمون بشه

 می دونستم داره شوخی می کنه به خاطرهمین ناراحت نشدم بامشت کوبیدم به بازوش وگفتم

 باشه خواهراشونم که توخونه ترشیدن واسه تودرنظرمی گیریم

 هردوتامون بلندزدیم زیرخنده

نباش چون باشناختی که ازش دارم امشب بهت خوش بگذره نگران مامانتم دوارمیامای شیطون همیشه یه جواب توآستینت داری..

 حتمامی تونه این وضعیت روتحمل کنه هروقت کارداشتی بهم

 زنگ بزن من دربست درخدمت آبجی گلم هستم

ممنون پرهام فردابرای دیدن مامان راحله می یام خیلی دلم براش تنگ شده_باشه هروقت خواستی بیای بهم زنگ بزن محل کارم 

 همین نزدیکیاست مشکلی ندارم می تونم

 خودموبرسونم

 بعدازخداحافظی ازپرهام واردخونه شدم به جزسوسن جون چندتاکارگردیگه هم درحال کاربودن

 سوسن جون بادیدن من دست ازکارکشید وبه سمتم اومد
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 _سالم دریاجان

 _سالم سوسن جون کاراخوب پیش می ره؟

 _آره مادرلباس خریدی؟

 بله خریدمباهم به اتاقم رفتیم تالباساموبهش نشون بدم بادیدن لباسام تونستم ازچشماش بخونم که راضیه

 دخترم لباست خیلی خوشگله بااینکه توتنت ندیدم ولی اطمینان دارم بهت می یادهمراهش شالمسرت می کنی؟

 _آره بدون شال که نمی شه

 

 

 

 

 

 

 _آخه تواین جورمراسمامعموالکسی لباسش این طور نیست یعنی خیلی پوشده نیست

 مخصوصاخانمای جوون مثل شماسعی می کنن لباسای آزادبپوشن

 _چرا؟فقط برای اینکه جلب توجه کنن یابه قول یه بنده خدایی نشون بدن بدنشون هیچ عیب

 ونقصی نداره؟

 یموردچجور نیپدرم دراشایداین طوری می خوان زودترازترشیدگی دربیان_سوسن جون شماهم به وقتش شیطون می شیا..

 کنه؟ یفکرم

 پدرتون زیادازاین جورلباسای بازکه دختراتومهمونی برای جلب توجه می پوشن خوششون نمییاد

 آره؟_مادرم چطور؟حتمااونم این طوری بوده...

 خانواده هیراستش مادرتون توسوسن جون که دیگه خنده وشادی توصورتش نبود گفت خب..

 آزادبزرگ شده بودن پدرتون هم باطرزلباس پوشیدن ایشون مخالف بودن حتی گاهی اوقات

 بعدازمهمونی باهم دعوامی کردن بعدازمدتی مادرتون باپدرتون کناراومدوسعی می کردلباسای

 نسبتاپوشیده بپوشن ولی شال یاروسری سرشون نمی کردن پدرتون ازاین بابت ناراحت بودن

 ولی به خاطرعالقه ای که به مادرتون داشتن بیشترازاین بهشون سخت نمی گرفتن وبهشون

 اعتمادکانل داشتن وخانم هم هیچ وقت ازاعتمادشون سواستفاده نکردن چون پدرتونودوست

 داشتن حتی اختالف درمواردجزعی وپیش پاافتاده هم عالقشونوازبین نبرد

 _پس به خاطرهمین پدرم دیگه ازدواج نکرد

 چهرمودرهم کردم وگفتم الزمه؟اد؟یشگربیساعت چندبگم آرادرسته..

چون شال سرتونه نیازی به درست کردن موهاتون نیست ولی بایدحسابی به صورتتون برسیدلحنشوشیطون کردوادامه داد 

 شایداین طوری بتونیدجلب توجه کنید

 به ظاهرخودمودلخورنشون دادم وگفتم یعنی این قدرزشتم؟

 گونموبوسید وگفت این طورنیست دخترم چشمای آبیت که به زیبایی وزاللی دریاست برای جلب



 

 رمان دریا از مودب پور انجمن رمان فور

 توجه کافیه ولی چون میزبان هستین بایدحسابی به خودتون برسید

 

 

 

 

 

 

 _باشه سوسن جون فقط به خاطرشما امردیگه؟

 حاالهم بهتره استراحت کنیدوقتی ناهارآماده شدصداتون می کنم به آرایشگرم می گمبعدازناهاربیا

 بارفتن سوسن جون لباساموعوض کردم وهمون لباسای صبح پوشیدم وخودموانداختم روتخت

 باخوش حالی انتظارمهمونی رومی کشیدم خدای من یعنی قراره بافامیالی جدیدم آشناشم؟باورم

 نمی شه ازخوش حالی دارم بال درمی یارم ...باواردشدن سوسن جون به اتاقم ازخواب بیدارشدم

 وبعدازشستن صورتم همراهش پایین رفتم بادیدن آرشام که درحال خوردن بود سالم کردم

 اماجواب سالمم رونداد قصدداشتم برای خوردن ناهارهمراه سوسن جون به آشپزخونه برم ولی

 باحرکت سوسن جون غافلگیرشدم

 _بفرماییدبشینیدبراتون غذابکشم

 _اینجا؟ولی من می خوام برای خوردن غذابیام به آشپزخونه وباشماغذابخورم

 سوسن جون بالحن جدی وپرتحکم گفت مگه حرفای دیروزپدرتونوفراموش کردین؟ گفتن اجازه

 دارین توکاراکمکم کنیدولی موقع خوردن غذا بایدکنارخانوادتون باشید درضمن به جزمن

 خدمتکارای دیگه هم هستن واومدن شمابه آشپزخونه صورت خوشی نداره بعدازخوردن ناهاربه

 اتاقم برگشتم بااومون آرایشگربهش گفتم که فقط آرایش صورت دارم اینقدرکارشوآروم انجام می

 دادکه هرلحظه کم مونده بودخوابم ببره بعدازتموم شدن کارش به آینه نگاه کردم به بظرم خیلی

 زیباشده بودم بیشترروچشمام کارشده بود ریملی که واسم زده بودموژه هاموکشیده ترنشون می

 دادسایه آبی که برام زده بودخیلی به چشام می اومدبقیه اجزای صورتم تغییرچندانی نکرده

 بودچون بهش گفته بودم دوست ندارم مدل ابروهاموتغییربدم واصالح کنم بعدازتموم شدن کارش

 ازش تشکرکردم وبعدازرفتن آرایشگرلباساموپوشیدم وقبل ازخارج شدن ازاتاق توآینه

 خودموبراندازکردم کت ودامن به رنگ آبی خوش رنگ که آستین کت سه رب)ربع(بودوکوتاهی

 دامنم به اندازه ی کمی پایین تراززانوبودکفشای مشکی وشال حریرچندتارموهم ریختم جلوی

 پیشونیم درکل به نظرم تیپم خوب بود لباسم نه خیلی بازبودونه خیلی پوشیده کامالعادی ومیانه به

 نظرم همیشه بایددرهرزمینه ای اعتدال رورعایت کرد مخصوصاموقع لباس پوشیدن باصدای

 گوشیم به سمتش رفتم بادیدن اسم پریاتماس روبرقرارکردم

 ....یوفاچه عجب ازم خبرگرفت یسالم خانم ب-
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 _سالم دریاجون آبجی جونمممممممممممممممم

 _پری منونپیچون من بااین حرفاخرنمی شم

 _توروخداعشقم همین یه باربه خاطرمن خرشو

 بهش بدم که زودترازمن جواب داد(+فوش  هیخواستم _پری خیلی..)

باشه بابا غلط کردموگذاشتن واسه این روزادیگه ...چی کارمی کنی؟خوش می گذره؟امشب پدرم به مناسبت پیداشدن من مهمونی 

گرفته وقراره بااقوام جدیدم آشناشم_بله خبرشوازپرهام شنیدم ..فامیالتون حتما مثل بابات پولدارن پسراشونم پول داروخوشتیپن 

 جون

 پری درحقم خواهری کن ویکی خوبشو واسم جداکن دست منم اون جابندشه تنهانباشی

 بااین حرفش بلندزدم زیرخنده

پری واقعادیوونه ای بایدبه پرهام بگم حواسش بهت باشه_الزم نکرده داداشم مثل خودم پایه ست اگه تونستی یه دخترم واسه اون 

 جداکن یادت باشه

 ازمن وتوخوشگل ترنباشه نمی خوام فرداواسمون شاخ بشه هرچی باشه من وتوخواهرشوهرشیم

 بایدازش سرترباشیم

 _سفارش دیگه ای نداری؟مگه اینجابقالیه که ازهرچیزی خوبشوواسه تووپرهام جداکنم

 _حااالگه خواستی چندتاواسه خودتم جداکن ولی نبایدازمال من سرترباشه...

 _خیلی خب باباچراقاطی میکنی؟بهتره بری به مهمونی برسی هرچی باشه امشب شخصیت اولپری....

 مهمونی تویی همه چیزت مناسب وآمادست؟

 _آره آبجی گلم نگران نباش راستی فردامیام پیش مامان راحله حتماتوهم بیادلم برات تنگ شده

 خداحافظ امی یحتمام_منم همین طور..

 _خداحافظ

 

 

 

 

 

 

 پریاهمیشه همین طوری بودلحنش آدموشادمی کنه ول وای به روزی که ازکسی عصبانی شه
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 همچین جواب طرفومی ده که ازکرده ی خودش پشیمون شه ..هرچقدرازپله ها پایین ترمی زفتم

 صدای آهنگ بلندترمی شدپایین حسابی شلوغ بود هیچ کسی واسم آشنانبودبادیدن سوسن جون

 طرفش رفتم

 بااومدن خدمتکارحرفم نیمه تموم مونداینجاچی کارمی کنی؟راستش سوسن جون..

 _آقای رادمنش گفتن دریاخانم برن پیششون چون می خوان ایشونوبه مهمونامعرفی کنن

 بااین حرفش استرس بدی به جونم افتاد یعنی قراره پدرم منوبه این جمعیت عظیم معرفی

 کنهپسوسن جون متوجه حالم شدودستای سردموگرفت وگفت نگران نباش دخترم قرارنیست

 اتفاق خاصی بیفته

 پدرم بادیدنم نگاه تحسین آمیزی بهم انداخت ودستشودورشونم انداخت ومنوبه سمت خودش

 کشید احساس کردم بااین کارپدرم استرسم برطرف شد دریه لحظه صدای آهنگ قطع شدوبه

 طورهمزمان پدرم همه روبه سکوت دعوت کرد بابرقراری سکوت پدرم روبه حاضران شروع کردبه

 حرف زدن من این مهمونی روبرگزارکردم تادخترعزیزم دریارو که بعدازسال پیداکردم بهتون

 معرفی کنم وصدای پچ پچشون بلندشد وگروه گروه اومدن جلوتابه پدرم تبریک بگن

 وخودشونوبهم معرفی کنن اولین نفریه خانم میان سال بودکه بدون تعارف محکم بغلم کرد

 بعدازاینکه حسابی منوچلوندولم کردودرحالیکه بغض کرده بود گفت حتی اگرپدرت معرفیت نمی

 کردمی تونستم ازچشمای آبیت که به نگین خدابیامرزرفته بشناسمت بالبخندادامه داد

 اینقدرازدیدنت خوش حال شدم که یدم رفت خودمومعرفی کنم من زنموت هستم واسمم رعناست

 به دختروپسرجوونی که کنارش بوداشاره کرد این دونفرهم دخترعمو وپسرعموت رها و رهام

 هستن مردی زنمورودرآغوش گرفت وگفت منم همسرایشون وبا عبارتی عموت هستم رامین

 رادمنش ولی زنموت این قدرعجول بودکه زودترازمن خودشومعرفی کرد زنموباخجالت

 سرشوانداخت پایین وهمه زدیم زیرخنده رهابهم دست دادازرفتارش مشخص بود دخترخوبیه

 _لطفابامن راحت باش ومنومثل خواهرت بدون

 

 

 

 

 

 

 بعدازرهابرادرش رهامازلحن صمیمانش خوشم اومددرجوابش بالبخندگفتم توهم همین طور..

 اومدجلوقصدنداشت بهم دست بده حتماازطرزلباس پوشیدنم که بادخترای دیگه فرق می کرد

 فهمیده بودخیلی باپسرا راحت نیستم جواب سالمشوبالبخنددادم اونم باخوش حالی گفت خیلی

 خوش حالم که آرزوبه دل نموندم وحاالیه دخترعمودارم
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 ازلحن شوخ وصمیمیش خوشم اومدواحساس بدی بهم دست ندادبه خاطرهمین درجوابش گفتم

 منم ازاینکه یه پسرعموی دیگه هم دارم خوش حالم

 چشماشوریزکردوپرسید یه پسرعموی دیگه؟

 باصدای رهاکه آرشاموصدامی کرد توجهمون بهش جلب شدبادیدن رهاکه خودشوانداخته

 بودتوبغل آرشام یه جوری شدم دلم می خواست به جای رهامن توبغل آرشام بودم

 _خوبی داداشی؟

 آرشام رهاروبیشترتوبغلش جادادوباخنده ای که اولین باربودمی دیدم وخیلی جذاب ترش کرده بود

 گفت مگه می شه بادیدن توبدباشم خوشگل خانم

 بااین حرفش حس حسادت بیشترتودلم جوونه زدآرشام تابه حال بامن که خواهرشم این طوری

 حرف نزده بود وهمیشه اخم ودعواوتیکه هاش قسمت من بود امارهارومثل خواهرش می دونه وبه

 جای من ازاون تعریف می کنه البته خیلی بیراهم نمی گه من فقط چشمام جذابیت داره ملی

 رهاهمه ی اجزای صورتش باهم متناسب هستن بااین آرایش مالیمی هم که داشت نظرهرکسی

 روجلب می کرد یه نگاه به لباسش انداختم پیراهن بنفش آستین حلقه ای پوشیده بودکه یقش

 خیلی بازنبودوتازانوش می رسیدپوتیناشم تازیرزانوبودومواهی بلندش تاحدودزیادی قسمت های

 برهنه ی دستشومی پوشوند دریه کالم مثل فرشته هابودوبه خاطرمعصومیتی که توچهرش داشت

 نمی تونستم ازش متنفرباشم آرشام بعدازرهابدون اینکه نیم نگاهی به من بکنه به طرف رهام

 رفت وصمیمانه بهش دست دادوبغلش کرد منم باناراحتی سرموانداختم پایین باشنیدن صدای تق

 تق کفش که هرلحظه نزدیک ترمی شدسرموبالگرفتم یه دخترتقریباهم سن وسال رهابه همراه یه

 پسرخانم وآقاداشتن بهمون نزدیک می شدن دختره می خواست خودشوبندازه بغل رهام ولی رهام

 یه ذره خودشوکشیدعقب تامانعش بشه ولی دختره ازرونرفت ودست دستشومحکم دوربازوی

 رهام حلقه کرد انگارمی ترسیدرهام ازدستش فرارکنه ازقیافه ی رهام مشخص بوداصال ازاین

 وضعیت راضی نیست مادرش درحالیکه بااخم بهم نگاه می کرد بدون هیچ مهربونی ولطافتی گفت

 

 

 

 

 

 

 تودخترروزبه هستی؟ظاهرت که خیلی شبیه نگینه)حتی یه خدابیامرزم نگفت(امیدوارم رفتارت مثل

 اون نباشه هرچندتوهم دخترهمون مادری مادروبالحن تمسخرآمیزگفت منظورشوازاین

 حرفانفهمیدم بااینکه چیززیادی ازمادرم نمی دونستم ولی بازم دوست نداشتم کسی بهش توهین

 کنه بهش چیزی نگفتم چون دوست نداشتم اولین برخوردمون بادعواوبحث همراه باشه نگاهی به
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 چهره پدرم انداختم اخماش توهم بودودستاشومشت کرده بوددلیل عصبانیتش عالقه زیادی بودکه

 به مادرم داشت بااحساس سنگینی نگاهم روبه من گفت ایشون خواهرم هستن واسمشون شراره

 ست سعی کردم لبخندبزنم وگگفتم ازآشناییتون خوشبختم امااون بدون اینکه حرفی بزنه فقط

 بهم نگاه می کرد وبانگاهش بهم می گفت نمی تونی منوبارفتارات خرکنی درس مثل آرشام ..آقای

 مسنی که حدس می زدم همسرعمم باشه به سمتم اومدومودبانه گفت سالم دخترم من

 همسرعمت هستم

 وبه پسرجوونی که کنارش بوداشاره کردایشونم پسرم شهنامه شهنام هم جلواومدومثل پدرش

 مودبانه سالم کرد ودوباره سرشوانداخت پایین نوبت رسیدبه دخترعمم که هنوزاسمشم نمی

 دونستم درحالیکه دستاشددوربازوی رهام پیچیده بود نگاه تحقیرآمیزی به سرتاپام انداخت وگفت

 توبایددریاباشی منم شیدام بدون اینکه بهم فرصت جواب دادن بده روبه رها بالحن لوس ونه

 چندان جالبی گفت رهاجون خیلی خوشگل شدی )دختره ی بی ادب برخالف پدروبرادرش بویی

 ازادب نبرده مادرشونگفتم چون به نظرم بی ادبیش به مادرش رفته( رها به سردی جواب داد

 ممنون توهم همینطورشیداسرشومثالبه نشونه ی خجالت انداخت پایین وگفت مرسی عزیزم

 )ازلحنش به قول پری حالت عق زدن بهم دست دادوتودلم اداشودرآوردم دختره ی آویزون بی

 نییسرش همچنان پا کهیکه رهاازش کرد درحال ینه چندان صادق فیبعدازتعرادب..(

 بودوزیرچشمی به رهام نگاه می کرد ادامه داد ای کاش زیبایی من به چشم بعضیاهم بیاد )دختره

 ی آویزون انگارواقعاباورش شده خوشگله بااون لباس که چه عرض کنم بهتره بگم یه تیکه پارچه

 نی( باگفتن اشیاکه پوشیده بودوآرایش غلیظی که داشت بیشترشبیه دراکوالشده بودتاآدمیزاد..

 حرف رهام بدون اینکه بهش نگاه کنه پوزخندی زدوشیدارودرحسرت حرفی که می خواست بشنوه

 گذاشت آرشام به جاش جواب داد

 _نگران نباش دخترعمه تواین مهمونی یه نفردیگه هم هست که ازتوزشت تره

 شیدابامشت به بازوی آرشام کوبیدوگفت آرشام خیلی بدی

 

 

 

 

 

 

 منظورآرشام ازاون یه نفرکیه؟یه نگاه به صورتش انداختم که داشت باتمسخربهم بهم نگاه می

 کرد یعننی اون یه نفرمنم ؟به شیدانگفته بودیه نفردیگه هم زشته گفت یه نفردیگه هم ازتوزشت

 تره بااین حرفش برای چندمین باردلموشکست وباعث شد بغض کنم فکرنمی کردم جلوی

 دیگران این طوری خردم کنه اینکه شک داشتم کسی متوجه منظورش شده باشه ولی بازم
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 خجالت می کشیدم سعی کردم بغضموقورت بدم بعدازاوناسایراقواممون برای آشنایی اومدن

 پدرم دستشوگذاشت روشونم وگفت بهترهازبس گفتم ازآشناییتون خوشبختم دهنم کف کرد...

 بری پیش جووناپیش ماپیرا حوصلت سرمی ره دخترم

 باباجون این چه حرفیه؟شماخیلیم جوونید_برودختراینقدرشیرین زبونی نکن...

 به سمت میزی که به قول پدرجوونانشسته بودن رفتم شهنام ورهاکنارهم نشسته بودن

 ودرکنارشون به ترتیب آرشام شیداورهام نشسته بودن بااخمی که رهام داشت کامال مشخص

 بودازجاش راضی نیست وبااخم خودشومشغول گوش دادن به حرفای شیدانشون می دادولی

 حاضرم شرط ببندم حتی یه کلمه ازحرفایشونمی فهمه بادیدن من اخماشوازهم بازکرد به صندلی

 کنارخودش که خالی بود اشاره کرد وگفت بفرمایید دخترعمو منم بالبخندبه طرفش رفتم یه لحظه

 باشیداچشم توچشم شدم که باچشماش به طرفم آتیش پرتاب می کرد کامال مشخص بوداز من

 خوشش نمی یادازاین بابت ناراحت نیستم چون منم چنین احساسی بهش دارم بنابراین بهش

 اهمیتی ندادم رهام به طرف من چرخیدوشیداروکامالنادیده گرفت

 _خب دخترعموی من چند سالشه؟

 من سالمه شماچطور؟اخم کردوگفت مگه من چندنفرم؟ ادای دخترارودرآوردوباخجالت ادامه داد منم سالمه

 ازلحن حرف زدنش هردوتامون زدیم زیرخنده به طوریکه توجه همه کسایی که دورمیزنشسته

 بودن به سمتمون جلب شدوهمشون به جزآرشام وشیدا که با اخم بهمون نگاه می کردن کم مونده

 بودازتعجب شاخ دربیارن باالخره رهابه حرف اومدوروبه رهام گفت خوش می گذره؟

 رهام به صورت کشیده گفت بله ولی انگاربه توبیشترخوش می گذره

 

 

 

 

 

 

 رهاوشهنام که خیلی به هم نزدیک شده بودن یه ذره ازهم فاصله گرفتن وباخجالت

 سرشونوانداختن پایین نکنه چیزی بینشونه؟ای شهنام آب زیرکاه منوباش می گفتم

 چقدرپسرمودب وسربه زیریه ومی خواستم واسه پری جداش کنم چندباری دیدم زیرچشمی به

 رها نگاه می کنه ولی فکرشونمی کردم قضیه جدی باشه ولی خداییش خیلی به هم می یومدن این

 طورکه معلومه هردوتاشون راضین

 رهام بالحن لوتی گفت چشاتودرویش کن دختراون پسرصاحب داره به رهااشاره کردوادامه داد

 صاحبشم کنارش نشسته

 _خیلی به هم می یان امیدوارم خوشبخت شن
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 _منم امیدوارم احساس کردم یه ذره دلش گرفت برای اینکه جووعوض کنم گفتم بهتره

 جاموعوض کنم باچشم به شیدااشاره کردم چون ممکنه صاحب بعضیا همین جازنده زنده خاکم کنه

 ووانمودکردم می خوام ازجام بلندشم امامحکم مچ دستوگرفت ومنونشوندسرجام ازاین حرکتش

 غافلگیرشدم فکرنمی کردم حرفموجدی بگیره

 _خانم کوچولومن هیچ صاحبی ندارم باخنده ادامه دادمن حتی اجازه نمی دم جنازمورودوشش

 بزارن

 وباهم دوباره زدیم زیرخنده

 _خانم کوچولوگفتی سالته پس امسال کنکوردادی

 بااخم گفتم بهم نگوخانم کوچولو پرهام هم بااینکه می دونه ازاین کلمه بدم می یادهمیشه

 تکرارش می کنه

 این دفعه ازته دل خندیدودوتاچال خوشگل روگونه هاش ایجادشد رهام وآرشام بی نهایت خوش

 تیپ شده بودن واگارقصدسکته دادن دخترای مهمونی روداشتن مخصوصارهام اینووقتی

 دختراباحسرت به دستای پیچیده شده ی شیدادروبازوی رهام نگاه می کردن فهمیدم

 چی شدکوچولورفتی توفکر؟ناخواسته ازدهنم پریدومثل زمانیکه به پرهام اعتراض می کردم گفتم اه رهام یعنی ..چیزه

 ؟یکن یقدرتکرارم نیپسرعموچراا..

 

 

 

 

 

 

 وقتی اسمشواززبونم شنیدشوکه شداما زودبه خودش اومد وگفت پرهان حق داره اذیتت کنه آخه

 وقتی حرص می خوری خیلی قیافت خنده دارمی شه ..پرهام برادرته؟

 _نه من برادرندارم)ازقصدازفعل گذشته استفاده نکردم چون به نظرم هنوزم برادری ندارم(پرهام

 پسرعمومه

 دلگیرانه گفت جدی؟

 _من...؟یخون یم یتوچطور؟دانشگاه چه رشته اآره..

 باکشیده شدن دستش توسط شیدانتونست ادامه حرفشوبزنه

 شیدابالحن لوس وبچه گونه ای گفت رهام بیابریم برقصیم

 _شیداولم کن حوصله ی رقص ندارم

 شیدا لب ولوچشوآویزون کردوبیشتراصرارکرد رهام خواهش می کنم به خاطرمن

 رهام خواست دوباره اعتراض کنه که صدای گوشیش بلندشدوبرای جواب دادن به گوشیش ازمون
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 فاصله گرفت دراین فاصله نگاهم شهنام ورهاهفتادکه درحال رقص دونفره بودن خیلی قشنگ می

 رقصیدن حاالفقط من وآرشام وشیدادورمیزبودیم شیداروبه من بالحن تهدیدآمیزی گفت

 _ببین دختره خوشم نمی یادازراه نرسیده خودتوبه رهام بچسبونی رهام فقط مال منه واحساسمون

 دوطرفه ست

توکه اینقدربه احساس خودت ورهام اطمینان داری چرامی ترسی من دوروبرش باشم؟چون جنس توروخوب می شناسم توازاون 

دسته دخترایی هستی که وقتی بوی پول به مشامشونمی خوره همه چیزوفراموش می کنن رهام هم یه پزشکه وازنظرمالی کم 

 نداره وممکنه هردختری

 رو وسوسه کنه

 _هردختری رو؟حتی تو؟

 پوزخندی زدوگفت من ازنظرمالی چیزی کم ندارم ودلیل نزدیک شدنم به رهام فقط عالقه ست

 وتویه خانواده ی گداگشنه بزرگ نشدم اینوبدون حتی اگرم دخترواقعیه دایی روزبه باشی بازم

 

 

 

 

 

 

 کسی توروبه عنوان یک رادمنش قبول نداره لیاقت توهمون پسرای دوروبرتن ورهام برای دهن

 توزیادی گندست

 باسوزش معدم فهمیدم زیادی عصبی شدم ولی خودمونباختم ودرجوابش گفتم منی که به قول

 خودت تویه خانواده ی گداگشنه بزرگ شدم شرف دارم به تویی که باوجوداین همه پول که داری

 آویزون رهام شدی هرآدم احمقی هم می تونه تشخیص بده رهام هیچ عالقه ای بهتونداره واین

 تویی که آویزونش شدی

 بااین حرفم احساس کردم ازعصبانیت به مرزانفجاررسیدوناغافل دستش بلندشدونشست

 روصورتم وزمانیکه ازبهت خارج شدم چشمم افتادبه شیداکه همراه رهام درحال رقص

 بودباالتماس به آرشام نگاه کردم که درحال تماشای پیست رقص بود سنگینی نگاهموحس

 کردوباقیافه ی حق به جانبی گفت

ازم چه توقعی داری؟نکنه توقع داری منم یه دونه بخوابونم توصورت شیدا؟ بهتره به حرفایشیداخوب فکرکنی چون منم باهاش 

 موافقم وخوشم نمی یاد زیاد دوروبر رهام بپلکی رهام خیلی

 برام عزیزه ودوست ندارم یه مدت به خاطرپول وکارش باهاش باشی وبری سراغ یه پسردیگه

 ومنوجلوش شرمنده کنی لیاقتت همون پسره ست که امروزباهاش رفته بودی خرید

 ولی من خواهرتمآرشام بابی رحمی تمام گفت نه نیستی

 باهرجمله ای که می گفت احساس می کردم بهم سیلی می زنه انگاریکی داشت معدموباسوزن
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 سوراخ می کرد ناخواسته چهرم ازدرهم رفت ورومیزی روتودستم مچاله کردم زمانیکه متوجه نگاه

 متعجب آرشام روی خودم شدم فهمیدم زیادی تابلوکردم قبل ازاینکه تعجبش بیشترشه به اتاقم

 رفتم ویه مسکن ازکیفم برداشتم لعنتی تواتاقم آب نداشتم بااین سروصداهم کسی صدامونمی

 شنوه ناچارابه سختی خودموبه آشپزخونه رسوندم ویه لیوان ازشیرآب برای خودم ریختم

 وقرصموخوردم بعدازخوردن آب نفسی ازسرآسودگی کشیدم

 

 _مشکلی پیش اومده؟

 

 

 

 

 

 

 باصدای رهام ناخواسته لیوان ازدستم افتادخوشبختانه داخل سینگ ظرفشویی افتادونشکست

 رهام بانگرانی ادامه داد

 _چت شده؟چراصورتت قرمزشده؟

 دستشوبه صورتم نزدیک کرد ترسیدم وصورتموعقب کشیدم متوجه ترسم شدوبالحن اطمینان

 بخشی گفت نترس کاریت ندارم فقط می خوام ببینم تب داری یانه؟دستشوبه آرومی به صورتم

 نزدیک کرد اماباصدای گوشخراش شیدادستش درچندمیلی متری صورتم متوقف شد

 _رهام اینجابودی این همه دنبالت..

 ادیدن من ورهام تواون حالت نتونست حرفشوتموم کنه ازفکراینکه رهام ازدست شیداتوآشپزخونه

 قایم شده بود نتونستم خودموکنترل کنم وخندم گرفت نمی دونم شیداازخندم چه برداشتی کردولی

 هرچی که بودباعث شد عصبانیتش بیشترشه اومدجلو وباخشونت بازوی رهام روکشیدورهام هم

 که هنوزتوبهت بودبی اراده باهاش همراه شد همزمان بارفتن اونهاسوسن جون اومد داخل

 آشپزخونه

 _دریاجان دخترم اینجاچی کارمی کنی؟

 ناخواسته بااین لحنش یادمادرم افتادم واحساس کردم خیلی دلم براش تنگ شده وبغضم گرفت

 ای کاش به جای آرشام اآلن پرهام اینجابودوجلوی شیداازم حمایت می کرداحساس بی پناهی

 وتنهایی بیشترعذابم می داد باجاری شدن اشکام سوسن جون بانگرانی به سمتم اومد

 _چی شده دخترم؟توکه منوجون به سرکردی

 _چیزی نشده سوسن جون فقط سرم دردمی کنه

 نفس آسوده ای کشید
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 _این که گریه نداره وایسابرات یه مسکن بیارم

 _نیازی نیست مسکن خوردم بیشترازاین نمی تونم سروصداروتحمل کنم می رم به اتاقم

 تااستراحت کنم درضمن نمی خوام کسی متوجه غیبتم بشه مخصوصاپدرم چونمی ترسم نگران

 بشه

 کنم یباشه دخترم برواتاقت استراحت کن موقع شام صدات م-

 

 

 

 

 

 

 قبل ازاینکه پامورواولین پله بزارم آرشام روبه روم قرارگرفت تموم نفرتموریختم توچشمای

 اشکیم که حتما تااآلن قرمزشده بودوبه چشماش خیره شدم حتما می خواست دوباره

 حرفاشوتکرارکنه وبه خاطراینکه بارهام توآشپزخونه بودم توبیخم کنه برای همین بدون اینکه

 اجازه ی حرف زدن بهش بدم ازمقابل چشمان بهت زدش کناررفتم وباحالتی که بیشترشبیه

 فرارکردن بود به اتاقم رفتم روی تخت درازکشیدم ومنتظرموندم تامسکن اثرکنه

 آرشام

 امروزبعدازبرگشتن ازخریدبرق شادی روتوچشماش دیدم نمی دونستم دلیلش مهمونی امشبه

 یاخریدرفتن بااون پسره که هنوزاسمشم نمی دونم بادیدن رهام تومهمونی خیلی تعجب کردم

 چون همیشه بهونه می آوردکه سرش شلوغه ومشغول کارای رفتنشه واین جورحرفا ولی من می

 دونستم داره دروغ می گه ودلیل اصلیش اینه که ازدست شیداراحت باشه چون ازوقتی که فهمیده

 بود رهام توفکررفتنه بهش می چسبید فکرمی کردم درمهمونی امشب سرووضع دریا چیزی تومایه

 های شیداوحتی بدترازاون باشه ولی باکمال تعجب لباسش بازنبود ونسبت به به دخترای دیگه که

 تومهمونی بودن لباسش خیلی پوشیده بود ازاین کارش خوشم اومدولی بازم به خودم تلنگرزدم

 همه ی کاراش ظاهرسازیه حتما ازطریقی فهمیده پدرم این طوری دوست داره به خاطرهمین برای

 جلب توجهش این لباساروکه خیلی بهش می اومدپوشیده دوست پسرشم ازسرناچاری به

 خاطرپولش باهاش راه می یاد مسلما این پول اینقدری براش اهمیت داشت که حاضربودنگاه

 تحقیرآمیز شیداروعمه شراره روتحمل کنه زمانیکه بهش تیکه انداختم ومتوجه شدتونگاهش نوعی

 دلخوری دیدم ولی بایادآوری خریدامروز ندیده گرفتمش نمی دونم این دختر چی داره که

 دربرخورد اول همه روجذب خودش می کنه امشبم تونسته بود رهام روکه باهیچ دختری صمیمی

 نمی شه تودام بندازه ولی نمی تونم اجازه بدم این اتفاق برای رهام بیفته به خاطرهمین مقابل

 حرفایی که شیدابهش می زد سکوت کردم می خواستم درمقابل سیلی که شیدابهش زده بود
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 عکس العمل نشون بدم امااین سیلی براش الزم بود تابفهمه بایدحدخودشوبدونه بعدازرفتن

 شیدایابهتره بگم فرارکردنش دریاباالتماس وناتوانی بهم نگاه می کردوازم کمک می خواست ولی

 همون لحظه آتش انتقام تووجودم شعله ورشدواون حرفاروبهش زدم تاخودموخالی کنم باتموم

 شدن حرفام چهرش که به قرمزی می زد جمع شدورومیزی روتودستاش مشت کرد نمی دونم

 نیا دنیقدردرد داشت؟باد نیا زده دابهشیکه ش یلیس یعنیدرد دلیل حالتش عصبانیت بودیا....

 حالتش دلم براش سوخت به سرعت به اتاقش رفت امایه دقیقه نشدکه باعجله به آشپزخونه رفت

 

 

 

 

 

 

 یعدازاون شیداوارد آشپزخونه شدخواستم قبل ازاینکه دوباره بینشون دعوابشه برم به آشپزخونه

 که یه دخترآویزون جلوی راهموگرفت چشمم به آشپزخونه افتادکه شیدا به همراه رهام ازش خارج

 شدن نمی دونم چرابااینکه بهش گفته بودم به عنوان خواهرم قبولش ندارم نگرانش شدم

 خواستم سریعابه آشپزخونه برم امابادیدن سوسن منصرف شدم ومنتظریه فزصت دیگه موندم

 تابفهمم چه اتفاقی افتاده بعدازچنددقیقه دریاازآشپزخونه خارج شد به سرعت ازبین جمعیت

 ردشدم ومقابل دریاقرارگرفتم امابادیدن چشمای قرمزش که سرشارازتنفربود سوالم یادم رفت

 وتابه خودم اومدم چارستون بدنم لرزید

 یتوآشپزخونه چه اتفاق دمیفهم یروسرکو کنم وتانم میکردم نتونستم کنجکاو ی؟ هرکاراماچرا....

 افتاده آروم نمی شدم باشنیدن آهنگ بی کالمی که پخش می شد متوجه شدم زمان سروشامه

 بنابراین به سمت میزی که بچه هانشسته بودن رفتم وچشمام به پله هابود تادریابیاد پایین بادیدن

 دریامنتظرموندم تا بیادپیش ما امابدخالف انتظارم به سمت میزی که درانتهایی ترین قسمت خونه

 قرارگرفته بودوکسی اونجانبود رفت بادیدن رهام که مثل من به دریاچشم دوخته بودبی مقدمه

 پرسیدم توآشپزخونه چه اتفاقی افتاده؟

 نشون تیاحساسینسبت به در یلیداخیشرهام به سختی ازدریاچشم برداشت وگفت مهم نیست...

 می ده بنابراین بهتره زیادباهم برخوردنداشته باشن

درسته حتمامی دونی دلیل حساسیتش چیهآهی کشیدوگفت آره ولی حساسیت شیداکامال بی مورده چون درهرصورت من هیچ 

 احساسی بهش

 ندارم حتما خودتم متوجه شدی که شیدا هم بهم غالقه ای نداره واگه ازرفتن منصرف بشم بی

 خیالم می شه

 تودلم گفتم چه جالب این دقیقا حرفیه که دریابه شیدازده بود اونم متوجه شده بود رهام به شیدا
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 هیچ عالقه ای نداره به خاطرهمینم به رهام نزدیک شده تارهام روبه شمت خودش بکشه ولی نمی

 تونه حریف شیدا بشه

 _خب چرابه شیدانمی گی دست ازسرت برداره؟

 _فکرمی کنی نگفتم؟به خداصدباربه طورمستقیم وغیرمستقیم بهش گفتم ولی گوشش

 بدهکارنیست

 

 

 

 

 

 

چرامی خوای بری؟قبالبهت گفتم دوباره می گم به خاطراینکه هیچ دلیلی برای موندن ندارم چون ازهمه بیشتراینعذابم می ده که 

 هیچ کی منو به خاطرخودم دوست نداره این همه دخترکه واسم غش وضعف می

 رن اگه یه روزپول وموقعیتم روازست بدم فراموشم می کنن حتی شیداکه غریبه نیست

 ودخترعممونه حاالهم منتظرعروسی رهاهستم چندروزبعدش برای همیشه ازاین کشورمی رم

 ..فکرنکنمیعنی هیچ راهی نداره ازرفتن منصرف شی؟این باربرخالف همیشه که با اطمینان جواب می داد باشک گفت نه...

 به یک باره روشوبه طرف من کردوباجدیت گفت دریامشکل یابیماری خاصی نداره؟

 نمی دونم چطورمگه؟تاخواست جواب بده شیداپابرهنه پریدوسط بحثمون ونذاشت رهام جواب بده این دفعه به جای

 رهام من می خواستم خفش کنم تادفعه ی بعدپارازیت بیاد دوباره روکردم به دریا که تنها پشت

 میزنشسته بود وغذاشومی خورد خوردن که نه بیشترباغذاش بازی می کرد انگاریکی داره

 مجبورش می کنه باوجود بی میلی غذاشوبخوره بادیدن وضعیتش عذاب وجدان گرفتم واحساس

 کردم خیلی تنهاست آرایش صورتش پاک شده معلومه اینقدرحالش خراب بود که حوصله نکرده

 آرایشش روتمدیدکنه بادیدن دقیق صورتش ازحرفی که شروع مهمونی زده بودم پشیمون شدم

 به نظرم دریاحتی بودن آرایشم خیلی ازشیدا ودخترای دیگه زیباتربود بعدازاینکه چندقاشق

 غذاخورد دست ازخوردن کشید وبه میز خیره شدورفت توفکر نگاهی به ظرف خودم انداختم که

 هنوزنصفشم نخورده بودم ودیگه میلی به خوردن نداشتم رهام هم توفکربود ودرجواب حرفای

 مفت شیدافقط سرشوتکون می داد وچیزی نمی گفت بعدازخوردن شام به همراه پدرم ودریا دم

 درایستادم تاازمهموناخداحافظی کنم دریابرخالف شروع مهمونی که بالبخندجواب مهمونارومی داد

 باناراحتی ازشون خداحافظی کرد حتی بارهام هم خیلی رسمی خداحافظی کردوبعدازگرفتن اجازه

 ازپدرم به اتاقش رفت ازچهره ی رهام مشخص بود توقع چنین برخوردی روازدریانداشت به

 طرفش رفتم وگفتم ازدریا دلخورنباش

وتودلم ادامه دادم ازمن  ستیازتوناراحت ن اینه دردلخورنیستم می ترسم به خاطراینکه جلوی شیداکوتاه می یام ازم ناراحت باشه-

 ..متنفره ستینه ناراحت ن..ناراحته 
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 بعدازراهی کردن مهمونا باخستگی به اتاقم رفتم وقبل ازبستن دراتاقم نگاهی به اتاق دریاانداختم

 که صدایی ازش نمی یومد حتما خوابیده...

 رهام

 نمی دونم چرا امروزبه ندای قلبم گوش دادم وبعدازمدت ها به یه مهمونی فامیلی رفتم چرا

 باوجوداینکه می دونستم شیداهم تواین مهمونی حضور داره بازم تصمیم گرفتم به اون مهمونی

 برم این مهمونی باتموم مهمونی هایی که تابه حال رفته بودم فزق داشت وتنهادلیلش هم وجود

 دریا بود که هرکسی روتودریای آبی چشماش غرق می کرد فکرمی کردم به جای دریا یه

 دخترعفاده ای ولوس مثل شیدا دخترعموم باشه امادریا بااونی که فکرمی کردم زمین تا آسمون

 فرق می کرد نمی دونم چرابااین که اولین بارم بود دریارومی دیدم نتونستم خوش حالیموبابت

 داشتنش به عنوان دخترعمو پنهون کنم ولحن رسمی روکناربزارم وباهاش صمیمانه برخورد کنم

 یادم نمی یادبه جز رهابادختردیگه ای این طورصمیمی شده باشم دوست داشتم تاآخرمهمونی

 کنارش باشم وباهاش صحبت کنم اگه شیدانبود حتما می تونستم به خواسته ام برسم دریا بین

 حرفاش اسم پرهام روبرد چنان ایمشوباصمیمیت به زبون آوردکه فکرکردم برادرشه اما بعدازاینکه

 گفت پسرعموشه ناخواسته بهش حسودیم شد دریا فقط یه بارمنو به اسم کوچک صداکرد که

 مشخص بود ازدهنش بیرون پریده بود ناز وعشوه ی خاصی که توصداش بود مدام وادارم می کرد

 که ازش بخوام دوباره اسمم روتکرار کنه وهرلحظه منتظر بودم تا مثل پرهام منم به اسم کوچیک

 صدا کنه اما دیگه تکرارنشد فکرمی کنم بهتره واسه رفتن عجله نکنم احساس می کنم دارم

 کورسوی امیدی برای موندن پیدامی کنم

 دریا

 امروزمثل همیشه ازخواب بیدارشدم وبعدازیه دوش دقیقه ای یه تی شرت وشلوارمشکی با خط

 های سفید پوشیدم و موهامودم اسبی بستم وباچشمایی که دیگه گرماشوازدست داده بود ازاتاقم

 خارج شدم پدرم بادیدن من لبخندرولبش ماسید بی توجه به آرشام روی بزدیک ترین صندلی

 نشستم وهم زمان که صبحانه می خوردم متوجه پدرم شدم که زیرچشمی بهم نگاه می کرد

 ونگرانی وترس توچشماش موج می زد دیشب بعد ازکلی فکرکردن تصمیم گرفتم دیگه رفتارم

 مثل گذشته نباشه هرچقدرسعی کردم باآرشام مدارا کنم بسه نمی خوام بیشترازاین مقابل آرشام

 ضعیف باشم خانواده ی من فقط شامل مامان راحله پرهام وپریا وپدرم می شه که به تازگی بهمون
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 ملحق شده وآرشام یه غریبه ست که باید مثل یه رهگذر ازکنارش بگذرم وازگرمای چشمای من

 

 

 

 

 

 

 محرومه قبل از آرشام دست ازخوردن کشیدم وبه اتاقم رفتم بعدازپوشیدن لباسم به سمت

 سوسن جون که مشغول جمع کردن میز صبحانه بود رفتم بادیدن من دست از کارکشید

 دخترم جایی می ری؟بی توجه به آرشام که درحال پایین اومدن ازپله ها بود گفتم دارم می رم بیرون اگردیرکردم نگران

 نشید ممکنه امشب برنگردم

 مگه کجا می ری؟زیرچشمی به آرشام که سرجاش ایستاده بودوبه مکالممون گوش می کرد نگاه کردم تاخواستم

 جوابشوبدم گوشیم زنگ خوردبادیدن اسم پرهام لبخندی به لبم اومد که ازچشمان تیزبین آرشام

 دور نموندچون اخمشوبه وضوح می تونستم ببینم

سالم آبجی کوچولوی خودم کجایی؟کی قراره بری پیش مامان راحله؟سالم عزیزم هنوزخونه ام تازه اآلن می خواستم ازخونه 

 یبه خاطرمن ازکارت م یخواستم بهت زحمت بدم چندروزه دار ینمخارج شماون وقت کی می خواستی بهم زنگ بزنی؟خب...

 باآژانس می رمنیبه خاطرهم یزن

احساس کردم این حرفت یعنی چی؟مگه من غریبم؟نه پرهام باورکن این طورنیست توحتی ازبرادرم هم بهم نزدیک تری آخه...

 اخم آرشام غلیظ ترشد

آخه نداریم چه معنی می ده وقتی من هستم توتنهایی باآژانس این همه راهوبیایناخواسته لبخندی به لبم اومدوگفتم من قربون این 

 غیرتت بشم

 اومدم زمیباشه عزخدانکنه درضمن من توراهم واآلن می رسم دم درخونتون-

 

 

 

 

 

 

 بعدازخداحافظی قطع کردم ودرمقابل چشمان بهت زده ی آرشام ازعمارت خارج شدم هنوزدستم

 به دستگیره درنرسیده بودکه بازوم ازپشت کشیده شد باعصبانیت به سمت کسی که این کاروکرده

 بودبرگشتم بادیدن آرشام عصبانیتم بیشترشدوخواستم چیزی بگم که زودترازمن باصدایی که

 عصبانیت توش موج می زد گفت داری بااون پسره کدوم گوری می ری؟

 منم باعصبانیت جواب دادم اوال اون پسراسم داره واسمش پرهامه دومابه جنابعالی هیچ ربطی



 

 رمان دریا از مودب پور انجمن رمان فور

 نداره من کجامی رم

توغلط کردی که ربطی نداره اینوآویزه ی گوشت کن من نمی ذارم بااین کارات آبروی خانوادگیماروببری اآلنم بروبه اتاقت 

 وقتی برگشتم خودم تکلیفتو روشن می کنم

توفکرکردی کی هستی که بامن این رفتارومی کنی؟تنهاکسی که حق داره این حرفوبزنه باباستاگرم مشکلی داری می تونی به 

 بابا بگی

 برگشتم تادروبازکنم اماآرشام دوباره بازوموگرفت واین باربدون اینکه حرفی بزنه منو به سمت

 عمارت کشیدهرچقدرجیغ کشیدم وبهش مشت زدم متوقف نشدهنوز واردعمارت نشده بودیم که

 گوشیش زنگ خورد وایستادتاگوشیشوجواب بده منم ازغفلتش استفاده کردم وبازوموآزادکردم

 وخودموبه بیرون ازخونه رسوندم بادیدن ماشین پرهام به سمتش رفتم وسوارشدم

سالم خوبی؟سالم چی شده؟چرانفس نفس می زنی؟هیچی داشتم ازدست یه نفرفرارمی کردمآروم زدتوسرم وگفت دریا 

 توروخداسعی کن بزرگ شی می ترسم بااین رفتارای بچگونت بترشی

 بمونی رودستمون

 مامان راحله بمونم شیولش کن بابام اجازه داد امروزپ نارویاباعصبانیت گفتم پرهام....

 وفردایرگردم خونه

 راست می گی؟چه بابای خوبی داری ببینم تابه حال بهت گیرنداده که چرامن همش می یامدنبالت؟

 

 

 

 

 

 

نه چون قبلش مامان راحله باهاش صحبت کرده پرهام توچطورکارمندی هستی بااینکه چندروزهدیربه کارات می رسی شریکت 

 عذرتونمی خواد؟

چون شریکم که دوست صمیمیم محسوب می شه مثل خودم بعضی اوقات دیرمی رسهسرکارومنم مجبورم درعوض دیرکردنای 

 اونونادیده بگیرم درضمن چندباری هم که باهم رفتیم

 بیرون من ازمرخصی ساعتی استفاده کردم

 بی مقدمه پرسیدم پرهام توقصدازدواج نداری؟

 هول شد

من که چیزی نگفتم یه سوال ساده پرسیدم یکن یوادارم ییزایآدموبه گفتن چه چ نیاه بب...یعنینه ..اون...یدون یم زهیچخب...

 وحاالهم جواب می خوامنمی دونم موقعش که بشه بهت می گمبا این حرفاوحرکتایی که ازش دیدم فهمیدم دلش جایی گیرکرده

باشه ولی باید قول بدی بهم بگیباشه خوشگل خانم قول می دمبااین حرفش یاد دیشب افتادم که آرشام به رهاگفت خوشگل خانم 

 چقدردوست داشتم یه

 روزآرشام این حرفوبهم بزنه باید این آرزو روباخودم به گورببرم چون با این کاری که امروز کردم

 فکرنکنم زندم بزاره

 پرهام باعصبانیت گفت دیگه این حرفوتکرارنکن که ناراحت می شم حاالهم پیاده شو دیرم شدهرسیدیممرسی پرهام ببخشید که...
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 تحمل اینکه پرهام ازم ناراحت بشه روندارم به خاطرهمینم بابغض وناراحتی اسمشو صدازوم

 باشنیدن صدام اخماشو ازهم بازکرد ودستشوزیرچونم گذاشت

دریای داری گریه می کنی؟خودت بهترمی دونی که برای من باپریاهیچ فرقی نداری وقتی اینحرفارومی زنی احساس می کنم 

 دیگه منوبرادرخودت نمی دونی ومثل غریبه ها باهام رفتارمی کنی

 

 

 

 

 

 

باورکن این طورنیست من توروحتی بیشترازبرادرم دوست دارم اما ..هیس دیگه ادامه نده باشه عزیزم باورکردمبادستاش 

 اشکاموپاک کردوگفت حاالبخند دلم شادشه..

 وقتی دیدهنوزناراحتم یه ذره قلقلکم دادتابخندم

باشه داداشیبعدازخداحافظی ازماشین پیاده شدم قلباً شتونیپ امی یم یرسه منم عصر یم اهمیپر گهیتاچندساعت دحال شد...

 ازاینکه پرهام هنوزمثل سابق منودوست داره خوش حالم

 زنگ دروزدم بعدازچنددقیقه مادرم دروبازکرد حق داشت ازدیدنم متعجب شه چون بهش خبرنداده

 بودم قراره بیام ومی خواستم غافلگیرش کنم مادرم هنوزتوبهت بودبابسته شدن دربه خودش اومد

 ومحکم بغلم کرد حرفی نمی زد وفقط نگام می کرد

مامانی چراحرف نمی زنی؟چون دوست دارم فقط نگات کنمبعدازچند دقیقه دست ازنگاه کردن به من کشید وباهم وارد خونه 

 شدیم مامانم به سمت آشپزخونه

 رفت منم به اتاقم که دلم حسابی براش تنگ شده بود رفتم به سمت کمدلباسام رفتم

 ولباساموعوض کردم قبل ازرفتن ازاین خونه چنددست لباس اینجاگذاشته بودم تاهروقت اومدم

 ازشون استفاده کنم رفتم با آشپزخونه ومامانموازپشت بغل کردم وسرموروشونش گذاشتم

مامان خودم چطوره؟اآلن که تواینجایی عالیم دخترگلم چطوره؟اآلن که پیش مامان جونم هستم عالیمخیلی خوش حالم بروبشین 

 ؟یمون یم شمیامروزکامل پبرات چای بیارمنه دیگه مامان جون می خوام امروزکه پیشت هستم خودم کاراروانجام بدم-

 

 

 

 

 

 

 باخوش حالی گفت واقعاً؟آره مامانی آقای رادمنش بهم اجازه داده فردابرگردم خونه..

 آره قربونت برم بروتوحال تا من چای هاروبیارمدوتا چای که برای خودم کم رنگ تربود ریختم ورفتم پیش مامانم
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نه مامانی آقای رادمنش خیلی مردخوبیه باهزارجوربدبختی تونستم راضسش خب دخترم تعریف کن اونجابهت بدنمی گذره که...

 کنم تابهم اجازه بدهتوکارای خونه به خدمتکارشون کمک کنم

جدی؟خداخیرش بده توهم سعی کن باهاشون رفتارمناسبی داشته باشی دوست ندارمچندروزدیگه جلوی آقای رادمنش خجالت زده 

 باشم

باشه مامانی هرچی توبگیقول بده وضعیت خانواده جدیدت باعث نشه که تغییرکنی من دریای که خودم تربیت کردمدوست دارم 

 نه دریایی که به خاطرپول پدرش بازیردستاش بدرفتاری کنه دخترم دوست دارم

 همیشه دلت مثل دریا بزرگ باشه سعی کن پدروبرادرت رودوست داشته باشی وبهشون محبت

 کنی تااوناهم تورودوست داشته باشن

 بااین حرف مادرم یادآرشام افتادم باوجوداینکه هیچ بدی بهش نکردم ازم متنفره ومنم ازدیشب

 تصمیم گرفتم ازش متنفرباشم اما مامانم گفت دلم باید مثل دریا بزرگ باشه یعنی

 ببخشمش؟بااون حرفایی که دیشب بهم زد چطوری می تونم آرشام روببخشم؟چطورمی تونم

 ازش متنفرنباشم؟باشنیدن صدای اذان ازجام بلندشدم تانمازبخونم بهترین راه خارج شدن ازاین

 نفرتوفراموش کنم نیبعدازخوندن نمازباخودم قرارگذاشتم اسردرگمی کمک خواستن ازخداست....

 ویه فرصت دیگه به آرشام بدم ازخداخواستم کمکم کنه تارفتارآرشام باهام بهترشه بااینکه می

 گفتم آرشام یه غریبه ست اماقلباًنمی تونم فراموش کنم آرشام برادرمه وبایددوستش داشته باشم

 باشنیدن صدای پریا چادروسجاده رو جمع کردم ورفتم پیشش

 خودم ی وونهید ایسالم درسالم پری خانم-

 

 

 

 

 

 

 مامانم ازجاش بلندشد

کجا می ری مامان؟می رم آشپزخونه تا ناهاردرست کنمنه مامان ناهارامروزومن وپریاآماده می کنیمباچشم به پریا اشاره کردم تا 

 اونم اصرارکنه

آره زنمودریاراست می گه بزارناهارامروزو مادرست کنیم شماهم بهتره استراحت کنیدوهمزمان از جامون بلندشدیم وبه 

 آشپزخونه رفتیم به محض اینکه ازدیدمامانم خارج شدیم پریایه

 سیخونک به پهلوم زد

 این چه حرفی بود زدی؟من کی غذادرست کردم که دفعه دومم باشه؟دستموبه معنی خاک برسرت باالبردم

باالخره ازیه جایی باید شروع کنی تاکی می خوای این طوری ادامه بدی؟خیرسرت چندسال دیگهباید ازدواج کنی اون وقت می 

 خوای چی کارکنی؟

 پریابابی خیالی جواب داد حاالکوتااون موقع...

 منم مثل خودش با بی خیالی گفتم آره راست می گی اصغرقصاب واکبردوغی که به یه زن
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 کدبانونیازندارن توبااین شرایط ازسرشونم زیادی هستی ...

 باحالت تهاجمی به سمتم اومد

 درحالیکه هنوزدستش واسه زدن باالبود گفت چی؟راستی پریا یه چیزی...

 دیشب دوتاپسرمی خواستم برات جداکنمدستشوآوردپایین وباذوق گفت خب....

 امامتاسفانه قسمت نبودباناراحتی گفت چرا؟

 

 

 

 

 

 

چون هردوتاشون صاحب داشتنخاک برسرم شانس ندارم یه شوهرپولدارگیرم بیادبااین حرفش زدم زیرخنده پریا یه خواهرواقعیه 

 همیشه هواموداشت این حرفایی هم که می زد

 فقط شوخی بود چهره ی بانمک وجذابی داره رفتارشم عالیه ای کاش می شدپریا زن داداشم بشه

 اما نه حاال که فکرمی کنم با رفتارهایی که ازآرشام دیدم پریا واسش زیادیه واخالقاشون به هم

 نمی خوره

لب ولوچه ی آویزونتو جمع کن شاید تومهمونی های بعدی تونستم واست یه کاری بکنم حاالهمبروساالد درست کن منم خودم 

 ناهاردرست می کنم

 هرکدوم مشغول کارخودمون شدیم بعدازخوردن ناهاروشستن ظرفاکه باخنده وشوخی های من

 وپریاهمراه بود پرهام ازراه رسید بااومدن پرهام مامانم به آشپزخونه رفت تاچای بیاره

 وهرچقدراصرارکردم قبول نکرد وخودش رفت پریاهم سرش توگوشیش بودومشغول اس ام اس

 باری بود

دریا برام تعریف کن این چندروز چطورگذشت؟خوب بودولی بودن درکنارشماروترجیح می دمدراین که شکی نیست یه مدت 

 بگذره عادت می کنی مهمونی دیشب چطوربود؟بهت خوشگذشت؟

 بایادآوری دیشب ناخواسته ناراخت شدم وای سعی کردم بروزندم بالحن معمولی گفتم خوب بود

 فقط خوب بود؟درحالیکه سرم پایین بودگفتم خب چی بگم؟

 نزدیک تراومد وباصدای آروم ترگفت دریا اتفاقی افتاده؟کسی بهت حرفی زده؟

 نه چه اتفاقی؟توچشمام نگاه کنسرموباالگرفتم
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پرهام ؟یخور ینکرد؟داروهاتومرتب م تتیچندروز معدت اذ نیاخانوادت اذیتت می کنن؟نه اون روز که پدرمودیدی؟آره دیدم...

 بااینکه برادرواقعیم نبود همیشه به فکرم بوداآلنم نگرانم شده ولی آرشام که برادرواقعیمه

 نگرانم که نیست هیچ حاضرنیست سربه تنم باشه حتماًاگه متوجه بیماریم بشه آزارواذیتش

 روبیشترمی کنه این فکرباعث شدناخواسته بغض کنم وگریم بگیره

 پرهام بانگرانی گفت چی شد دریا؟نکنه حالت بدترشده؟

 نگران نباش چیزی نشدهپس چراگریه می کنی؟چون ازاینکه می بینم این همه به فکرم هستی خوش حالمنفس آسوده ای کشید

 دختره ی دیوونه ...بامهربونی بغلم کرد –من همیشه به فکرآبجی کوچولوم هستم

 پریاپریدوسط وگفت

آهای دخترخحالت نمی کشی راه به راه می ری بغل داداشم؟محض اطالعتون پرهام داداشمه وهروقت بخوام می رم بغلشوبراش 

 زبون درازی کردم وخودموبیشتربه پرهام چسبوندم ازتکون خوردن پرهام فهمیدم داره می

 خنده دستاشوبازکرد وبه پریا اشاره کردبیادبغلش پریاهم واسم شکلک درآوردوخودشوانداخت

 توبغل پرهام پرهام بامهربونی سرپریاروبوسید

هردوتاتون خواهرای کوچولوی من هستین به یه اندازه دوستون دارم وبه فکرتون هستم مامانمبادیدن ما تواون وضعیت خندش 

 گرفت

 بغل پرهام؟ نیرفت ییسنتون دوتا نیدباایکش یشمادختراخجالت نم-

 

 

 

 

 

 

 پرهام درجواب مادرم گفت

 اشکال نداره زنموالبدخودشونم باورشون شده هنوزکوچولوهستنمن وپریا باهم گفتیم پرهام...

 پرهام دستاشوبه معنی تسلیم باال برد –مگه دروغه؟

 مامانم باگذاشتن سینی چای روی زمین به دعوامون خاتمه داد

بسه دیگه سعی کنید بزرگ شیدچندوقت دیگه باید شوهرکنیدهرسه تامون سرمونوانداختیم پایین وپرهام به طوریکه فقط من 

 وپریابشنویم گفت

پس بایدبه اکبرقصاب واصغردوغی بگم آماده باشنمن وپریابااخم بهش نگاه کردیم وپرهام هم ازحرص خوردن ما ریز ریز می 

 خندید بفرما اینم

 شمونیشب پ یبهمون خوش گذشت ول یموندن وحساب ونشمیشام پ ایپرهام وپرازبرادرما....

 نموندن تا شب بامامانم راحت باشم به خاطراین کارشون ازصمیم قلب ازشون ممنون بودم درطی

 روز اصالًبه این فکرنمی کردم قراره صبح برگردم خونه چون نمی خواستم روزم خراب شه شبم با

 جای اینکه تواتاق خودم بخوابم بغل مامانم خوابیدم اینقدرباهم حرف زدیم تاخوابمون برد یه
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 خواب راحت که خیلی بهش احتیاج داشتم ...صبح که ازخواب بیدارشدم مامانم کنارم

 نبودباسروصدایی که ازآشپزخونه می یومد متوجه شدم داره صبحانه رو آماده می کنه بعدازشستن

 صورتم درکنارمادرم مشغول خوردن صبحانه شدم بعدازخوردن صبحانه مادرم گفت

 آماده شو پرهام می یاد دنبالتاین بارمثل دفعه ی قبل که رفتم گریه نکرد چون می دونست دوباره به دیدنش می یام

 آرشام

 خدایا دارم دیوونه می شم ازیه طرف بهش می گم به عنوان خواهرقبولش ندارم وازیه طرف دیگه

 روش غیرت دارم و ازاینکه می بینم بایه پسرغریبه می ره بیرون وازهمه بیشتراینکه به اون پسره

 می گه حتی ازبرادرشم بهش نزدیک تره عصبی می شم نمی دونم دلیلش چیه بادست پس می

 زنم باپاپیش می کشم نمی تونم به خودم دروغ بگم من چه بخوام وچه نخوام به عنوان برادرش

 

 

 

 

 

 

 درقبالش مسئولیت دارم بعدازاون کاری که دیروزباهام کردوازدستم فرارکرد تصمیم گرفتم

 موضوع رو به پدرم بگم این طوری می فهمه دریادخترسربه زیری که نشون می ده نیست

 وممکنه ازچشم پدرم بیفته اماامروز اصالًشرایط پدرم مناسب نبود دیرترازشبای قبل به خونه اومد

 وشام روتنهایی خوردم ای کاش دریاخونه بود این طوری مجبورنبودم ناهاروشام تنهاباشم درسته

 دوسش ندارم ولی بدون دریاخونه مثل قبل سوت کوره بعدازشام باالخره پدرم اومدوسریعا به

 اتاقش رفت تا استراحت کنه برای من چیز عجیبی نبودتا قبل ازاومدن دریا همین طور بود وپدرم

 پدرم فقط زمان خوردن صبحانه کنارم بود وشام وناهار توکارخونه می موند ودیر وقت می یومد

 خونه این مدت هم که شام وصبحانه کنارم بود به خاطردریابود دیروزم چون دریا نبود شام

 پدرم گهید یخالف روزابر میخور یصبحانه م میدزحال حاضر هم باپدرم دارتوکارخونه موند...

 هیچ عجله ای واسه رفتن به کارخونه نداره وهرچنددقیقه یک باریه نگاه به درمی ندازه

 حتماًمنتظردخترش بیاد وبعدبره کارخونه بابلندشدن صدای آیفون زیرلب گفت حتماًدریاست وقبل

 از سوسن خودشو به آیفون رسوند

بله؟دریا جان بیا داخل ازپرهام هم بخواه بیاد داخلودکمه ی آیفون روزدوبا خوش حالی برای استقبالشون رفت منم دست 

 ازخوردن کشیدم وباپدرم

 همراه شدم بادیدن اون پسر درکنار دریا دستام ازعصبانیت مشت شد مخصوصاً وقتی دیدم این

 همه به هم نزدیک هستن مطمئناًاگه پدرم این جانبود بامشت می کوبوندم تو صورتش تادیگه

 پاشوخونمون نذاره ودریا رو هم تواتاقش حبس می کردم پدرم با خوش رویی بهش دست داد
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 امامن فقط بهش نگاه کردم دریاهم به من نگاه نمی کرد انگار اصاًل وجود ندارم این همش

 تقصیراون پسرست پدرم به پرهام اشاره کرد

 ایشون آقای پرهام شکوهی پسرعموی دریا جان هستندوبعد به من اشره کرد

 ایشونم پسرم آرشام رادمنش هستندبدون اینکه دستشو جلوبیاره خیلی رسمی گفت

 خوشبختم تونییازآشنا-

 

 

 

 

 

 

 منم همین طورپدرم روبه پرهام گفت

پسرم ازت خواستم بیای داخل تا بابت زحمت هایی که این چند مدت بهت دادم ازت تشکرکنماین چه حرفیه؟دستشودورشونه ی 

 دریاحلقه کرد

 دریاخواهرعزیزمنهبا نیم نگاهی که به من انداخت فهمیدم درواقع مخاطب حرف آخرش من بودم پسره ی لعنتی با

 این کارش خواسته بهم بفهمونه دریافقط خواهراونه و من به برادرهیچ حقی نسبت به دریا ندارم

 دوست داشتم بادستام خفش کنم اماسعی کردم به خودم مسلط باشم باپوزخندروبه پرهام گفتم

دریادرحالیکه توبغل پرهام بود پشت چشمی نازک کردوبه جای شما کار یاشغلی هم دارید منظورم به جزبیرون رفتن بادریاست..

 پرهام جواب داد

 پرهام معماری خونده ودرحال حاضرتویه شرکت که بادوستش شریکه کارمی کنه وشرکتشفاصله ی زیادی با اینجانداره

 ازجوابی که شنیدم ناراحت نشدم ازاینکه دریا ازش طرفداری کرد ناراحت شدم یعنی حسودیم

 شد ..پدرم ازپرهام خواست تاکمی بشینه ولی پرهام قبول نکردودریابرای همراهیش رفت

 دریا

 به همراه پرهام ازعمارت خارج شدم قبل ازاینکه دروبازکنم پرهام روبه من گفت

 برادت رودوست داری؟مرددبودم جواب بدم نمی تونستم به پرهام دروغ بگم

راستش من آرشام روبه عنوان برادرم دوست دارم ولی اون هنوزنتونسته منوبه عنوان خواهرشقبول کنه واحساس می کنم ازمن 

 خوشش نمی یاد

 ستیطورن نیبه نظرمن ا یول-
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چی باعث شده این طوری فکرکنی؟چون من خودم دوتاخواهرکوچولودارم ومی تونم محبت وتوجه برادرنسبت به خواهرش 

 رودرککنم

بعدازرفتن پرهام ذهنم درگیر حرفاش بودیعنی ممکنه آرشام منوبه حتماًهمین طوره...امیدوارم این طور که تومی گی باشه...

 عنوان خواهرش دوست داشته

 باشه؟

 آرشام

 منوباش فکرمی کردم دوست پسرشه ای کاش به جای اینکه برای دریامثل برادرباشه دوست

 پسرش بود چون باوجود پرهام دریا منو نمی بینه مخصوصاًحاالکه پدرم پرهام روتاییدکرده وبه

 به من نداره یتوجه چیه ایدر یبعدازمهموندریا اجازه داده هروقت خواست باپرهام بیرون بره..

 وفقط موقع صبحانه وشام که پدرم پیشمونه دریارومی بینم ناهار توآشپزخونه می خوره وبقیه

 اوقات هم یاتواتاقشه ویاباپرهام می ره بیرون وشب باخوش حالی تمام اتفاقاتی که درطی

 روزهمراه پرهام براش افتاده تعریف می کنه وکاری هم به کارمن نداره

 مگه منم همینونمی خواستم؟پس چراازاینکه منونادیده می گیره ناراحت می شم یابه پرهام که

 خیلی وقت ها داداشی صداش می کنه حسودیم می شه؟

 دریا

 امروزرتبه های کنکور اعالم می کنن ازدیشب تاحاالدل تودلم نیست پدرم همش توکارخونه ست

 وحواسش به این جورچیزانیست آرشام هم حواسش نباشه بهتره باصدای آیفون به سمتش رفتم

 پریابود هرچقدراصرارکردم داخل نیومد بعدازخداحافظی باپدرم وسوسن جون ازخونه خارج شدم

 آرشام چنددقیقه قبل ازمن ازخونه خارج شده بود بادیدن پریاکه اخم کرده بود به سمتش رفتم

 ؟یپسند یبرادرم باخنده اضافه کردم مسالم چرا اخمات توهمه؟سالم این پسره که باجنسیس ازخونتون خارج شد کی بود؟-

 

 

 

 

 

 

بااخم بهم  نیپسره همچنخیرباشه واسه خودتچرا؟منوباش می خواستم آرشام رو واسه توجداکنمباعصبانیت گفت صدسال سیاه..

 کرد انگارازم طلبکاره ینگاه م

خوشم نمی یاد اخمو یپسره دلت می یاد؟داداشم به این خوش تیپی دخترا واسش غش ضعف می رنارزونی همون دخترا باشه..

به داداشم توهین کنیتوچته ؟همش داداشم داداشم می کنه وایسابه پرهام می گم واسش هوو آوردیخودم هم نمی دونستم 

 چراازاینکه کسی به آرشام توهین کنه ناراحت می شم حتماًبه خاطراینه که

 برخالف خودش خیلی دوسش دارم وبرام مهمه اما درظاهرسعی می کنم نسبت بهش بی تفاوت

 باشم
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 من وپریاتصمیم گرفته بودیم برای دیدن رتبمون به جای شرکت پرهام به کافی نت بریم تا به این

 بهونه یه دوری هم تو شهربزنیم باورودبه کافی نت به سمت یکی ازدستگاه ها رفتیم اول

 پریامشخصاتش رو وارد کرد ودرحالیکه دستش تودستم بودمنتطربااالومدن صفحه ی کارنامه

 بودیم بادیدن رتبش که شده بود نفسی ازسرآسودگی کشیدوحاالنوبت من بود بادیدن رتبم

 ناخواسته فریادی ازسرخوش حالی کشیدم رتبم شده بوداین رتبه حتی ازاونی هم که فکرمی

 کردم بهتربود هردومون خیلی خوش حال بودیم

 دریاخیلی خوش حالم رتبه هامون خیلی به هم نزدیکه پس دانشگاه هم می تونیم باهم یهجاباشیم

 درستهپس هردومون می زنیم پزشکی تهران ..باشه؟قبل ازکنکورهمیشه هدفم پزشکی تهران بودبنابراین باخوش حالی گفتم باشه

 باهم به شرکت پرهام رفتیم تااین خبر روبهش بدیم باورود به شرکت پرهام رودیدیم که پشتش

 به مابود وبامنشی صحبت می کرد

 

 

 

 

 

 

 آرام خانم لطفاًاین پرونده هاروبدین به آرمینآرام باخجالت گفت چشم

 تابه حال ندیده بودم کسی منشی روبااسم کوچک صداکنه بادیدن نیم رخ پرهام ولبخندی که

 رولبش بودبیشتر مشکوک شدم ونگاهی به چهره پریا انداختم که موشکافانه چشم دوخته بود به

 پرهام وآرام

 پرهام بادیدن ما لبخندشوقورت داد وبه سمتمون اومدوازمون خواست وارداتاقش بشیم به آرام

 گفت

 لطفاًبه آقارحمت بگیدواسمون قهوه بیارنآرام این بارباناراحتی که تولحنش مشخص بودگفت چشم

 پرهام پشت میزش نشست من وپریاهم منتظربودیم تا هرچه زودترشروع کنه اماهرچقدر

 منتظرموندیم پرهام حرفی نزد به ناچارخودم شروع کردم

فکرنمی کنی باید یه چیزی روبهمون توضیح بدی؟پرهام مثل مجرم هایی که سعی دارن حقیقت روپنهان کنن آب دهنشوقورت 

 داد وگفت مثالًچی رو؟

 تاخواستم دهن بازکنم آقارحمت وارد اتاق شد وقهوه هارو روی میزگذاشت ورفت پرهام

 قهوشوبرداشت

مثاالً ینکه ازکی تاحاال رئیس شرکت منشی روبااسم کوجک صدامی کنه؟بااین حرفم قهوه پریدتوگلوش وشروع کرد به سرفه 

 کردن بعدازاینکه حالش جااومد بادستپاچگی

 گفت

 پریاچشماشوریزکردکمیخانم رادفرخواهردوستمه که باهاش شر یعنیخب چیزه می دونید آرام ..نه نه..
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 پرهام دستشو دورلیوان پیچیده بود وسرش پایین بوده؟یخبرپرهام راستشوبگو...

 

 

 

 

 

 

نمی دونم راستش ازهمون روزای اول که آرام اینجا مشغول به کارشد ازش خوشم مییومدازاینکه می دیدم بامردای غریبه خیلی 

 گرم نمی گرفت حتی وقتی

 بامن حرف می زنه ازخجالت روش نمی شه توصورتم نگاه کنه خوشم اومد اوایل فکرمی کردم یه

 حس زودگذرباشه ولی هرچی می گذشت عالقم به آرام بیشترمی شد زمانی که توشرکت هستم

 سعی می کنم به بهونه های مختلف باهاش حرف بزنم اماهنوز ازحسش نسبت به خودم مطمئن

 نیستم

 تابه حال پرهامو این جوری ندیده بودم خیلی خوش حال بودم که دل داداشم یه جاگیر کرده خوب

 جایی هم گیرکرده آرام دخترزیبا وبرازنده ایه وهردوشون لیاقت هم دیگه رودارن

 باخنده گفتم پس مبارکه داداشی

 پریاهم گفت آخ جون بعدازمدت ها یه عروسی افتادیم

 پرهام باخجالت لبخندی زد

 من وپریاهم زمان گفتیم قبولهباشه؟.. بدونه یزیچ یخوام کس ینشده نم یقطع هیفقط تاقضاگه خدا بخواد آره..

 خب خانماچی شده افتخاردادین واینجااومدین؟پریاباگالیه گفت یعنی نمی دونی امروزچه خبره؟

 پرهام کمی فکرکرد

 نه به جان تومن روبه پریاگفتم مگه نمی دونی عاشقی فراموشی هم می یاره

 بااین حرفم پریازدزیرخنده پرهام گفت داشتیم دریا؟

 شونه هی باال انداختم

 اشدیورتبه پرمن شد یامروزرتبه هامونواعالم کردن رتبه -

 

 

 

 

 

 

 بامن حرف می زنه ازخجالت روش نمی شه توصورتم نگاه کنه خوشم اومد اوایل فکرمی کردم یه
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 حس زودگذرباشه ولی هرچی می گذشت عالقم به آرام بیشترمی شد زمانی که توشرکت هستم

 سعی می کنم به بهونه های مختلف باهاش حرف بزنم اماهنوز ازحسش نسبت به خودم مطمئن

 نیستم

 تابه حال پرهامو این جوری ندیده بودم خیلی خوش حال بودم که دل داداشم یه جاگیر کرده خوب

 جایی هم گیرکرده آرام دخترزیبا وبرازنده ایه وهردوشون لیاقت هم دیگه رودارن

 باخنده گفتم پس مبارکه داداشی

 پریاهم گفت آخ جون بعدازمدت ها یه عروسی افتادیم

 پرهام باخجالت لبخندی زد

 من وپریاهم زمان گفتیم قبولهباشه؟.. بدونه یزیچ یخوام کس ینشده نم یقطع هیفقط تاقضاگه خدا بخواد آره..

 خب خانماچی شده افتخاردادین واینجااومدین؟پریاباگالیه گفت یعنی نمی دونی امروزچه خبره؟

 پرهام کمی فکرکرد

 نه به جان تومن روبه پریاگفتم مگه نمی دونی عاشقی فراموشی هم می یاره

 بااین حرفم پریازدزیرخنده پرهام گفت داشتیم دریا؟

 شونه هی باال انداختم

 امروزرتبه هامونواعالم کردن رتبه ی من شدورتبه پریاشدواقعاًاینکه خیلی خوبه به مامان وزنمو خبردادین؟

 مهمون من رونیب میر یپس عصرم مهنوز نه تواولین کسی هستی که بهش گفتیم-

 

 

 

 

 

 

باشه فقط قبل ازشام بایدبرم خونهباشهمن وپریا ازجامون بلندشدیم وپرهام هم همراهمون اومد باخارج شدن ما ازاتاق هم زمان 

 دراتاق

 روبه رویی هم بازشد ویه مردتقریباهم سن وسال پرهام ازش خارج شد آرام هم که به نظرکالفه

 می یومد ازجاش بلندشد اون مردباخوش رویی به سمتمون اومد روبه پرهام گفت مهموناتو معرفی

 نمی کنی؟

 پرهام که تمام حواسش پیش آرام بودباکالفگی دستشوپشت گردنش کشید

ایشون خواهرم پریا وایشونم دخترعموم دریاروبه من وپریا ادامه داد ایشون دوست وشریکم آرمین درحالیکه صداش می لرزید 

 گفت ایشونم

 خواهرشون ومنشی شرکت خانم آرام رادفر

 آرمین درحالی که نامحسوس به پریانگاه می کرد گفت ازآشناییتون خوشبختم

 آرام برخالف زمان ورودمون به شرکت کالفه بود ومدام باناراحتی به من وپرهام که کنارهم ابستاده
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 بودیم نگاه می کرد بااین رفتارش متوجه شدم آرام هم نسبت به پرهام بی میل نیست وازاین بابت

 مامان راحله شیرم پ یباخروج ازشرکت به پدرم زنگ زدم وبهش خبردادم مخوش حال بودم..

 وقبل ازشام باپرهام برمی گردم مامان راحله باشنیدن رتبم خیلی خوش حال شد ناهارپیش مامان

 راحله موندم وعصرباپرهام وپریارفتیم شهربازی وحسابی بهمون خوش گذشت حاالبماندکه

 شدن ادهیطبق قرارمون قبل ازشام منو رسوندن خونه باپچقدرسربه سر پرهام گذاشتیم... 

 ازماشین پرهام رهام هم ازماشینش پیاده شد وبه سمتمون اومد باخوشرویی

 بامن وپرهام وپریا احوال پرسی کرد بعدازراهی کردن پرهام وپریا همراه رهام وارد خونه شدم

 رهام باحسرت پرسید

معلومه خیلی بادخترعمووپسرعموت صمیمی هستیدرسته عالوه براین خیلی برام عزیز هستنداین حرفم ازصمیم قلب بود چون 

 نیباورودم به خونه اولبعدازمامان راحله برام خیلی عزیزن...

 کسی که دیدم پدرم بود بعدش آرشام وپدر ومادررهام بدون اینکه نیم نگاهی به آرشام بندازم به

 

 

 

 

 

 

 همه سالم کردم بعدازعوض کردن لباسم چون تشنم بودبه آشپزخونه رفتم بادیدن آرشام پشیمون

 شدم وخواستم برگردم امادیرشده بودچون سوسن جون بادیدنم به طرفم اومد

 سالم دخترم چیزی الزم داری؟سالم سوسن جون اگه می شه یه لیوان آب بهم بدینبعدازخوردن آب لیوانوبه سوسن جون دادم

 دخترم ایشاالخیره خیلی خوش حالیخندیدم وگفتم آره خیره

 بااین حرفم آرشام به طرفم برگشت وبدون اینکه چیزی بگه باعصبانیت ازآشپزخونه خارج شد این

 بودرفتم پدرم وعمو یکه خال یبعدازخروج ازآشپزخونه به سمت مبل دونفره اپسره چش بود؟...

 ورعناخانم درحال صحبت بودن رهام رومبل تک نفره روبه روم نشسته بود وباگوشیش ورمی رفت

 وخبری ازآرشام نبود پدرم که تازه متوجه من شده بود گفت

دخترم امروزباپرهام بودی بهت خوش گذشت؟بااومدن اسم پرهام توجه همه ازجمله رهام که اخم غلیظی داشت بهم جلب شد 

 بالبخندی که

 نشونه خوش حالی ورضایتم بود گفتم آره بابایی خیلی خوش گذشت

ازصبح تاحاالکجاهارفتی؟بادخترعموم رفتیم به شرکتی که پرهام توش کارمی کرد وبعدشم رفتم پیش مامان راحلهوعصرهم رفتیم 

 شهربازی

دخترم یادت باشه یه شب که سرم خلوت بودازشون دعوت کنی برای تشکرچشم باباییوپدرم دوباره مشغول صحبت با عمو 

 وزنموشد منم توفکربودم که رتبموچجوری به بابام بگم

 اصالًبهتره وقتی دانشگاه قبول شدم رتبموبهش بگم این جوری هیجانش بیشتره باتکون خوردن
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 مبل متوجه حضوریک نفرکنارخودم شدم بادیدن رهام که برخالف روزمهمونی اخم کرده

 

 

 

 

 

 

 بودمتعجب شدم وهم زمان آرشام اومد ورومبل تک نفره روبه رومون نشست وبااخم من ورهام رو

 زیرنظرداشت باصدای جدی رهام به طرفش برگشتم

چرا همیشه باید باپرهام بری بیرون؟چونکه پرهام غریبه نیست پسرعمومهچرارفته بودی محل کارش؟ حتماًچونکه پسرعموته 

 آره؟منم درحالیکه بغضم گرفته بود وازرفتاررهام تعجب کرده بودم سرموبه معنی آره تکون دادم بااین

 کارم رهام مثل آتش فشانی که درحال فوران باشه باعصبانیت ودرحالیکه سعی می کرد صداش

 باالترنره گفت

مگه من پسرعموت نیستم؟پس چراهروقت بابچه هامی رفتیم بیرون همراه آرشام نمی یومدیوبیرون رفتن باپرهاموترجیح می 

 دادی

 بااین حرفش بغضم ترکیدرهام که بادیدن اشکای من آروم ترشده بود دستشوروشونم گذاشت

 باصدای گرفته جواب دادمدریا...

آرشام هیچ وقت بهم نگفته بود قراره باشمابره بیرون هروقت ازخونه خارج می شد فکرمی کردمبه مطبش می ره باورکن راست 

 می گم

 رهام باعصبانیت نگاهی به آرشام انداخت

باشه دریاگریه نکن منوببخش دربارت زودقضاوت کردمبدون اینکه چیزی بگم ازجام بلندشدم وبه دستشویی رفتم تاصورتمو 

 بشورم باخروج ازدستشویی

 آرشام رومقابل خودم دیدم که خیلی عصبانی بود

به رهام چی گفتی که ناراحتش کردی؟مگه بهت نگفته بودم خوشم نمی یاد زیاد دوروبرشباشی؟حرفایی که من وشیدا تومهمونی 

 بهت زدیمو فراموش کردی؟

 خدایامن بهت قول داده بودم اتفاقات مهمونی روفراموش کنم ولی آرشام نمی زاره

 حرف بزن ؟زودباشیچراخفه خون گرفت-

 

 

 

 

 

 

 بادیدن صورتم که مشخص بودگریه کردم ساکت شد
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 بی توجه به سوالش باصدای گرفته جواب دادم؟یکرد هیگر..توتو...

نه حرفایی که شماوشیداتومهمونی بهم زدین روفراموش نکردم حتی اون سیلی که شیدابهمزدوبرادرم نه ببخشیدشمابه عنوان یه 

 غریبه مقابلش سکوت کردین روخوب یادمه درضمن کسی

 که رهاموناراحت کرده من نبودم خودتون بودین وبهتره دلیلشوخودتون ازش بپرسید فقط خواهش

 می کنم بهم بگین دلیل این رفتارتون چیه؟مگه من چه بدی بهتون کردم که هروقت درنهایت

 خوش حالی هستم ازراه می رسید ودلمو می شکنید بهتون قول می دم هروقت دلیلشو بهم بگین

 برم ودیگه به این خونه برنگردم..

 اماآرشام حرفی نمی زد

حاالکه نمی خواین جواب بدین پس برین به مهموناتون برسین منم به بهونه ی خستگی پاییننمی یام تاطبق فرمایشتون 

 دوروبرپسرعموتون نباشم آقای رادمنش ..

 به سمت اتاقم رفتم وسرموتوبالش فروکردم تاکسی صدای هق هقمو نشنوه خدایا من بایدچی

 کارکنم؟تاکی بایدتحمل کنم؟

 آرشام

 گقت اگه دلیلموبگم ازاین خونه می ره مگه همینونمی خواستم پس چراسکوت کردم وچیزی نگفتم

 چراوقتی باهام مثل غریبه هاصحبت می کرد احساس کردم چیزی در درونم شکست؟من

 حرفات نیباا یچرادوست دارچرااینقدر سنگدل شدم که به راحتی دل دیگرانومی شکنم؟اه..

 بااومدن رهام رشته افکارم پاره شددلموبسوزونی؟...

 دریا کجاست؟خسته بود به اتاقش رفتباناراحتی گفت دلیل این کارات چیه آرشام؟

 کدوم کارام؟ لیدل-

 

 

 

 

 

 

چراهروقت می رفتیم بیرون دریاروباخودت نمی آوردی؟چون ترجیح می دادباپرهام بره بیرونیعنی بهش می گفتی می خوای 

 بامابیای بیرون؟جواب من فقط سکوت بود درواقع هیچ وقت دوست نداشتم دریارو وارد جمعمون کنم

 آرشام تاکی می خوای به این بچه بازیات ادامه بدی؟باعصبانیت گفتم کدوم بچه بازی؟اینکه اون دخترقاتل مادرمه بچه بازیه؟

 رهام هم مثل من باعصبانیت جواب داد آره بچه بازیه گناه دریاچیه که مادرت اونونمی خواسته؟ مگه

 به دنیااومدن دریا دست خودش بود؟ها؟حرف بزن آقای دکتر

 دوباره سکوت کردم هیچ کی حتی رهام که مثل برادرمه درکم نمی کنه من فقط سالم بوداما

 کامال یادمه عذاب کشیدن مادرم گریه ها هق هقای شبانش تاجایی گه گاهی اوقات بامشت به

 شکمش می کوبیدتا این بچه بمیره اماپدرم که انگارخیلی بچه ی ندیدشو دوست داشت مانع
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 مادرم می شد واجازه نمی دادبچه روسقط کنه اگه این کارومی کرد حتما مادرم تااآلن زنده بود

 ومن درسالگی بی مادرنمی شدم واینا همش تقصیر دریاست زمانیکه ازفکروخیال خارج شدم

 رهامو مقابل خودم ندیدم حتماًمتوجه شده که حرف زدن بامن هیچ فایده ای نداره اولین بارش

 نیست که دراین مورد باهام بحث می کنه وبه نتیجه نمی رسه...

 موقع شام پدرم ازسوسن خواست دریاروصداکنه اما روبه سوسن گفتم نیازی نیست رهام که می

 دونست می خوام نبودن دریاروتوجیح کنم بهم چشم غره ای رفت و روبه پدرم گفت

 عموجون من خودم دریاروصدا می کنمرهام

 بعدازدر زدن وارد اتاقش شدم والمپ اتاقشو روشن کردم نگاهم رفت سمت تخت دریاپشت به

 من روش درازکشیده بود باتکون هایی که می خورد فهمیدم بیداره بنابراین بهش نزدیک شدم

 ؟یسوسن جون من ازت بخوام چ یاگه به جاسوسن جون به پدرم بگو خستم ونمی تونم بیام پایین-

 

 

 

 

 

 

 مثل فشنگ ازجاش بلندشد وشالشوکه عقب رفته بود کشیدجلو

 شما چرا زحمت کشیدین؟اخم تصنعی کردم –مگه من چند نفرم؟

 باخجالت سرشوانداخت پایین تواون حالت خیلی خواستنی شده بود بالبخند ادامه دادم

بلندشو بریم پایین شام سرد شدگرسنم نیست بیرون که بودم باپسرعمو ودخترعموم شام خوردممی دونستم داره دروغ می گه چون 

 وقتی رسیدخونه تاشام فرصت زیادی بودازاینکه منظورش

 ازپسرعمو پرهام بود عصبی شدم ازتخت بلندش کردم وبه سمت سرویس که تواتاق بود هلش

 دادم وباتحکم گفتم زودباش صورتت روبشور بریم پایین

 ازچهره متعجبش مشخص بود توقع چنین برخوردی روازم نداشت خودم هم ازرفتارم که

 ناخواسته بود متعجب شدم درفاصله ای که دریا صورتشو می شست یه نگاه اجمالی به اتاقش

 انداختم وچشمم به یه لیوان آب ویه بسته قرص ژلوفن که که روپاتختی بود خورد بابیرون اومدن

 دریا ازسرویس بسته قرصو جلوش گرفتم

چرا ازاین قرصا استفاده می کنی؟مگه مشکل خاصی داری؟مشکل؟نه وادامه دادم زکردمیچشمامور..آرهاین قرصا مال توئه؟خب..

آخه سرم خیلی چه مشکلی؟فقط چون سرم دردمی کرد ازاین قرصا خوردمفکرنمی کنی این مسکن واسه سر درد زیادی قویه..

 درد می کرداما من به هیچ وجه قانع نشدم

 یبه اتاقت برگرد یکه ازخونتون نرفتم حق ندار یوتاوقت یای یبا من ممی شه من نیام؟قول می دم بعدازشام بیام-
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 بسته ی قرصارو روی پاتختی گذاشتم دستشو گرفتم ودنبال خودم کشیدم تا فرصت اعتراض

 ییبایفقط اسمم روکه به زنداشته باشه هنوزبه پله ها نرسیده بودیم که گفت رهام......

 صداکردشنیدم وناخواسته لبخندی رولبم اومد ومتوجه ادامه جملش نشدم سریع لبخندموقورت

 دادم وبه سمتش برگشتم که با التماس بهم نگاه می کرد اماتوجهی به التماسش نکردم

 گفت یدفعه نه با التماس بلکه با ناچار نیاوباقاطعیت گفتم امکان نداره همین که گفتم...

 یمتوجه شد حرفشوباورنکردم ادامه داد باورکن راست م یوقت امی یدستمو ول کن خودم مباشه..

 ..امی یخودم مگم..

 باتردید دستشو ول کردم وپشت سرش حرکت کردم تا نتونه فرارکنه وسرمیزم مجبورش کردم

 کنارم بشینه زیرچشمی حواسم به آرشام بود که با اخم به دریا که کنارم نشسته بود نگاه می کرد

 نهتصمیم گرفتم کاری به رابطه ی دریا وآرشام نداشته باشم وبه عنوان یه پسرعمو وحتی برادر..

 نمی دونم چرانمی تونم براش مثل برادر باشم آره فقط پسرعمو ویا حتی نزدیک تر ازاون بهش

 محبت کنم ودوسش داشته باشم بعد ازشام دریا برای خوردن آب ازکنارم بلندشدوبه آشپزخونه

 رفت اما یه ربعی گذشت ونیومد ازجام بلند شدم تا برم دنبالش اما آرشام مقابلم قرارگرفت

 کجا می ری؟باچشم به آشپزخونه اشاره کردم

می رم دنبال دریاچرا این کارو می کنی؟چون مثل تو بی عاطفه نیستم وبه عنوان پسرعموش نمی تونم نادیدش بگیرماما ممکنه 

دریا ازاین توجه برداشت دیگه ای بکنه فقط ذهن خراب توئه که ممکنه برداشت اشتباه کنهآرشامو کنار زدم وبه سمت آشپزخونه 

 رفتم باشنیدن صدای خندش لبخندی رولبم اومد دست به

 سینه به دیوارتکیه دادم وبه دریا زل زدم که درحال خنده زیباییش دوچندان شده بود سوسن

 زودترمتوجه من شد

 د؟یالزم دار یزیآقا رهام چ-

 

 

 

 

 

 

نه سوسن خانم باچشم به دریا اشاره کردماومده بودم دنبال ایشون که به بهونه ی آب خوردن اومده اینجا وداره ظرف می 

شورهآقا رهام باورکنید هم من وهم عموتون هرچی بهشون می گیم گوش نمی کندریابه اخم روبه سوسن گفت سوسن جون یادت 

 باشه ما قرارگذاشتیم..
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 به سمت دریا رفتم وبهش اشاره کردم دستشوبشوره

 امشب قراربی قرار باید پیش مهمونات باشی نه توآشپزخونهوباهم ازآشپزخونه خارج شدیم ورومبل دونفره نشستیم

 ستمین...خانم کوچولو..من خب خانم کوچولو یه چیزی بگواخم کرد –هزاربار..

 این دفعه من بودم که خندیدم اونم ازته دل به طوریکه توجه همه ازجمله آرشام که اخم کرده بود

 به سمتمون جلب شد عموم با لبخند گفت به چی داری می خندی پسرم؟

هیچی عموجون دارم به دخترکوچولوتون می خندم که اخم کردهرهام حواست باشه اگه دخترمو اذیت کنی با من طرفیمن غلط 

بکنم بخوام دخترعموی عزیزمو اذیت کنمدرتمام این مدت که باعموم حرف می زدم حواسم به دریابود که باحسرت به آرشام نگاه 

 می کرد

 حتماًتوقع داشت به جای عمو آرشام اون حرفارومی زد وازش طرفداری می کرد کاماًل حق داشت

 منم هروقت کسی رها رو اذیت کنه به عنوان برادرش ازش دفاع می کنم اما آرشام این قدر

 سنگدل شده که کم ترین چیزی رواز دریا دریغ می کنه درصورتی که بارها خیلی راحت تره

 وهمیشه به من می گفت ای کاش یه خواهر کوچکترمثل رها داشتم...

 لحظه ی خداحافظی به دریا گفتم جمعه قراره با بچه ها بریم کوه واونم باید بیاد اولش خوابو بهونه

 کرد ومنم درجوابش گفتم اگه الزم باشه خودم می یام ازرخت خواب می کشمش بیرون دریا هم

 که دیگه بهونه ای نداشت قبول کرد بیادوبعد به سمت آرشام رفتم وبهش گفتم اگه دریا

 روباخودش نیاره خودم می یام دنبالش

 

 

 

 

 

 

 دریا

 از زمانیکه به این خونه اومدم اولین شبی بود که احساس کردم بهم خوش گذشت دلیل اصلیش

 وجود رهام بود ای کاش رفتار آرشام هم مثل رهام بود دراین صورت دیگه چیزی توزندگیم هیچ

 کمبودی نداشتم بعداز راهی کردن رهام وخانوادش که رها جزئشون نبود وخونه ی نامزد عزیزش

 آقا شهنام واون دختره ی آویزون بود به اتاقم رفتم سرمیزصبحانه بودیم که پدرم گفت دیروزآقا

 رجب خیلی خوش حال بود دلیلشو که پرسیدم گفت رتبه کنکوردخترش شده وبه احتمال زیاد

 می تونه پزشکی تهران قبول شه وقول داده به محض اینکه نتایج نهایی اعالم بشه یه شیرینی

 مفصل به همه بده

 آرشام درحالیکه باچشماش منو مخاطب قرارداده بود گفت حتماًدخترش خیلی زحمت کش ودرس

 خون بوده وبه جای بیرون رفتن با دیگران حواسش به درسش بوده

 ازاین حرفش خیلی ناراحت شدم منظورش این بود که من به جای درس خوندن همیشه باپرهام
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 وپریا بیرون می رفتم درصورتیکه این طور نبوده وازتابستان سال قبل جزدرس خوندن کاردیگه ای

 انجام ندادم شیطونه می گه اآلن بگم رتبه منم 

 شده تا ضایه شه اما سوپرایزکردن پدرم بیش تر ارزش داره پدرم حرف آرشاو تاییدکرد

 دخترم رتبه ی توچندشده؟لبمو ترکردم

چرا؟پس کی می خوای ببینی؟مگه تو اتاقت کامپیوتر نداری؟درسته کامپیوتردارم ولی مودم راستش هنوز ندیدم رتبم چند شده..

ندارم ونمی تونم به اینترنت وصل شمپدرم روبه آرشام گفت پسرم پس تو چطور به اینترنت وصل می شی؟دقیقه هم واسه 

 خواهرت

 وقت بزارتا رتبشوببینه

 آرشام با لحنی که مشخص بود ناراضیه جواب داد

 ...کنم یم شیکار هیاز مطب اومدم  نکهیکاردارم بعد ازا یلیمن خ-

 

 

 

 

 

 

 با این حرفش لقمه پرید تو گلوم اگه رتبمو می دید نقشه هام نقش بر آب می شد بعدازبند اومدن

 سرفم روبه پدرم گفتم

خیل خب باشه دخترم نه بابایی الزم نیست با پریا دختر عموم قرارگذاشتیم رتبه هامونو باهم ببینیممنظورت خواهر پرهامه؟بله..

هرچه زودتر این کار وانجام بدهچشم بابایینفس راحتی کشیدم چشمم افتاد به آرشام که دست ازخوردن کشیده بود ومشکوکانه بهم 

 نگاه می

 کرد برای فرار ازنگاهش سرمو انداختم پایین وبه خوردن ادامه دادم

 بعدازرفتن آرشام و پدرم به سوسن جون تو جمع کردن میز صبحانه کمک کردم برای انتخاب

 ً  رشته چند روزی وقت دارم برای من که تنها انتخابم تهرانه فرصت خیلی زیادی هم هست حتما

 پدرم بعدازاینکه خبرقبولیم تو تهران ورتبمو باهم بشنوه خیلی خوش حال می شه وبهم افتخار می

 کنه وبه گونه ای هم دهن آرشام بسته می شه چیزیکه بیشتر ازهمه منو خوش حال می کنه اینه که

 با پریا تویه دانشگاه قبول می شم ...فردا جمعه ست وقراره با رهام وبچه ها ازجمله اون دختره ی

 آویزون که کاماًل معرف حضورتون هست بریم کوه مطمئنم با وجود رهام خیلی بهم خوش می گذره

 به اتاقم برم آرشام بهم گفت نکهیشب قبل ازادرست مثل اون شب که اومده بود خونمون..

حواست باشه اگه خواب بمونی تنها می رمبدون اینکه بهش نگاه کنم سرمو به معنی باشه تکون دادم وبدون هیچ حرف دیگه ای 

 به اتاقم

 رفتم

 صبح با صدای آالرم گوشیم از خواب بیدار شدم وبعدازپوشیدن لباسام رفتم پایین آرشام درحال

 صحبت با گوشیش بودوبا گفتن باشه اومدیم گوشیشو قطع کردوجلوتر ازمن راه افتاد با دیدن
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 رهام شهنام ورها با لبخند به سمتون رفتم از اینکه مجبور نبودم شیدا روتحمل کنم ازته دل خوش

 حال بودم اما این شادی با دیدنش که بعدازمهم ازماشین پیاده شد خیلی دووم نداشت ازحالت

 چهرش وخمیازه ایی که می کشید کاماًل مشخص بود هیچ عالقه ای به اومدن نداشته حتماً به

 خاطر رهام اومده دختره ی دیوونه حتماًچندساعت زودتر بیدارشده تا به آرایش صورتش برسه

 

 

 

 

 

 

 چون آرایش صورتش به اندازه ای غلیظ وبه قولی پرمالته که مشخصه خیلی روش وقت گذاشته

 حاال خوبه داریم می ریم کوهنوردی معلوم نیست واسه مهمونی چقدر آرایش می کنه بیچاره

 شوهرش هرچی پول داره باید واسه قر وفرای این دختره خرج کنه...

 آرشام بعدازسالم واحوال پرسی روبه رهام گفت

 همه تو یه ماشین جا نمی شیم منم باید ماشینمو بردارمرهام یه نگاه کلی بهمون انداخت

 درسته باید با دوتا ماشین بریم رهاشهنام وشیداشما باماشین من برید من وآرشام و دریا باماشین آرشام می ریم...

 شیدا مثل قاشق نشسته پریدوسط

 رهام با اخم گفت کی گفته باید جوری باشه که تو دوست داری؟نه من این جوری دوست ندارم..

 شیدا با عصبانیت جواب داد اگه یه نفر باهامون نمی یومد مجبور نبودیم بادوتا ماشین بریم

 منظورش از اون یه نفر من بودم چون تنها فردتازه وارد من بودم با این حرفش احساس کردم

 اینجا اضافه هستم نگاهم کشیده شد به سمت آرشام وتوقع داشتم ازم طرفداری کنه اما

 باپوزخندی که زد حرف شیدا رو تایید کرد تصمیم گرفتم برگردم خونه اما رهام با گرفتن بازوم

 مانعم شد وروبه همه گفت هرکس فکرمی کنه اضافه ست می تونه خودش بره خونه...

 باعصبانیت روبه آرشام ادامه داد زودباش دیرشد

 ومنوهمراه خودش به طرف ماشین آرشام برد درعقب و واسم بازکرد وخودش صندلی کنار راننده

 نشست از صدای نفس هاش مشخص بود هنوزعصبانیه اونم مثل من توقع داشت آرشام ازم

 طرفداری کنه ازاینکه با اومدنم باعث اتفاق چند دقیقه پیش وناراحت شدن رهام شده بودم عذاب

 وجدان گرفتم وبغضم گرفت در ماشین وبازکردم تا پیاده شم اما باصدای عصبانی رهام سرجام

 میخکوب شدم

 ...دونم و تو یمن م رونیب یبزار نیپاتو ازماش-
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 بابغض گفتم

 رهام بدون اینکه به سمتم برگرده جواب داد...برگردم دیمن بارهام خواهش می کنم...

با اومدن آرشام به راه افتادیم بعداز رسیدن به مقصد به سمت قله تمومش کن گهیپس د یایباهامون ب دیتوبا..که گفتم  نیهمنه..

 کوه راه افتادیم شیدا با دیدن

 قله کوه گفت

 رهام جواب داد کسی مجبورت نکرده بود بیای..دیکار یواقعاًکه ب..همه راهو نیا رهیم یکاه...

 )خوشم می یاد رهام خوب بلده چجوری شیدارو ضایه کنه اما شیدا ازبس پر روتشریف داره که

 روی سنگ پای قزوینو سفید کرده(

 من ورهام وآرشام جلوتر ازهمه بودیم رها وشهنام انگار داشتن تو پارک قدم می زدن ودرحال

 ماصحبتای عاشقانه واحتمااًل خاک برسری بودن شیدا هم ازهمه عقب تر بود وزیر لب غر می زد..

 سه نفر به قله کوه رسیدیم باورم نمی شد از زمین تا آسمون با دامنه کوه متفاوت بود یه کلبه چوبی

 با چندتاتخت وکوهنوردایی که درحال خوردن صبحانه بودن بعداز چند دقیقه سروکله بقیه هم پیدا

 شد همگی به سمت یکی از تخت ها رفتیم تا صبحانه بخوریم من پشت سر رهام منتظربودم تا

 بشینه وبعدش من بشینم به محض نشستن رهام به سمت عقب کشیده شدم برای اینکه نیوفتم

 دستمو دراز کردم وازدرختی که کنار تخت بود کمک گرفتم وتونستم خودمو نجات بدم رهام

 بانگرانی درجاش نیم خیز شد تا بیاد طرفم اما شیدا محکم دستشو دور بازوی رهام حلقه کرده بود

 واجازه ی هیچ حرکتی رو به رهام نمی داد...

 دریا حالت خوبه؟دستم که به درخت کشیده شده بود می سوخت وپوستش کنده شده بود

 آره نگران نباششیدا که منو هل داده بود تا کنار رهام بشینه پشت چشمی نازک کرد وروبه آرشام گفت

 

 

 

 

 

 

بهتره حواست به خواهر دست وپا چلفتیت باشهتوقع داشتم آرشام بگه خواهر من دست وپا چلفتی نیست اما آرشام با خونسردی 

 جواب داد

پس بهتر بود می ذاشتی طفلی پیش مامانش بمونهمن که ازخدام بود پیش مامانش بمونه ولی خودش حوصله بچه داری ندارم..

 اصرارداشت باما قاطی بشهبا این حرفش دیگه مطمئن شدم اینجا اضافه هستم چون آرشام ازم پشتیبانی نکرد به کنار بدتر
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 تحقیرم کردوبه همه فهموند از اینکه کم وارد خا نوادش شدم ناراضیه من تو خونشون یه

 دایاما جا نبود وش نمینشون ندم وروتخت بش مویکردم ناراحت یبا آوردن صبحانه سعسربارم...

 جوری نشسته بود وپاشو دراز کرده بود که اندازه دونفر جا گرفته بود وچون حوصله بحث و تحقیر

 دوباره نداشتم گفتم

شنیدم که شیدا گفت بهتر آرشام هم عین خیالش نبود ومشغول خوردن شد به من گرسنم نیست می رم این اطراف قدم بزنم..

 صدای رهام که منو

 کم کم احساس کردمصدا می زد اهمیت ندادم وازشون دور شدم وسعی کردم بغضمو قورت بدم...

 دست وپام ازشدت ضعف می لرزه واین برای من چیزخوبی نبود هرلحظه امکان داشت سوزش

 معدم شروع بشه وکار دستم بده بنابراین بدون معطلی به کلبه ی چوبی که درواقع یه فروشگاه

 بود رفتم وکیک وآبمیوه خریدم وجایی که تودید بچه ها نباشم نشستم ومشغول خوردن شدم وتا

 حدود زیادی ضعفم برطرف شد باشنیدن صدایی که از پشت سرم اومد ترسیدم وکیک پرید تو

 گلوم وشروع کردم به سرفه کردن صاحب صدا بهم نزدیک شد

 وچند ضربه آروم به پشتم زد وکنارم نشست بادیدن رهام نفس راحتی کشیدم باچشم به کیک

 وآبمیوه تودستم اشاره کرد

بادیدن چهره رهام که چشماشوریزکرده بود چراداری اینارو می خوری؟نباید بزارم معدم خالی بمونه ممکنه دوباره حالم بد بشه...

 وبا دقت به حرفام گوش می کرد فهمیدم سوتی بدی

 دادم

 

 

 

 

 

 

ازچهرش مشخص بود جوابم براش قانع کننده نبوده این ...که ممکنه ضعف کنم نهیمنظورم ا..زهیچچراباید حالت بد بشه؟ها..

 سومین باریه که جلوی رهام سوتی می

 دم اولیش شب مهمونی دومیش اون شب تو اتاقم سومیشم اآلن مطمئنم با سوتی هایی که من

 می دم آخرش لو می رم برای اینکه حواسشو پرت کنم گفتم بقیه کجان؟

آرشام برادرمه وحق انتخاب داره ومجبور نیست منو به عنوان خواهرش قبول کنه ؟یاز آرشام ناراحترفتن این اطراف قدم بزنن..

 ؟یدون یم لشویتودلحتما برای اینرفتارش دلیل داره اما ای کاش دلیلشو می دونستم..

من نمی تونم دراین مورد نظربدم قانع کننده ست؟ لشیبه نظرت دلپس تو هم می دونی وبهم نمی گی..بهتره خودش بهت بگه...

هروقت دلیلشو بهم بگه برای همیشه از این خونه می رمرهام بلند دادزد به طوریکه چون نمی تونم خودمو جای آرشام بزارم...

 ترسیدم

چی؟چرا؟ این طوری برای هردومون بهتره وهیچ کدوم اذیت نمی شیم ومی تونیم به زندگی سابقمون کهکه خیلی از اآلن بهتره 

 برگردیم
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 واقعاً زندگی سابقت رو بیشتر از اآلن دوست داری؟حتی با اینکه زندگی راحت تری نسبت بهگذشته داری؟

 رهام باعصبانیت ازجاش بلند شدو حرفموقطع کردآره من زندگی کنار مامان راحله پریا وپرهام رو...

نداره دوست  یلیودل دمیازتو ند یبد چیه ؟منیزنیتو م هیچه حرف نیرهام ابه بودن در کنار خانواده فعلیت ومن ترجیح می دی-

 نداشته باشم

 

 

 

 

 

 

 به یک باره عصبانیتش فروکش کرد وبالحن مالیمی گفت

 تو واقعاًمنودوست داری؟بالبخند اطمینان بخشی جواب دادم

 آره تو مثل پرهام پسرعموم هستی وهمون طور که پرهامو به عنوان پسرعموم وبرادرم دوستدارم توروهم دوست دارم

 فکرمی کردم ازجوابم خوش حال بشه اما احساس کردم ناراحت شده برای عوض کردن جو با

 لبخند پرسیدم

 رهام دستی تو موهاش کشیدشیدا کجاست؟دوروبرت نمی بینمش...

 باهزارجوربدبختی تونستم بپیچونمشازلحنش خندم گرفت

بااین حرفم رهام هم خندش گرفت بعدازچند دقیقه پیداشون شد آرشام مثل شب مهمونی ک ازدستش توآشپزخونه قایم شده بودی...

 وشیدا جدا ازهم می

 یومدن وبادیدن من ورهام کنار هم اخم کردن دوکبوتر عاشقم درحال بق بقوهای عاشقانه بودن

 ومعلوم نبود شهنام جی می گفت که رها مرتباًسرخ وسفید می شد به محض اینکه بهمون رسیدن

 دختره ی آویزون حاال باید بگم پارازیت خودشو انداخت بین من ورهام ودوباره دستشو دوربازوی

 رهام حلقه کرد

رهام عزیزم حیفه این چند ماهی رو که اینجا هستی رو با اینجا نشستن حروم کنیرهام با اخم بازوشو ازحصار دستای شیدا 

 بیرون کشید

 اتفاقاً با اینجا نشستن بیشتربهم خوش می گذرهبابهت وناراحتی گفتم مگه چند ماه دیگه قراره کجا بری؟

 آرشام به جای رهام جواب داد
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با شنیدن این حرف احساس کردم ته دلم خالی شداما سعی کردم عادی رهام قراره بره آمریکا وبرای همیشه اونجا زندگی کنه..

 باشم روبه رهام که

 ناراحت به نظر می رسید گفتم امیدوارم هرجا می ری موفق باشی

 بعد ازپایین اومدن ازکوه قراربراین شد من وآرشام باهم برگردیم خونه بقیه هم با ماشین رهام

 برن تو راه فقط به این فکر می کردم که بعداز رهام باید چی کارکنم؟ازتصورنبودنش بغض کردم

 تمام تالشموکردم تا آرشام اشکامونبینه چرا به هرکسی وابسته می شم ازم دور می شه پرهام

 داره ازدواج می کنه پدرم که همش مشغول کارتوکارخونه ست وحاال رهام که برای همیشه منو

 تنها می ذاره این اتفاقات باعث شده منم به رفتن فکرکنم چون با رفتن رهام نمی تونم رفتارای

 آرشام روتحمل کنم وبهتره برای دانشگاه به شهری به جز تهران فکر کنم مثل شیراز اصفهان

 وحتی مشهد که از دانشگاه های معتبر کشور محسوب می شن

 باید قبل ازتصمیم گیری با پریا صحبت کنم ترجیح دادم به چیز دیگه ای فکر نکنم وبه آهنگی که

 پخش می شد گوش کنم

 تورو اون لحظه ی خوب عاشقی هدیه داد به من

 چقدرخوب بود اون لحظه ی عاشقت شدم

 تاکه یه لحظه ی شوم رسید توروازمن دور کرد

 توکه می دونی طاقت نمی یارم برگرد

 آخه می کشه خاطراتت منو منه دیوونه عاشق تورو

 بمون دیوونه ترنشم آواره ودربه در نشم

 ازگریه هام عشقموبخون نفس بکش نفس من بمون

 به خاطر خدانرو من که فراموش نمی کنم تورو

 بمون()محسن یاحقی-

 باشنیدن صدای گوشیمودیدن اسم پریا دکمه پاسخ وزدم

 خانم یسالم پر-

 

 

 

 

 

 

 مثل همیشه پرانرژی جواب داد علیک دریا دیوونه ی خودم

چه خبره کبکت خروس می خونهمن همیشه خوش حالم این تویی که همیشه یه جور رفتار می کنی انگار شوهرت مردهپری 

سمت آرشام که پخشو خاموش کرده بودو نبود حواسم رفت ریبدم اما با وجود آرشام امکان پذ+فوش  هیخواستم  یمخیلی..)

 درحال رانندگی بود(
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خیل خب بابا فوش نده زنگ زدم درمورد انتخاب رشته باهات صحبت کنمهنوز برای انتخاب رشته خیلی وقت داریمدرسته برای 

من وتوکه انتخابمون مشخصه فرصت زیادیهراستش پری من هنوز به انتخابم مطمئن نیستمیعنی چی؟ما بااین رتبه صد درصد 

بیا اونجا بعد شرکت پرهام توهم امی یشه فردا م یپشت تلفن نمتهران قبول می شیمدرسته قبولیمون اینجا صددرصده ولی من...

 ازتموم شدن کارش باهم صحبت می کنیم

نیست داره کجا سیر می کنه شده معلوم یپرهام چه جور ینیبب یستیانیدر...پرهام  یگفت یراستباشه عزیزم هرچی توبگی..

 ..جات خالی اینقدر سربه یرش می ذارم..

 خندیدم

ناگهان ماشین باصدای بدی متوقف شد وپشت سرش صدای پی در پی بوق ماشینای پری داداشمو اذیت نکن وگرنه بامن طرفی...

 دیگه بلند

 شد پریا بانگرانی ازپشت تلفن گفت چی شده دریا؟

نگران نباش عزیزم چیزی نیست ...پری جون من بعداًباهات تماس می گیرمآرشام دستش روفرمون بود واخم غلیظی داشت 

 وحرفی نمی زد واین بیشتر ازهرچیزی نگرانم می

 کرد دستمو رو شونش گذاشتم وتکونش دادم

 بگو بفهمم حالت خوبه یزیآرشام حالت خوبه؟توروخدا چ-

 

 

 

 

 

 

 به سمتم برگشت ودیگه اخم نداشت آروم زیر لب گفت حالم خوبه وبه راه افتاد

 آرشام

 هر روز بیشتر از رفتارای دریا متعجب می شم دیشب باهام مثل غریبه ها صحبت می کرد اما امروز

 توماشین رفتارش درجه با دیشب متفاوت بود از

 اینکه نگرانم شده بود از ته دل خوش حال بودم اما چرا بازم پرهام؟چرا توی هراتفاقی که برای

 دریا می افته پرهام باید دخالت داشته باشه؟برای انتخاب رشته هم می خواد با پرهام مشورت کنه

 اما حتی رتبشوهم بهم نگفته فکرکنم هنوز به پدرم هم نگفته چون وقتی پدرم ازش پرسید گفت

 قراره به همراه دخترعموش رتبشو ببینه ولی دختر عموشو روز قبل دیده بودم گویا می خواست با

 دریا بره بیرون با دیدنش بهش اخم کردم چون خواهر پرهام بود توقع داشتم مثل دریا از اخمم

 بترسه وسرشو بندازه پایین اما برخالف تصورم با اخم زل زد تو چشام حتماًاومده بوده دنبال دریا

 تا باهم رتبه هاشونو ببینن پس چرا دریا به پردم دروغ گفت؟این طوری نمی شه دریا باید رتبشو

 بهم بگهتازگی ها رفتارم مثل بچه هاشده همه چیزو واسه خودم می خوام حتی با اینکه از دریا

 متنفرم نمی تونم تحمل کنم منو نادیده بگیره ودرعوض پرهامو تحویل بگیره شب قبل از اینکه

 برای خواب به اتاقش بره جلوی راشو گرفتم برخالف امروز تو ماشین خیلی جدی گفت
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 مشکلی پیش اومده؟بی مقدمه پرسیدم رتبت چند شده؟

 بعد از کمی سکوت جواب داد

 هنوز رتبمو ندیدمپوزخندی زدم

 پس چطوری می خوای فردا برای انتخاب رشته با پرهام مشورت کنی؟درجوابم پوزخندی زد

فکر نمی کنم به شما ربطی داشته باشهودر اتاقشوباز کرد از جوابش عصبانی شدم با خشونت بازوشو گرفتم ورو شو به سمت 

 خودم کردم

 

 

 

 

 

 

 به من ربطی نداره ولی به اون پسره ربط داره؟با عصبانیت بازوشو از دستم خارج کرد

 آره به پرهام ربط داره چون برادرمه اما شما فقط یه آدم غریبه هستین وحق دخالت تو کارای منوندارید

 باعصبانیت به اتاقش رفت ودرو محکم به هم کوبید با صدای به هم کوبیده شدن در پدرم از

 اتاقش خارج شد وازم خواست به اتاقش برم

 دریا

 بعداز دعوایی که با آرشام داشتم برای خوردن آب به آشپزخونه رفتم تا عصبانیت وگرمی بدنم فرو

 کش کنه باشنیدن صدای پدرم و آرشام که درحال جر وبحث بودن از رفتن به اتاقم منصرف شدم

 وبه قول پری برای رفع کنجکاوی فالگوش وایسادم

 آرشام دریا خواهرته چرا این طوری باهاش رفتار می کنی؟حتی نمی تونی به اندازه ی رهام بهشمحبت کنی؟

 نه وقتی دریا رو پیدا کردین بهتون گفتم اآلنم می گم من نمی تونم قاتل مادرمو به عنوانخواهرم...

 با سیلی که پدرم به آرشام زد حرفش نصفه موند منظورش از قاتل من بودم؟اما پدرم گفت مادرم

 پدرم عشقشودوسال بعد از به دنیا آوردن من سکته کرد یعنی من باعث شدم مادرم سکته کنه؟..

 یهمه بدبخت نیمسبب ا... مادرشو از دست بده یسالگازهمه مهمتر آرشام در از دست بده..

 من بودم؟

این چه حرفیه تومی زنی؟توحق نداری دریا رو قاتل مادرت بدونیچرا؟دریا باعث شد من مادرمو شماهم عشقتو از دست بدی 

 شاید شما بتونید به خاطر شباهتظاهری که به مادر داره تحملش کنید واین طوری خودتونو گول بزنید ولی من نمی تونم خودمو

 گول بزنم خودتون بهتر از من می دونید مامان از این دختر متنفر بود..

 ضربه نهایی که از همه کاری تر بود بهم وارد شد باورم نمی شه پدرم که تنها امید من واسه

 موندن تو این خونه بود منو فقط به خاطر اینکه شبیه همسرش بودم تحمل کرده وهیچ وقت منو به
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 عنوان دخترش قبول نداشته واز اون مهم تر بدون اینکه منو ببینه از من متنفر بود باشنیدن این

 حرفا تصمیمم برای رفتن از اینجا جدی تر شد وبا قلبی شکسته راهی اتاقم شدم با احساس حالت

 تهوع به سمت دستشویی رفتم وهرچی تو معدم بود باال آوردم به سختی خودمو به کیفم رسوندم

 تا دارو هامو بردارم اما داروهام تموم شده بود وحال منم هرلحظه بدتر می شد

 آرشام

 ..کرد یم هیزد گر یرو که مامان زجه م یزمان ادمهینه اشتباه نمی کنم درسته بچه بودم اما یادمه...نه اشتباه می کنی...

 پدرم دادزددونم یمآره اما تو فقط اون لحظه هارو دیدی تو همه چیزو نمی دونیهر چیزی رو که الزم باشه بدونم..

گفتم تو هیچی نمی دونیپس بگید تا بدونمپس خوب گوش کن من نگین رو عاشقانه دوست داشتم زندگی خوبی داشتیم اما مادرت 

 یهاخالق بد داشت بیشتر اوقاتش رو تو مهمونی وبیرون ازخونه می گذروند البته چون بهش اعتماد

 داشتم وخودم بیشتر اوقات تو کارخونه بودم بهش حق می دادم زًب تقریباسال گذشت و توبه

 دنیا اومدی وبه هیچ وجه شیرخشک نمی خوردی به همین دلیل تا سالگیت نگین مجبور بود

 خودش بهت شیر بده و بیشتراوقات خونه بود منم سعی می کردم بیشتر خونه باشم به جرعت می

 تونم بگم اون سال بهترین سال های زندگی مشترکمون بود چون بیشتر اوقات باهم

 بودیم این خوشی خیلی دووم نداشت بعداز سالگیت که دیگه نیازی به شیر مادرت نداشتی روال

 زندگیمون دوباره مثل گذشته شد وسوسن ازت نگهداری می کرد خیلی با نگین صحبت کردم تا

 مهمونی وبیرون رفتناشو کمترکرد ولی بازم کاماًل راضی نبودم چون نگران تو بودم اماسوسن برات

 کم نذاشت ومثل بچش ازت نگهداری می کردبعداز سال نگین دوباره حامله شد ومن خوش حال

 بودم چون امیدوار بودم دوباره اون سال تکرار شه وتوهم بتونی از محبت مادرت بهره مند شی

 اما این طور نشد نگین اصرار داشت بچه رو سقط کنه چون دوست نداشت ازخوشی هاش

 

 

 

 

 

 

 ودوستاش که فقط یک بچه داشتن عقب بمونه اما من بهش اجازه ندادم بچه رو بندازه هرچه می

 گذشت رفتارش بدتر می شد گریه می کرد دکتر نمی رفت تا بچه سقط شه اما خداروشکر دریا

 سالم به دنیا اومد مادرت بعد از به دنیا آوردن دریا به کما رفت دکتر می گفت دلیلش این بوده که
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 به خوبی از خودش مراقبت نکرده بود وداروهاشو نخورده بود وفشار عصبی زیادی روش بوده

 وممکنه از کما برنگرده این اتفاق باعث شد از دریا متنفر بشم خودمو بیشتر مقصر می دونستم

 چون من باعث شده بودم به نگین فشار وارد بشه واین اتفاق براش بیفته دو ردز گذشت ونگین

 هنوز از کما خارج نشده بود وهر لحظه عذاب وجدانم بیشتر می شد دریا رو از بیمارستان مرخص

 کردن و من به جای اینکه دریا رو ببرم خونه در یه مسجد نزدیک بیمارستان رهاش کردم چون

 باعث شده بود عشقمو از دست بدم به خودم قول داده بودم اگه نگین از کما خارج بشه اجازه بدم

 هرطور که دوست داره زندگی کنه وزندگیمونو با تو ادامه بدیم روز بعد نگین از کما خارج شد می

 دونی اولین چیری که گفت چی بود؟ازم پرسید بچم کجاست ؟می خوام ببینمش من نمی دونستم

 باید بهش چی بگم چون دکتر گفته بود فشار عصبی براش خوب نیست بعداز اینکه به بخش

 منتقل شد واقعیت رو بهش گفتم فکرمی کردم از اینکه دیگه اون بچه نیست ومزاحم برنامه هاش

 نمی شه خوش حال بشه اما خیلی ناراحت شد می گفت تنها دلیلی که خدا بهش عمر دوباره داده

 یآوردمش خونه افسردگوبخشیدتش این بوده که از دریا نگهداری کنه ومادرخوبی براش باشه...

 گرفته بودوهر روز بدتر می شد تنها کسی که باهاش رفتار خوبی داشت وباهاش صحبت می کرد

 تو بودی تو اون مدت هر چقدر گشتم نتونستم دریا

 رو پیدا کنم باالخره اتفاقی که ازش می ترسیدم افتاد ومادرت سکته کرد قبل از مرگش ازم

 خواست دریا رو پیدا کنم وازش طلب حاللیت کنم می گفت همه ی این اتفاقا به خاطر این بوده که

 ناشکری کرده ولیاقت مادری کردن برای دریا رو نداشت تمام حقیقت همین بود درمقابلم زانوزد

 وادامه داد

کسی که باعث مرگ مادرت شد وباید ازش متنفر باشی منم نه دریاهنوز برام غیر قابل باور بود مادرم کسی که عاشقش بودم 

 ومی خواستم انتقامشو از دریا بگیرم با

 چیزی که فکر می کردم متفاوت بود با دیدن پدرم تو اون وضعیت مقابلش زانو زدم وبعد از مدت

 ها بغلش کردم

شما مقصر نیستید شاید تقصیر شما این بود که عاشق مادرم بودید من نمی تونم از شمامتنفرباشم چون پدرمی ومادرم عاشقت 

 بوده ومنم عاشقانه دوست دارم

 

 

 

 

 

 

 ازآغوشم بیرون اومد

من به خاطر سفر کاری باید فردا برم کیش ساعت صبح پرواز دارم تو این مدت که من خونهنیستم به دریا ثابت کن می تونی 

 براش برادر خوبی باشی حتی بهتر از پرهام
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 با اومدن اسم پرهام میون گریه لبخند کم جونی زدم

 بهتون قول می دمبعد از خداحافظی از پدرم به اتاقم رفتم از فردا باید بشم برادر دریا نه یه غریبه وبا این فکر

 خوابیدم

 دریا

 تمام شب بیدار بودم وگریه می کردم حرفایی که شنیده بودم خیلی برام سنگین بود هر لحظه

 سوزش معدم شدیدتر می شدوامونمو بریده بودبیشتر ازاین نمی تونستم تحمل کنم با هزار جور

 بدبختی لباسامو پوشیدم گوشیموبرداشتم تا به پرهام زنگ بزنم اما منصرف شدم دیگه نمی خوام

 سربار کسی باشم بایدرو پای خودم وایسم

 از اتاق خارج شدم سوسن جون درحال چیدن میز صبحانه بود بادیدنم با نگرانی به سمتم اومد

 دخترم چی شده؟چرا رنگ وروت پریده وچشمات قرمز شده؟از درد لبمو گاز گرفتم وبه سختی گفتم نگران نباشید چیزی نیست

 از خونه خارج شدم هر طور بود خودمو به خیابون اصلی رسوندم یه آژانس گرفتم وبه نزدیک ترین

 بیمارستان رفتم بعد از پیاده شدن از تاکسی آخرین چیزی که دیدم نگهبان بیمارستان بودوبعدش

 نفهمیدم چی شد...

 با احساس سوزش در دستم چشمامو بازکردم اولین چیزی که دیدم چهره نگران پرهام بود

دریا خواهری حالت خوبه؟ توکه منو جون به سر کردیاز این که می دیدم هنوز کسی هست که نگرانم باشه خوش حال بودم اما 

 با یادآوری آرشام وپدرم

 واینکه برای همیشه باید تنها بمونم حس خوش حالی به غم تبدیل شدواشکام سرازیر شد

 پرهام با دیدن اشکام با نگرانی گفت دریا خواهش می کنم حرف بزن

 

 

 

 

 

 

 با اومدن دکترپرهام عقب ایستاد تا دکتر معاینم کنه دکتر که بهش می خورد سالش باشه بعد

 از معاینه گفت از بیماریتون اطالع دارید؟

بلهپس چرا داروهاتونو نخوردین؟دیشب متوجه شدم که تموم شدهسری به نشانه ی تاسف تکان داد وروبه پرهام گفت شما چه 

 نسبتی با بیمار دارید؟

برادرش هستمبهتره بیشتر مراقبش باشید اگه یه ذره دیر تر به بیمارستان می رسید ممکن بود معدشخونریزی کنه این مدت 

 معدشون حساس تر شده بنابراین به هیچ وجه نباید فشار عصبی بهشون

 وارد بشه این دفعه به خیر گذشت هر چه زودتر دارو هاشونو تهیه کنید

 واتاقو ترک کرد پرهام بهم نزدیک تر شد

 دریا بهم بگو چی شده کسی اذیتت کرده؟سرموبه معنی نه تکون دادم
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نگران نباش چون داروهام تموم شده بود حالم بد شدازچهرش مشخص بود حرفمو باور نکرده اما دیگه چیزی نپرسید واز اتاق 

 خارج شد بعد ازچند

 دقیقه پریا اومد

دریا حالت خوبه؟آره عزیزم نگران نباشتوماشین پرهام کالفه بودو باعث شد عذاب وجدان بگیرم چون به جای اینکه به فکر 

 ازدواجش با

 آرام باشه درگیر مشکالت من شده رفتنم از این شهر به نفع همه ست چون دیگه مجبور نیستن به

 خاطر من به زحمت وسختی بیفتن

 خونه مامان راحله؟ میبر-

 

 

 

 

 

 

نه دوست ندارم منو با این حال ببینهپی پریا هم پیشت می مونه بعد از تموم شدن کارم می یام دنبالشهم زمان با پیاده شدن من 

 وپریا آرشام هم رسید وبا خوش رویی با پرهام و پریا احوال پرسی کرد

 یبعداز راهولی پرهام خیلی سرد جوابشو داد فکر کنم متوجه شده مسبب خرابی حالم آرشامه..

 کردن پرهام بی توجه به آرشام همراه پریا به اتاقم رفتم مجبور شدم به خاطروجود پریا ناهار رو

 کنار آرشام بخورم با دیدن

 ظرف ترشی دست دراز کردم تا یه ذره واسه خودم بریزم اما پریا زودتر ازمن ظرف ترشی رو

 برداشت یه ذره واسه خودش ریخت وظرفو جایی دور از دسترس من گذاشت وبا اخم بهم اشاره

 کرد غذامو بخورم یه ذره که گذشت دستمو دراز کردم نوشابه رو بردارم اما پریا دوباره زودتر ازمن

 دست به کار شد وبرام یه لیوان آب ریخت این دفعه نتونستم تحمل کنم وبا اخم بهش زل زدم

 پریا هم با اخم به آرشام که داشت بهمون نگاه می کرد اشاره کرد ومنو وادار به عقب نشینی کرد

 یعد ازخوردن غذا سوسن جون روبه من گفت

دریا جان چرا صبح حالت بد شده بود؟منتظر بودم تا آرشام مثل همیشه بره به اتاقش وبعد جواب سوسن جونو بدم اما آرشام بدون 

 اینکه

 ازجاش بلند شه روبه سوسن جون گفت

مگه صبح حالش چطور بود؟راستش چی بگم؟رنگ وروشون پریده بود وچشماشونم قرمز شده بودآرشام چشماشو ریزکرده بود 

 وزل زده بود به من ومنتظربود تا خودم ادامشو بگم پریا هم که بدتر

 از من منتظر فرصت بود تا فرار کنه به ناچار خودم دست به کار شدم

سوسن جون نگران نباشیدیه مسمومیت ساده بود ورفع شداآلن حالت خوبه؟آره سوسن جون ...عالیمنفس آسوده ای کشید –

 خداروشکر
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 پریا بهم اشاره کرد برم به اتاقم وخودش به سوسن جون کمک می کنه منم که بهم ثابت شده بود

 تو این مورد شوخی نداره بدون هیچ حرفی با اتاقم رفتم آرشام که پشت سرم می اومد گفت

 چی خوردی که بهت نساخته؟یه لحظه احساس کردم نگرانم شده اما با چیزایی که دیشب شنیده بودم این فکر رو پس زدم وبا

 سردی تمام در جوابش گفتم

 تو این خونه هیچ چیز به من نمی سازهو وارد اتاقم شدم

 آرشام

 امروز همه چیز مشکوک بود پرهام که همیشه با وجود سرد بودنم جوابمو با خوش رویی می داد به

 زحمت جواب سالمم رو داد رفتار دریا ودختر عموش پریا موقع ناهار وازهمه مهم تر جوابی که دریا

 بهم داد منظورش از همه چیز من بودم حاال که به اتفاقات اخیر فکر می کنم بهش حق می دم

 کسی که ناسازگار بود من بودم با حرفایی هم که تو مهمونی ودیروز که کوه رفته بودیم بهش زدم

 چلوی دیگران تحقیرش کردم به موقعش برای همه ی این ها ازش می خوام منو ببخشه نمی

 دونم چقدر گذشته بود که از این همه فکروخیال کالفه شدم وتصمیم گرفتم به حیاط برم تا هوایی

 به سرم بخوره با شنیدن صدای دریا وپریا که از اتاق دریا می اومد کنجکاو شدم به حرفاشون

 گوش کنم

دریا حالت بهتر شد؟آره داروهاموکه خوردم بهتر شدمنمی خوای موضوع رو به پدر وبرادرت بگی؟نهحد اقل به برادرت بگو 

 چرا؟مگه دکتر نیست؟شاید بتونه کمکت کنه گفتم نه-

 

 

 

 

 

 

 چون دوست ندارم نگران بشن درضمن تخصص آرشام چیز دیگه ایهباشه هرطور خودت می دونییعنی موضوع چیه؟من باید 

 دختر عموش موقع یبا توجه به رفتارابفهمم نکنه بیماری خاصی داره..

 ناهار وچیزایی که سوسن می گفت شک کرده بودم که قضیه چیزی فراتر از یه مسمومیت ساده

 ست

آره چرا نباشم ؟پدرم خیلی مهربونه برادرم هم با وجود اینکه سرش خیلی شلوخه حسابی دریا تو اینجا راحتی؟منظورم اینه که...

 هواموداره



 

 رمان دریا از مودب پور انجمن رمان فور

 باشنیدن این حرفش خجالت کشیدم دریا جز اینکه برادرش باشم ازم توقع دیگه ای نداشت اما

 من با سنگدلی این خواستشو نادیده گرفتم ومواقعی که باید ازش طرفداری می کردم جلوی

 دیگران تحقیرش کردم خدایا من چطور تونستم این کار رو بکنم ؟

حتما از اینکه رتبت این قدر خوب شده خیلی خوش حال شدن آره؟دریا باشک جواب داد آره ولی هنوز درباره ی انتخاب رشته 

 باهاشون مشورت نکردم

دریا یادته هردومون آرزومون بود پزشکی تهران قبول چی؟نکنهبه جزتهران شهر دیگه ای رو درنظر داری؟خب راستش من...

 شیم حاال که می تونیم به آرزومون برسیمچی شده که داری همه چیزو خراب می کنی؟

 منم کنجکاو بودم جواب دریا رو بشنوم اما جواب دریا فقط سکوت بود پزشکی تهران؟یعنی اینقدر

 رتبش خوب شده؟

بعداًراجع بهش صحبت می کنیم واسه انتخاب رشته خیلی وقت داریمتاحاال برام مهم نبود که رتبش چند شده فقط همین که به 

 پرهام گفته بود وبه من نگفته بود برام

 مهم بود اما حاال باید به عنوان برادرش به این مساله بیشتر اهمیت بدم

 میواسه پرهام کن یفکر هی دیول کن با نارویا ایدر یوا-

 

 

 

 

 

 

چی شده؟انگار تو این دنیا نیست همش تو خودشهمی دونم عاشقی بد دردیه آقا حالل زاده ست اس ام اس داده بیام پایینکجا؟به 

 پرهام بگو بیاد داخلپریا با تحکم گفت الزم نکرده بعد از رفتن من باید استراحت کنی وبالحن آروم تری ادامه داد باید

 تا موقع عروسی سرپا شی

 منظورش از عروسی چی بود؟هرچی می گذره بیشتر می فهمم که از دریا دور بودم ونسبت بهش

 بی توجه بودم سریعاًبه اتاقم رفتم تا پریا منو نبینه دریا که بهم چیزی نمی گه پس تنها راه اینه که

 از دختر عموش بپرسم با این فکر به حیاط رفتم وخودموبهش رسوندم بدون اینکه حرفی بزنه با

 اخم منتظربود تا حرفموبزنم ازاین رفتارش خیلی شگفت زده شدم دخترایی که دور وبرم بودن

 آرزوشون بود که با من حرف بزنن وهمیشه سعی می کردن باعشوه های خرکیخودشونو آویزون

 من کنن اما این دختر با همشون فذق می کرد انگار هیچ تمایلی به صحبت کردن بامن نداشت اما

 من نمی تونستم چیزی نگم

 می خواستم درمورد دریا باهاتون صحبت کنمبدون ناز وعشوه وخیلی جدی گفت بفرمایید می شنوم

دریا چرا امروز حالش بد شده بود؟خودش که بهتون گفت مسموم شده بوداما من فکر نمی کنم این طور باشهپس برید ازخودش 

 بپرسید تا مطمئن شیدبا این حرفش احساس کردم ته دلم خالی شد باید بهش می گفتم؟می گفتم دریا حتی حاضر

 نیست با من حرف بزنه؟یا اینکه منو یه غریبه می دونه؟

 بادیدن سکوتم پوزخندی زد
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حاال دیگه مطمئن شدم دلیل تغییر رفتار دریا وهمچنین بد شدن حالش شما هستین دریا خیلیآدم توداریه بهم گفت شما که برادرش 

 باشید همیشه هواشو دارید پس چطوری نمی دونیددلیل

 اینکه حال خواهرتون خوب نیست چیه آقای دکتر؟کمی مکث کرد

ولی من می دونم دلیلش اینه که شما رومحرم خودش نمی دونهبا این حرفش دلم شکست آره من آرشام رادمنش که همیشه 

 مغرورجلوی این دختر شکستم چون

 حرفاش با وجود تلخ بودن حقیقت داشت بانگرانی والتماس ادامه داد

 ازتون خواهش می کنم اگه نمی تونید براش برادری کنید حداقل آزارش ندین دریا این مدتازنظر روحی خیلی ضعیف شده

 بدون اینکه منتظر جوابی ازمن باشه رفت ومن با دلی شکسته وعذاب وجدانی که دوچندان شده

 بود به اتاق دریا رفتم که معصومانه وآروم خوابیده بود پتو رو روش کشیدم برای اولین بار

 پیشونیشو بوسیدم وحس خوبی به قلبم تزریق شد.

 دریا وقتی بیدار شدم هوا تاریک شده بود فکرنمی کردم این قدر بخوابم حتماًبه خاطر آرام

 بخشایی که تو بیمارستان بهم زدن این قدر خوابیدم قبل ازاینکه پایین برم دوش گرفتم تا

 سرحال شم بعد ازخشک کردن موهام بدون اینکه ببندمش به آشپزخونه رفتم سوسن جون درحال

 درست کردن ساالد شیرازی بود با خوشرویی به سمتش رفتم وروصندلی کناریش نشستم

ببخشید سوسن جون امروز حالم خوب نبود نتونستم بهتون کمک کنماین چه حرفیه دخترم اآلن بهتری؟آره سوسن جون حالم خوبه 

باخوش حالی مثل مادرم بغلش کردم دوسه روزی می شه که ظرفای شامو خودم می شورم باشه؟چی به توبگم دختر؟باشه..

 ازمادرم خبر نگرفتم باید امشب

 بهش زنگ بزنم

 دختر به اسم نازگل دارم هیچرا دخترم سوسن جون شما بچه ندارید؟-

 

 

 

 

 

 

چند سالشه؟کجاست؟سالشه وشهرستان زندگی می کنه با ناراحتی ادامه داد تاچند روز دیگه مادر می شهجدی؟چرا ناراحت 

شدین؟اتفاقی افتاده؟آخه شهرستان کسی نیست کمکش کنه دخترم با این وضعیت تنهاستدلم براش سوخت نباید دخترش تو این 

 شرایط تنها باشه
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من باپدرم  دینگران نباشاشکال نداره شما می ری پیششنمی تونم دخترم اگه من برم شما چی کار می کنید؟خب معلومه زندگی...

 راست می گی؟آره دروغم چیه؟بابادیر نکرده؟خیلی گرسنمهصدای آرشام اومدکنم یصحبت م

 بابا برای یه مساله کاری رفته کیش وتا یه هفته کارش طول می کشهآروم گفتم پس چرابه من نگفت؟آرشام صداموشنید

 چون یه دفعه ای شد وساعت صبح پرواز داشتتودلم گفتم برخالف تصورتون اون موقع من بیدار بودم

 نگاهم به سمت آرشام کشیده شد که به دیوار تکیه داده بود این بار نگاهش به جای نفرت سرشا

 از حسرت وناراحتی بود حتماًدوباره با دیدن من یاد مادرش افتاده ازاینکه می دیدم کسی منو به

 خاطر خودم نمی خواد دلم شکست سوسن جون روبه من وآرشام گفت بفرمایید تو پذیرایی

 تاشامتون رو آماده کنم

 یخورد یم ییرایشاموتوپذ شهیچرا دخترم؟توکه همسوسن جون من ترجیح می دم شامو پیش شما توآشپزخونه بخورم-

 

 

 

 

 

 

 آره چون اون موقع پدرم بود اما اآلن پدرم نیست)با این حرف بهش فهموندم که اهمیتی برام

 نداره(

 منتظر بودم آرشام ازآشپزخونه بره بیرون اما برخالف تصورم روبه روم نشست وروبه سوسن جونباشه دخترم هرطور راحتی..

 گفت

پس منم این مدت که پدرم نیست غذامو توآشپزخونه کنار شما می خورمآخه این جوری که بدهنه بد نیست بهتر ازاینه که نتهایی 

 غذا بخورمبه هیچ وجه توقع کاری رو ازآرشام نداشتم با اخم زل زدم بهش بادیدن چهرم به جای اینکه

 خودشو جمع وجور کنه بلند زد زیر خنده جل الخالق آرشام وخندیدن

 اونم ازته دل؟اولین بارم بود که می دیدم این بشر داره ازته دل می خنده سوسن جونم انگار

 براش تازگی داشت

 آقا اتفاقی افتاده؟آرشام به من اشاره کرد

  نه چیزی نیست فقط یه صحنه ی فوق خنده دار دیدمسوسن جونم به من که اخم کرده بود نگاه کرد وشروع کرد به خندیدن

 من با اعتراض روبه سوسن جون گفتم سوسن جون چرا دارین بهم می خندین؟

آخه دختر گلم وقتی اخم می کنی خیلی بامزه می شیپس به خاطر همینه که رهام وپرهام به اخم کردنم می خندیدن اخما بازکردم 

 ولی هنوزم عصبانی

 بودم نگاهم رفت سمت سوسن جون قبل از اینکه تو ساالد ادویه بریزه ازجام بلند شدم ویه کاسه

 ساالد بدون ادویه واسه خودم جدا کردم وپیازاشم ازتوش گرفتم

 شهیخوشمزه تر م ازیوپ هیدودخترم ساالد با ا-
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 می دونم ولی من این جوری بیشتر دوست دارمبعدازشستن ظرفا به امان راحله زنگ زدم

سالم مامان جون خوبی؟سالم دخترم من خوبم حال خودت چطوره؟خوبی؟آره مامانی خوبم اتفاقی افتاده چرا صدات این 

جوریه؟نمی دونم چرا امروز همش دلشوره داشتم مطمئنی حالت خوبه؟مشکلی نداری؟آره قربونت برم باورکن حالم خوبه 

 دلشورتم بی مورده توروخدا مراقب خودت باش دلشوره واسهقلبت خوب نیست

می دونم دخترم حاال که صداتو شنیدم مطمئن شدم حالت خوبه خیالم راحت شدصبح مثل همیشه ازخواب بیدار شدم اما یه ساعتی 

 دیر تر رفتم پایین چون دوست نداشتم با

 آرشام روبه روشم با کما تعجب دیدم آرشام هنوز تو آشپزخونه بود انگار صبحانه خوردنش تموم

 شده بود سوسن جونم خبری ازش نبود با دیدنم به سرعت به سمتم اومدوبانگرانی گفت اتفاقی

 افتاده؟چرا دیراومدی پایین؟

 من هنوز توشوک بودم چون باورش برام سخت بود که آرشام نگرانم شده باشه حتماً نقشه

 جدیدش برای تحقیر کردنمه با دادی که کشید ازشوک خارج شدم

 باعصبانیت جواب دادمبا توام حرف بزن...

دلیلی نمی بینم بخوام بهتون جواب بدمخواستم ازکنارش رد شم اما باگرفتن بازوم مانعم شد وباعصبانیت گفت تاوقتی بابا نیست 

 وظیفته

 که بهم جواب بدی...

 با آوردن کلمه ی )وظیفه(حدسم به یقین تبدیل شد آرشام نگرانم نشده بود فقط می خواست

 نشون بده که می تونه بهم زوربگه ومنو بحت سلطه ی خودش قرار بده ودرادامه آزار واذیتشو

 بیشترکنه بانفرت به چشماش زل زدم

 

 

 

 

 

 

چون دوست نداشتم روزمو بادیدن قیافه ی تو خراب کنممنتظر بودم چیزی بگه تا بازم جوابشو بدم اما بدون هیچ حرفی از 

 آشپزخونه خارج شد باشنیدن

 صدای ماشینش مطمئن شدم که ازخونه خارج شده نتونستم مثل قبل باهاش مداراکنم وتلخ نباشم

 یادآوری اتفاقی که دیروز برام افتاده بود باعث شد تا احساس پشیمونی نکنم وتصمیم بگیرم از

 این به بعد مثب خودش باهاش رفتارکنم بعد ازخوردن صبحانه به اتاقم برگشتم با بلند شدن
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 صدای گوشیم ودیدن اسم پریا جوای دادم

سالم پری خانمسالم دریا دیوونه ی خودم چطوری؟حالت خوبه؟آره عزیزم حالم خوبهزنگ زدم بگم امشب باید بامن وپرهام بیای 

آفرین دختر حرف بیرونکجا؟خبریه؟پرهام سفارش کرده چیزی بهت نگم جنابعالی هم حق پرسیدن نداریباشه عشقم من تسلیمم..

 گوش کن ..خداحافظخداحافظازاینکه قراره با پرهام وپریا برم بیرون خوش حالم بهترین لحظات زندگی من بعد ازفوت باباعلی

 اوقاتی بود که باپرهام وپریا می گذروندم باخوش حالی به سمت سوسن جون رفتم ازچهرش

 مشخص بود خیلی خوش حاله..

سوسن جون ناهارچی می خوای درست کنی؟قرمه سبزی باخوش حالی ادامه داد آقا ارشام با پدرتون صحبت کردن وقراره بعد 

 ازناهار برمشهرستان پیش دخترم ومدتی پیشش بمونم

 نیوبرگرد دیبر یبه سالمت شااهللیا-

 

 

 

 

 

 

 تنها دلخوشیم تو این خونه سوسن جون بود نمی دونم این مدت چطوری باید با آرشام سرکنم

 قبل از اومدن آرشام ناهارمو خوردم چون دوست نداشتم باهاش روبه رو شم وبه اتاقم برگشتم تا

 ورفتم دمیآماده باشم لباسامو پوش گهیساعت د هیبهم اس ام اس داده بود تا  ایپراستراحت کنم..

 پایین با دیدن رهام که تو پذیرایی نشسته بود به طرفش رفتم وبی توجه به آرشام که روصندلی

 کناریش نشسته بود باهاش احوال پرسی کردم

 اگه جایی می ری برسونمت..

 نه ممنون منتظرم پرهام بیاد دنبالماخمشو به وضوح می شد دید

قراره کجا برید؟ آرشام هم ازجاش بلند شد وجلوتر اومد ومنتظر جوابم بود بدون اینکه بهشنگاه کنم روبه رهام گفتم نمی دونم 

 بهم چیزی نگفته

 بادیدن سوسن جون به طرفش رفتم

 به سالمتی می خواین برین؟آره دخترم آقا محمودم باهام می یاد آقا آرشام هم قول دادن بیشتر خونه بمونن تا شما تنهانمونید

 لبخند مصنوعی زدم وازش تشکر کردم ازاینکه قراربود بیشتر با آرشام روبه رو شم ناراحت بودم

 با تکی که پریا به گوشیم زد فهمیدم که دم دره از رهام وسوسن جون خداحافظی کردم وازخونه

 خارج شدم

 ببینم خبریه؟جفتشون شونه هاشونو انداختن باال ومنو تو خماری گذاشتنخب آقا پرهام قراره مارو کجا ببری؟خودت می فهمی..

 با ورود به رستوران پشت یکی از میزا نشستیم منتظر بودم تا چیزی سفارش بدن اما هردوشون

 سکوت کرده بودن
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 نمی خواین چیزی سفارش بدین؟پرهام نگاهی پریا انداخت وبه گارسن اشاره کرد بعد ازچند لحظه گارسن به همراه کیک تولد که

 شمع روش عدد رو نشون میداد به سمتمون اومد وکیک روی میز گذاشت

 نیقدر ا نیامروز تولدم بود اما اچیزدیگه های الزم ندارید؟نه ممنونگوشیمو در آوردم وتقویمو نگاه کردم امروز مرداد بود..

 روزا فکرم

 درگیر بوده که یادم رفته بود از اینکه پرهام وپریا یادشون بود ازصمیم قلب ازشون ممنون بودم

 وازخوش حالی زبونم بند اومده بود پرهام به چشم به شمع اشره کرد

 شمع رو فوت نمی کنی؟بعد ازپاک کردن اشکام که از خوش حالی بود شمع رو فوت کردم پریا یه ساعت خوشگل که

 بیشتر به دستبند شباهت داشت خریده بود وپرهام یه گردنبند برلیان بهم هدیه داد

 زیسوپرا هیواقعاً ازهردوتون ممنونم نمی دونم به چه زبونی ازتون تشکر کنمپرهام درجوابم گفت باید تو عروسیم جبران کنی..

 هم دارم که بمونه بعد از گهید

 شام...

 آرشام

 فکر نمی کردم تا این حد ازمن متنقرباشه با دیدن نفرتی که تو چشماش بود چیزی در درونم فرو

 ریخت این طور که معلومه راه سختی روبرای نزدیک شدن به دریا در پیش دارم تنها راهی که به

 ذهنم رسید این بود که برم پیش رهام وموضوع رو بهش بگم اما رهام هم حق رو به دریا می داد

 ومعتقد بود تو این مدت خیلی اذیتش کردم وحاال هم که واقعیت رو می دونم باید جبران کنم عصر

 رهام اومد پیشم ودریا بی توجه به من همراه پرهام رفت بیرون به پیشنهاد رهام

 قرار شد باهم بریم بیرون تا حال وهوام عوض شه رهام رانندگی می کرد منم ذهنم درگیر رفتارای

 دریا بود با متوقف شدن ماشین به خودم اومدم باهم وارد رستورانی شدیم که مسئولش ازدوستای

 رهام بود ورهام بدون اینکه ازم چیزی بپرسه برای هردومون یه چیزی سفارش داد ومن درحال

 تماشای مردمی بودم که شاد بودن چشمم افتاد به دختری که داشت می خندید وقیافش خیلی

 

 

 

 

 

 

 آشنا بود بعد ازکمی فکر کردن فهمیدم اون دختر پریا دختر عموی دریاست که حاال برخالف
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 گذشته که با اخم دیده بودمش با خنده چهرش زیبا ودلنشین شده بود اگه پریا این جاست پس

 دریا و پرهام هم باید اینجا باشن کمی چشم گردوندم ودریا رو دیدم که خنده رو لبش بود ویه

 جعبه ی کوچک که بهش می خورد مخصوص حلقه باشه تو دستش بود وپرهام هم سرش پایین

 نکهیهمش دروغ بود ا یعنیشه  یمن باورم نم یخدابود ومی خندید نکنه منظور پریا ازعروسی..

 می گفت پرهام مثل برادرمه ...بادیدن این صحنه دوباره مثل گذشته از دریا متنفر شدم بیشتر به

 خاطر اینکه از اعتماد پدرم نسبت به خودش وپرهام سو استفاده کرده بود حواسم رفت سمت

 رهام که با اخم به دریا نگاه می کرد وازعصبانیت دستشو مشت کرده بود عکس العمل رهام خیلی

 برام عجیب بود دلیل عصبانیتش برام غیر قابل درک بود من به عنوان برادر دریا غیرتم تحریک

 تونست رهام رو ایافتاد ودر دمیترس یکه ازش م یباالخره اتفاق...نکنه شده بود ولی رهام..

 اسیرخودش بکنه امشب با این کارش دل رهامو شکست ومنو جلوش شرمنده کرد

 دریا

 باالخره بعد ازیه خوش گذرونی حسابی به خونمون برگشتم با دیدن رهام به سمتش رفتم وبا

 خوش رویی گفتم تشریف می برین؟

 آرهباپوزخندی ادامه داد با آقا پرهام بهت خوش گذشت؟

 درجوابش با خنده گفتم بله جای شما خالی..

 باهمون پوزخند ادامه داد خوبه ..امیدوارم کنارهم خوش بخت بشید دخترعمو

 ورفت منظورش از اون حرف چی بود؟دوست نداشتم با فکر کردن به این جور چیزا خوش حالیم از

 بین بره

 رهام

 باورم نمی شه ...با یادآوری صحنه ای که دریا جعبه ی حلقه رو از پرهام گرفت وبهش لبخند زد

 ازاینکه به دریا دلبسته بودم به خودم لعنت فرستادم از اولش نسبت به پرهام حس خوبی نداشتم

 اما فکر شو نمی کردم چیزی بینشون باشه دریا هم یه دختر مثل شیداست دخترا همشون مثل هم

 هستند من احمق فکر می کردم دریا با همشون فرق داره تازه داشتم امیدی برای موندن پیدا می

 

 

 

 

 

 

 کردم اما دریا با کار امشبش همه چیزو خراب کرد حتی آرشام هم متوجه احساس من به دریا شده

 بود وازم به خاطر کار امشب دریا معذرت خواهی کرد وشرمنده بود اما آرشام نباید شرمنده باشه

 این نتیجه ی حماقت خودم بود پخش رو بلند کردم وبا سرعت زیاد به سمت مقصدی نامعلوم
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 حرکت کردم باید جایی برم که سکوتش بهم آرامش می ده

 منو ببخش اگه هیچ کی جز تو رو نخواستم

 منو ببخش به خاطر همه ی کم وکاستم

 منوییخش اگه به چشمای تو دل بستم آخه عشق تو کار داده دستم

 شدی مرحم قلب شکستم منو ببخش

 منو ببخش اگه دارم هواتو اگه شدم مزاحم شباتو

 منو ببخش اگه برات می میرم اگه باز می خوام دستاتو بگیرم

 منوببخش به خاطر تموم خاطرات خوب وبد

 اگه تورو می خواستم من بی اندازه وحد

 منو نخواستی ولی بازم من ازتو خسته نشدم

 حاال که نیستی به کی بگم من به تو وابسته شدم

 منوببخش()شاهین کمالی- 

 دریا

 وقتی وارد خونه شدم همه جا تاریک بود یکی از المپا رو روشن کردم هنوز پام به اولین پله

 نرسیده بود که آرشام با صدای گرفته گفت خوش گذشت؟

 دراون لحظه نفرتی که از آرشام داشتم یادم رفت وبا خنده گفتم آره خیلی خوش...

 نذاشت حرفمو تموم کنم وبه سرعت خودشو بهم رسوند وبه سمت صندلی هایی که تو پذیرایی

 بود پرتم کرد با برخورد به صندلی دسته ی چوبیش شکست وپهلوم به شدت می سوخت ومانتوی

 سفیدم خونی شده بود مگه من چی کار کردم که این بال رو سرم آورد به سمتش برگشتم ومنتظر

 بودم جوابمو بده جلوتر اومد وبا عصبانیت گفت

 

 

 

 

 

 

خوبه تا کجا می خواستین پیش برین؟نکنه می خواستین بعد از عقد بهمون خبر بدین یا نکنهاین همه مدت که به عنوان برادرت 

 کنارت بوده کاری کرده که مجبورشده ازت خواستگاری کنه؟

 باگریه جواب دادم منظورت چیه؟

 با عصبانیت به سمتم اومد بازوهامو گرفت وبلندم کرد

منظورم حلقه ایه که پرهام بهت داد توهم با خنده بهش جواب مثبت دادی ازهمون اولم مطمئنبودم توبا دخترای دیگه هیچ فرقی 

 نداری وچشمت دنبال پول وداراییمونه

 با دادی که زد احساس کردم گوشم کر شدتو اشتباه...
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نه من اشتباه نمی کنم خودم دیدم رهام هم باهام بودپس دلیل حرفی که رهام بهم زد همین بود اونم اونجا بود بیشتر از این تحمل 

 تهمت هایی که بهم

 می زد رو نداشتم باصدای بلند داد زدم

پس چرا نیومدی جلو چیزی بگی؟جنابعالی که مثالًغیرتی شده بودی چرا نیومدی بپرسی قضیهچیه؟پس بزار خودم بهت بگم بعد 

 از اون اتفاقی که دیروز برام افتاد ومسببش خودت بودی قرار

 شد با پرهام وپریا بریم بیرون تا حال وهوام عوض شه امشب تولدم بود وفقط پریا وپرهام

 یادشون بود

 ساعت وگردنبندی که بهم هدیه داده بودنو بهش نشون دادم ببین ایناهم هدیه هاشونه خواست

 حرفی بزنه که دستمو به معنی سکوت باال آوردم

 وحاال اون حلقه چند وقتیه پرهام از منشی شرکتشون که خواهر دوستشه خوشش اومده واز شدت

 ذوق حلقه ای رو که برای دختر دلخواهش خریده بود آورده بود تا بهم نشون بده به خاطر همین

 هم امشب خیلی خوش حال بودم اما تو مثل همیشه در اوج خوش حال دلمو شکستی تو رهام

 وشیدا همتون مثل همید فکر می کنید چون پول دارید حق دارید درمورد دیگران قضاوت کنید وپول

 از هرچیزی مهم ترهماه تحمل کن قول میدم از این خونه برم ودیگه برنگردم من...

 سوزش پهلوم بیشتر از این اجازا نداد ادامه بدم آرشام متوجه زخم پهلوم شد وخواست بیاد جلو

 اما من بلند دادزدم

 

 

 

 

 

 

به من دست نزن تو به جز این که به بهم آسیب برسونی وآزارم بدی کار دیگه ای بلد نیستیبه سختی خودمو به اتاقم رسوندم 

 وپرت کردم رو تخت وتا دم دمای صبح گریه کردم نمی دونم

 ساعت چند بود هوا نسبتاًروشن شده بود به سمت سرویس رفتم وآبی به صورتم زدم مانتومو در

 آوردم تا وضعیت پهلومو بررسی کنم زخمم کمی عمیق بود ونیاز به بخیه داشت زخمو تمیز کردم

 ویه مانتو ی دیگه پوشیدم تا برم بیمارستان با آشپزخونه رفتم ویه تکه کیک خوردم تا معدم واسه

 خوردن داروهام

 خالی نباشه خوشبختانه پرهام داروهامو گرفته بود وگرنه ممکن بود مثل دفعه ی قبل کارم به

 بیمارستان بکشه ناگهان چشمم به آرشام خورد که تو چارچوب در ایستاده بود وبا چشمایی که از

 بی خوابی قرمز شده بود بهم زل زده بود تصمیم گرفتم بهش اهمیت ندم و از آشپزخونه خارج شم

 اما از چارچوب در کنار نرفت با عصبانیت گفتم

برو کنار می خوام رد شماون قرصا چی بود داشتی می خوردی؟به تو ربطی ندارهدستمو گذاشتم رو سینش وهلش دادم اما دریغ 

 از یک سانت تکون خوردن از اینکه می دیدم این
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 مقابلش ضعیفم ومی تونه بهم زوربگه احساس حقارت می کردم

 دارو هاتو بده ببینمپالستیک دارو هارو پشتم بردم و در جوابش گفتم نمی خوام برو کنار می خوام رد شم

 جلو تر اومد با یه دستش منو تو بغلش اسیر کرد وبا دست دیگش پالستیک دارو ها رو از دستام

 کشید

 نه خدای من اگه بفهمه آزار و اذیتاش حالمو بدتر می کنه بیشتر عذابم می ده با این فکر گریم

 گرفت چرا من باید این قدر بدبخت باشم؟

 با عصبانیت به سمتم برگشت

 ؟یکن یاعصاب ومسکنا رو چرا مصرف م یقرصا نیا-

 

 

 

 

 

 

 گفتم که به تو هیچ ریطی ندارهدستو بردم جلو تا پالستیک دارو ها رو ازش بگیرم اما دستشو کشید عقب

 تا نگی بهت نمی دمشونبه جهنماز آشپزخونه خارج شدم وکیفمو از روی مبل برداشتم تا برم بیمارستان بازوم ازپشت کشیده شد

 جواب منو بدهیه نگاه به لباسم انداخت –کجا می ری؟

 هر قبرستونی به غیر از اینجادستمو گذاشتم روی پهلوم که دوباره خونریزیش شروع شده بود ومانتوم خونی شده بود آرشام

 بانگرانی گفت زود باش باید بریم بیمارستان

من باتوهیچ جا نمی یاملجبازی نکن خونریزیت شدیده ممکنه اتفاقی برات بیفتهبهتر مگه همینو نمی خواستی؟پس بزار از 

 خونریزی بمیرمباکالفگی نفسشو بیرون فوت کرد وزیر لب چیزی گفت که نشنیدم ودریک حرکت ناگهانی منو

 انداخت رو کولش وبه سمت ماشینش برد وهرکاری کردم متوقف نشد منو رو صندلی جلو نشوند

 وبه سرعت به راه افتاد

 با این کاراش می خواد زجرکشم کنه جلوی یه ساختمون توقف کردمنو کجا می بری؟پیش یه دکترخوب...

 ...یفهم یشو م ادهیپمگه قرارنبود بریم بیمارستان؟پس اینجا کجاست؟-

 

 

 

 

 

 

 حتماًمی خواد سربه نیستم کنه فرصت نشد از پرهام وپریا ومامان راحله خداحافظی کنم ازماشین
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 پیاده شدم انگار پاهام به زمین چسبیده بودن وقدرت گام برداشتن نداشتم آرشام مچ دستمو

 گرفت وبه سمت ساختمون به راه افتاد منم هرچقدر تقال کردم نتونستم مچ دستمو از دستش خارج

 کنم

بارسیدن به میزمنشی ازش پرسید دکتر رادمنش اومده؟بله ولم کن من نمی خوام بیاممگه دست خودته؟باید بیاینمی خوام زورگو..

 تشریف آوردنبادیدن رهام تو اتاق خیلی متعجب شدم وعصبانیتم بیشترشد پوزخندی زدم

 این دکتر خوبی که می گفتی ایشون هستن؟

 به سمت دررفتم اما آرشام دستمومحکم ترگرفت

برو رو تخت درازبکش تا پهلوتو بخیه کنهحاضرم بمیرم ولی مدیون شماها نشماگه کاری که بهت گفتم نکنی به زور رو تخت 

 می خوابونمت وبیهوشت می کنم تا کارش راحتتر شه باید تا اآلن فهمیده باشی هر حرفی که بزنم پاش هستم

 به ناچار رو تخت درازکشیدم تا رهام کارشو انجام بده چند دفعه نگاهمون باهم تالقی کرد من

 بانفرت ورهام با ناراحتی بهم نگاه می کرد حتماًدلش به حالم سوخته

 بهتره فعاًل ازجات بلند نشیروموبرگردوندم وچیزی نگفتم..

 آرشام

 

 

 

 

 

 

 دوباره خراب کردم به پدرم قول داده بودم برادر خوبی براش باشم اما بدتر دارم عذابش می دم

 دوباره زود قضاوت کردم بادیدن داروهای که می خورد نگرانیم دوچندان شد هرکاری کردم بهم

 چیزی نگفت چه دلیلی داره که قرص اعصاب مصرف کنه؟تنها فکری که به ذهنم رسید این بود که

 ببرمش پیش یه متخصص مغزواعصاب وتنها کسی که به ذهنم رسید رهام بود به زور دریا رو به

 مطب رهام که با مطب من تو یه ساختمون قرار داره بردم ومجبورش کردم تا رو تخت دراز بکشه

 درمدتی که دریا درحال استراحت بود همه ی اتفاقات دیشب وحرفایی که بین من ودریا رد وبدل

 شده بود رو به رهام گفتم اونم مثل من شرمنده وپشیمون بود

رهام هردومون اشتباه کردیمباید جبران کنیمآره اما چجوری؟دیدی که اصالًباهام راه نمی یاد به زور آوردمش می تونم نفرت رو 

 توچشماشببینم

 رهام درجوابم سکوت کرد وسرشو انداخت پایین داروهای دریا رو روی میز گذاشتم

 این طور که معلومه مدتیه این داروهارومصرف می کنه هرکاری هم می کنم دلیلشو بهم نمی گهنگاهی به داروها انداخت

اینا فقط چندتا مسکن وقرص اعصابه این قرصم واسه معدشهآره اما چه لزومی داره دریا تو این سن قرص اعصاب مصرف 

 کنه؟شاید به معدش مربوط می شه قباالً ین داروها رو دستش دیده بودم وهروقت خواستم بفهمم چیبودن نشد..

 بادیدن دریا که ازتخت بلند شد توجه هردومون بهش جلب شد رهام زودتر ازمن به زبون اومد
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 بهتره استراحت کنی اگه درد داری مسکن بهت تزریق کنمدریا درحالی که کفشاشو می پوشید پوزخندی زد

 رهام ناراحت شد اما عقب نکشیدنیازی نیست ازاین لطفا بکنید آقای دکتر...

 

 

 

 

 

 

 چرا این داروهارومی خوری؟فکرنمی کنم به شما ارتباطی داشته باشهرهام باعصبانیت بامشت به میزکوبید

اتفاقاًهرچیزی که به تو مربوط بشه به منم ربط دارهبا این حرفی که زد مطمئن شدم حس خاصی به دریا داره چون تابه حال 

 ندیده بودم تا این حد

 نگران کسی بشه خدابه دریا رحم کنه رهام درظاهر از من آروم تره اما پاش که بیفته ازمنم بدتر

 یب ایدرمی شه ترجیح دادم فقط نظاره گر باشم وببینم رهام می تونه دریا رو به حرف بیاره یا نه...

 توجه به حرف رهام به سمت در اتاق رفت رهام به سرعت خودشو به دریا رسوند وباگرفتن

 دستش مانع رفتنش شد

 دستمو ول کن می خوام برمرهام کلید درو ازجیبش درآورد وفقلش کرد

 تا جوابمو ندی جایی نمی ریدریا با بغض گفت توروخدا بزار برم اصاًل نمی خوام بگم مگه زوره؟

 رهام بی توجه به دریا که بغض کرده بود روصندلی نشوندش وروبه روش نشست وباجدیت هرچه

 تمام گفت آره حاالهم زود باش جوابموبده..

 باچشماش ازم کمک می خواست به زحمت جلوی خودموگرفتم تا مداخله نکنم چون معصومیتش

 مخصوصاً چشماش منویادمادرم می انداخت

 اسم پزشک معالجت چیه؟سرشوانداخت پایین وچیزی نگفت ازصدای هق هقش مشخص بود داره گریه می کنه خواستم به

 سمتش برم اما رهام مانعم شد

اگه حرف نزنی حداقل تاوقتی که پدرت برگرده نمی ذارم باپرهام بری بیروندست گذاشته بود رو نقطه ضعف دریا تاجایی که 

 متوجه شدم دریا وابستگی شدیدی به پرهام

 وخواهرش داشت

 

 

 

 

 

 

 تونمی تونی این کاروبکنیمن گفتم چرا می تونه...
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 روبه رهام گفت توفکر کردی کی هستی؟

 رهام شونه ای باال انداخت -منتظرم...

 دریا ازسرناچاری به حرف اومد

 اسمش خیلی آشنابود توبیمارستان چند باری باهاش برخورد داشتم فکرکنم رهام بشناستش چوندکترحسام صدردکتر...

 دکترصدرهم متخصص مغزواعصابه

 رهام روبه من گفت بهتره با دریا برید به مطبت واستراحت کنی من با دکترصدر تماس می گیرم

 وازش می خوام مدارک پزشکی دریا رو برام ایمیل کنه هروقت رسید بهت خبر می دم

 باورود به مطبم روبه دریا گفتم

اگه بخوای می تونی روتخت استراحت کنیاما دریا بدون اینکه حتی به من نگاه کنه به سمت اولین صندلی رفت ومنم ترجیح 

 دادم بیشتر

 ازاین باهاش بحث نکنم وپشت میزم نشستم وچشمامو که ازبی خوابی می سوخت روی هم

 گذاشتم اما خوابم نمی برد خدایا اگه بیماری خطرناکی داشته باشه باید چی کارکنم؟دراون صورت

 هیچ وقت خودمو به خاطر به خاطر کارهایی که باهاش کردم نمی بخشم چشمامو بازکردم

 زیرچشمی حواسم به دریا بود دختر ریزه میزه ای که کمتر کسی فکرشو می کرد امسال قراره بره

 دانشگاه ..یادم رفته بود ازش بپرسم باالخره واسه انتخاب رشته چی کارکرد رهام به گوشیم اس

 ام اس داد که بیایم به مطبش دریا باگوشیش مشغول بود انگار درحال اس ام اس بازی بود ومدام

 لبخند به لبش می یومد حتماًداره به پرهام اس ام اس می ده با اینکه مطمئن شده بودم چیری

 بینشون نیست اما ازاینکه می دیدم تا این حد با پرهام صمیمیه وبامن مثل غریبه ها رفتار می کنه

 حسودیم شد ازجام بلند شدم وگوشی رو ازش گرفتم

 مطب رهام میبر دیباچی کارمی کنی؟گوشیمو بده-

 

 

 

 

 

 

 باشه می ریم گوشیمو بدهگوشی رو تو جیبم گذاشتم -فعالًگوشیت پیش من می مونه

ازعصبانیت گونه هاش قرمز شده بود وترجیح داد سکوت کنه مثل بچه های تو...چرا؟چون من برادرتم وباید حواسم بهت باشه..

 تخس سرشو انداخت

 پایین خیلی دوست داشتم بغلش کنم ومحکم فشارش بدم

 تو برو منم صورتمو بشورم می یام

 به سرویس رفتم وصورتمو شستم باشنیدن صدای گوشی دریا ازجیبم درش آوردم واس ام اسی

 که براش اومده بود رو بازکردم فرستنده دختر عموش پریا بود
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 عزیزم اگه ازدست داداش اخموت زنده بیرون اومدی یه فکری هم واسه انتخاب رشتمون بکنفقط روز دیگه وقت داریم

 منظورش از داداش اخموت من بودم؟ازاین لقبی که بهم داده بود خندم گرفت این طور که

 ازپیامش فهمیدم دریا هنوز انتخاب رشته نکرده ازطرفی هم کنجکاو بودم بدونم پریا چه انتخابی

 داره بنابراین براش تایپ کردم –توچی کار می کنی؟

 جواب داد –این طور که معلومه می خوای بی خیال تهران بشی واصرارداری بری شیراز منم

 حاضرم به خاطر تو بیام شیراز یاهرشهر دیگه ای که بخوای بری تا تنها نباشی

 یعنی این قدر دریا براش مهمه که حاضره به خاطرش هرشهری بره؟دریا حق داره تا این حد به

 پرهام وپریا وابسته باشه ودوسشون داشته باشه اما نه شیراز که خیلی دوره یعنی دریا می خواد

 شیرازو انتخاب کنه؟دراین صورت پریاهم می ره شیراز نه من اجازه نمی دم پریا حق نداره بره

 شیرازخدایا چرا این جوری شدم؟ اصالًبه من چه ربطی داره که پریا کدوم شهرو انتخاب می کنه

 اس ام اسا رو پاک کردم وگوشی رو توجیبم گذاشتم وبه مطب رهام رفتم دریا سرشو انداخته بود

 پایین ورهام با اخم توبیخش می کرد

 بود؟ یرهام باالخره معلوم شد مشکلش چ-

 

 

 

 

 

 

 درحالیکه اخمشو حفظ کرده بود جواب داد –آره چند سالیه زخم معده داره

 نگرانیم کمتر شد چون بیماریش خطرناک والعالج نبود

طبق این مدارک منشاء زخم معدش بشتر عصبیه تا گوارشی ومشکل عصبیش برطرق که نشدههیچ بدترم شده طبق گفته ی 

 دکترش رژیم غذایی رو هم خیلی

 رعایت نمی کنه ومسکن هایی که دکترش براش تجویز کرده مصرف نمی کنه وخودسرانه از

 ژلوفن که بی نهایت برای معدش ضرر داره استفاده می کنه

 باشنیدن این حرفا مثل رهام اخم کردم ومنتظر بودم تا توجیح کنه دریا مثل مجرمی که مچشو

 گرفته باشن وراه فراری نداره به سختی آب دهنشو قورت داد

مادرت موضوع رو می دونه؟نهچرا بهش نگفتی؟چون نگرانی ودلشوره واسه قلبش خوب نیستکسی هم موضوع رو ...منخب...

 می دونه؟فقط پرهام وپریادوباره پرهام چراپرهام باید بدونه ولی من که برادرشم نباید بدونم با دیدن دستای مشت شده ی

 رهام متوجه شدم اونم نسبت به پرهام حساسیت خاصی پیدا کرده

دیگه الزم نیست این داروهارومصرف کنی ازاین به بعد پزشک معالجت من هستم وداروهایی کهمن تجویز می کنم مصرف می 

 کنی مسکن هایی که برات می نویسم ممکنه به اندازه ی ژلوفن

 قوی نباشن ولی ضررشون خیلی کمتره
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 دریا خواست اعتراض کنه اما با دادی که رهام زد ساکت شد –همین که گفتم

 گفته بودم پاش بیفته رهام ازمنم بدتر می شه

 

 

 

 

 

 

 با این وضعیت نمی ذارم بری شیرازهردوشون باتعجب بهم نگاه کردن دریا با بهت پرسید تو ازکجا می دونی؟

 مهم نیست که ازکجا می دونم مهم اینه که اجازه نمی دم بری شیرازرهام دست ازنوشتن کشید –قضیه چیه؟

قضیه اینه که خانم تصمیم گرفتن دانشگاه شیرازو انتخاب کنن چراتهرانو انتخاب نمی کنه؟نمی دونم بهتره ازخودش 

 بپرسیهردومون زل زده بودیم به دریا ومنتظر بودیم تا جواب بده

رهام که ازچیزی خبر نداشت درظاهرقانع شده بود اما من نمی که بتونم تهران قبول شم ستین یچونکه رتبم به اندازه اخب..

 تونستم حرفشو باورکنم

 مگه رتبت چند شده؟به وضوح رنگش پرید رهام هم بیشتر کنجکاوشده بود ومثل من منتظرجواب بود دریا حسابی

 دست وپاشوگم کرده بود وجوابی نداشت بهمون بده

رهام باکامپیوتری که منشی باهاش کار می کنه می شه به اینترنت وصل شد؟آره چطور؟فکرمی کنم بهتر باشه خودمون رتبشو 

 ببینیمرهام ازجاش بلند شد –موافقم

 دریا ازاسترس زیاد لباشو می جویید رهام مجبورش کرد مشخصاتش رو وارد کنه منتظر بودیم تا

 صفحه مورد نظرمون بازشه با بازشدن صفحه ی کارنامه ودیدن رتبش زبونم بند اومد باورم نمی

 شد رتبش رقمی بود خیلی کنجکاو بودم بدونم رتبه ی پریا چند شده نگاهی به چهره ی رهام

 انداختم خوش حال به نظرمی یومد حتماًهرطورشده دریا رومجبور می کنه تهران بمونه با این

 

 

 

 

 

 

 حساب پریاهم تهران می مونه واین برای من خیلی خوب بود رهام باچشم بهمون اشاره کرد به

 اتاقش

 می مونه واین برای من خیلی خوب بود رهام باچشم بهمون اشاره کرد به اتاقش وجلوتر ازما به راه

 افتاد دریاهم با اکراه همراهمون اومد بابسته شدن در رهام شروع کرد

چند روز برای انتخاب رشته مهلت مونده؟روزامشب باید انتخاب رشتشو انجام بدیروبه دریا ادامه داد حق نداری به جز تهران 

 شهر دیگه ای رو انتخاب کنی
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تو نمی تونی برام تعیین تکلیف کنیمی تونم واین کارو می کنمدریا روبه من گفت چرا اصرار داری تهران بمونم؟این مدت که 

 خونتون بودم اذیتم کردی جلوی

 دیگران تحقیرم کردی کافی نبود؟بااون بالیی که دیشب سرم آوردی دلت خنک نشد؟آخه تقصیر

 من چیه که مادرت ازمن متنفره

 فکرنمی کردم ازموضوع خبر داشته باشه یعنی چجوری فهمیده؟نگاهم به سمت رهام کشیده شد

 که مثل من متعجب شده بود وزبونش بند اومده بود تابه خودم اومدم دریا ازاتاق خارج شده بود

 ومنم پشت سرش می دویدم اما بهش نمی رسیدم ازساختمون خارج شدیم رهام پشت سرم می

 یومد انگار دریا توحال خودش نبود وفقط می دوید وارد خیابون شدقبل از اینکه کامیون بهش

 بخوره خودمو بهش رسوندم وهردومون به کناره ی خیابون پرت شدیم دریا خودشو ازبغلم بیرون

 کشید وباگریه داد زد

 چرا نجاتم دادی؟مگه من قاتل مادرت نیستم؟مگه نمی خواستی من بمیرم؟محکم بغلش کردم واجازه دادم با گریه خودشو خالی کنه

 یکرد یهمون شب که با بابا بحث م دمینه خودم شندریا باورکن تو اشتباه می کنی قضیه اون جور که تو فکر می کنی نیست-

 

 

 

 

 

 

 پس کامل نشنیدی قول می دم هروقت حالت بهترشد همه چیزو واست توضیح بدمرهام خودشو بهمون رسوند

دختره ی احمق این چه کاری بود کردی؟آروم تر ادامه داد اگه بالیی سرت می یومد من باید چی کار می کردم؟ نگاهم رفت 

 سمت دریا که

 بیهوش شده بودرهام بانگرانی گفت زود باش بخیه هاش بازشده باید ببریمش به مطب

 دریا

 به محض اینکه به هوش اومدم چشمم خورد به آرشام ورهام که باالسرم بودن وهمه ی اتفاقات

 که ازش سراغ نداشتم گفت یآرشام بانگران..ونیکام..ابونیخچند ساعت پیش یادم اومد مطب...

 دریا حالت خوبه؟

 توان حرف زدن نداشتم وچشمامو به معنی آره باز وبسته کردم با دیدن رهام بهش اخم کردم این

 مدت خیلی بهش وابسته شده بودم چون برخالف دیگران بهم محبت می کرد اماحق نداشت

 دربارم زود قضاوت کنه واز اون مهم تر بازورگویی هاش عذابم بده حتماًازم توقع چنین برخوردی

 رو نداشت چون باناراحتی ازتخت فاصله گرفت منم توقع نداشتم بدتر ازآرشام منو تحت فشار

 بزاره نگاهم به سمت سرمی رفت که به دستم وصل بود تو این چند روز دومین بارمه که بهم سرم

 وصل می کنن این مدت این قدر درد وعذابم زیاد بوده که با وجود ترس از آمپول وسرم واین جور

 چیزا وقتی بهم سرم زدن اعتراضی نکردم ترسم ازآمپول به اندازه ایه که یادم نمی یاد آخرین بار
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 که واسه سرماخوردگی دکتر رفتم کی بود همیشه خود درمانی رو ترجیح می دادم وبه هیچ دکتری

 هم اعتماد نداشتم آخه همشون فقط بلدن آمپول بدن حتی چند باری هم ازدست دکتر فرار کردم

 وحسابی مامان راحله رو خجالت دادم بعد ازتموم شدن سرمم همراه آرشام به خونه برگشتم تو

 راه اتفاقاتی که از دیروز تا به حال برام افتاده بود رو مرور کردم با توقف ماشین

 پس کامل نشنیدی قول می دم هروقت حالت بهترشد همه چیزو واست توضیح بدمرهام خودشو بهمون رسوند

دختره ی احمق این چه کاری بود کردی؟آروم تر ادامه داد اگه بالیی سرت می یومد من باید چی کار می کردم؟ نگاهم رفت 

 سمت دریا که

 بیهوش شده بودرهام بانگرانی گفت زود باش بخیه هاش بازشده باید ببریمش به مطب

 

 

 

 

 

 

 دریا

 به محض اینکه به هوش اومدم چشمم خورد به آرشام ورهام که باالسرم بودن وهمه ی اتفاقات

 که ازش سراغ نداشتم گفت یآرشام بانگران..ونیکام..ابونیخچند ساعت پیش یادم اومد مطب...

 دریا حالت خوبه؟

 توان حرف زدن نداشتم وچشمامو به معنی آره باز وبسته کردم با دیدن رهام بهش اخم کردم این

 مدت خیلی بهش وابسته شده بودم چون برخالف دیگران بهم محبت می کرد اماحق نداشت

 دربارم زود قضاوت کنه واز اون مهم تر بازورگویی هاش عذابم بده حتماًازم توقع چنین برخوردی

 رو نداشت چون باناراحتی ازتخت فاصله گرفت منم توقع نداشتم بدتر ازآرشام منو تحت فشار

 بزاره نگاهم به سمت سرمی رفت که به دستم وصل بود تو این چند روز دومین بارمه که بهم سرم

 وصل می کنن این مدت این قدر درد وعذابم زیاد بوده که با وجود ترس از آمپول وسرم واین جور

 چیزا وقتی بهم سرم زدن اعتراضی نکردم ترسم ازآمپول به اندازه ایه که یادم نمی یاد آخرین بار

 که واسه سرماخوردگی دکتر رفتم کی بود همیشه خود درمانی رو ترجیح می دادم وبه هیچ دکتری

 هم اعتماد نداشتم آخه همشون فقط بلدن آمپول بدن حتی چند باری هم ازدست دکتر فرار کردم

 وحسابی مامان راحله رو خجالت دادم بعد ازتموم شدن سرمم همراه آرشام به خونه برگشتم تو

 راه اتفاقاتی که از دیروز تا به حال برام افتاده بود رو مرور کردم با توقف ماشین

 داروهامو زیرنظر آرشام خوردمکجا؟خونه ی آقا شجاع ..خب معلومه دیگه اتاقماول داروهات...

 امر دیگه ای نداری؟فعال نهازجوابش حرصم گرفت زیر لب پررویی گفتم وبه اتاقم رفتم خیلی خسته بودم بنابراین قبل از

 اینکه سرم به بالش برسه خوابم برد وقتی از خواب بیدار شدم نگاهی به صفحه گوشیم انداختم
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 ساعت  بود باورو نمی شه چقدر خوابیدم!!!از اتاقم خارج شدم خونه خیلی ساکت بود وخبری

 ازآرشام نبود به آرومی در اتاقشو بازکردم آرشام بدون اینکه لباساشو عوض کرده باشه خوابیده

 

 

 

 

 

 

 بود دلم براش سوخت دیشب نتونسته بود خوب بخوابه وخیلی خسته بود به آرومی در اتاقشو بستم

 وبه آشپزخونه رفتم تا چیزی واسه شام دست وپا کنم بعد ازکمی فکر کردن تصمیم گرفتم کتلت

 درست کنم با وارد شدم آرشام به آشپزخونه نگاه گذرایی بهش انداختم لباساشو عوض کرده بود

 کمی غذا براش ریختم تو ظرف وبه همراه سس وسبزی وسایر مخلفات رومیز گذاشتم وبرای

 خودم هم یه ذره غذا تو ظرف ریختم وبه همراه چیزهایی دیگه تو سینی گذاشتم تا شامم رو تو

 اتاق بخورم قبل از اینکه از آشپزخونه خارج شم با صدای آرشام متوقف شدم

 کجا می ری؟بدون اینکه به سمتش برگردم گفتم شام رو تو اتاقم می خورم

 می شه نری؟برگشتم وسوالی نگاش کردم

آخه تنهایی غذاخوردن برام سختهاز لحن مظلومانش دلم به رحم اومد وبدون اینکه بهش نگاه کنم به سمت میز برگشتم وروبه 

 روش

 نشستم مشغول خوردن شدم سس قرمز که تند بود رو برداشتم تا بریزم رو غذام اما آرشام سس

 رو از دستم کشید

چرا این جوری می کنی؟مگه نمی دونی نباید سس تند بخوری؟آخه بدون سس که مزه نمی دهسس گوجه فرنگی که تند نبود وبه 

 نظرم شیرین بود رو جلوم گذاشت

آره اما نمی تونم بهت اجازه بدم ازش استفاده کنی درضمن حواست باشه خیار شور زیاد یس با این بخورسس تند خوشمزه تره..

 نخوریبه قدری عصبانی بودم که نمی دونستم باید چی بهش بگم زیر لب گفتم قبااًلز دست پریا حرص

 می خوردم حاال باید از دست آرشام حرص بخورم

 

 

 

 

 

 

چرا باید از دست پریا حرص بخوری؟چون مثل جنابعالی موقع غذاخوردن مرتب بهم گیر می دهلبخند محوی زد وباذوق گفت 

 یعنی پریا هم مثل من روغذاخوردنت حساسه؟

 باتعجب سرمو به معنی آره تکون دادم مگه حرفم کجاش ذوق داشت؟ بعد ازشستن ظرقا
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 ازآشپزخونه خارج شدم آرشام رومبل نشسته بودوسرش تو لپ تاپش بود با دیدن من سرشو باال

 گرفت

انتخاب رشته رو انجام دادمکجا؟معلومه پزشکی تهرانفکرنمی کنی باید نظر منو هم بپرسی وباهام مشورت کنی؟امروز تومطب 

رهام درموردش صحبت کردیمآره اما فقط تو و رهام صحبت کردین نه مننکنه توقع داری بزارم بری شیراز؟آره چون دوست 

ً  می رم  ندارم اینجا بمونمفکر کردی می تونی تنهایی تو یه شهر دیگه دووم بیاری؟اوالًتنها نیستم وپریاهم باهام می یاد ثانیا

خوابگاه مگه اونای دیگه چی کار می کنن؟منمهمون کار رو می کنم هر وقتم دلم واسه مامان راحله تنگ بشه می یام تهران 

 وبهش سر می زنم

یعنی دلت فقط برای مامان راحله تنگ می شه؟برای من وبابا تنگ نمی شه؟باتوجه به محبت هایی که پدرم تو این مدت بهم کرده 

 بود بی انصافی بود اگه می گفتم دلم

 براشون تنگ نمی شه اما با توجه به حرفایی که اون شب ازشون شنیدم فکر نمی کنم دلش واسم

 تنگ بشه

 

 

 

 

 

 

هروقت خواستم بهتون زنگ می زنم می تونی قاتل مادرت روتحمل کنی؟مگه این همه اذیتمنکردی تا ازخونتون برم؟پس چرا 

 حاال که می خوام برم نمی ذاری؟

 احساس کردم ناراحت شد

من خیلی مادرمو دوست داشتم هنوزم دوست دارم وقتی بچه بودم مامان بیشتر اوقات بیرون بوداما مواقعی رو هم که خونه بود 

 تموم وقتشو بامن می گذروند اون مدت درسته کم بود اما بهترین

 لحظات عمرم بود تا اینکه سالم شد متوجه

 تغییر رفتار مامان شدم ازاینکه می دیدم با پدر دعوا می کرد وهمیشه این دعوا ها به گریه ی

 مادرم ختم می شد می شکستم وباعث می شد از پدرم متنفر بشم چون بابت گریه های مادرم

 پدر رو مقصر می دونستم اما چند بار از بین دعواهاشون متوجه شدم مادرم حامله ست ازاینکه می

 تونستم مثل رهام یه خواهر یابرادر کوچکتر داشته باشم خوش حال بودم اون زمان رها سالش

 بود وخیلی دوستش داشتم اما یه بارکه دیدم مامان با مشت به شکمش می کوبیدومی گفت من از

 این بچه متنفرم منم ازت متنفرشدم چون مادرم ازت متنفربود بعد ازاینکه مادرم به کما رفت به

 پدرم گفتم منم این بچه رونمی خوام وازش متنفرم بعدازفوت مادرم مدت ها حالم بد بود وتنها

 کسی که تواین مدت همراهم بودوتنهام نمی ذاشت وباهاش بیرون می رفتم رهام بود تا اینکه

 کنکور دادیم وهردومون پزشکی قبول شدیم وچون ازدانشجویان برتر دانشگاه بودیم تونستیم

 زودتر ازسایردانشجوها تخصصمون روبگیریم تو این مدت قبل ازاومدنت به این خونه تاحدود

 زیادی فراموشت کرده بودم ولی روزی که اولین بار دیدمت ناخواسته یادمادرم افتادم چون ظاهرت

 کامالًشبیه مادرم بوداما بازم نتونستم اون نفرتو فراموش کنم
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 درسته پدر هم چون شبیه عشقش هستم منو تواین خونه تحمل می کنه ولی مثل توهنوزم ازممتنفره چون عشقش رو ازش گرفتم

نه این طورنیست منم قبل از اینکه باپدرصحبت کنم این طورفکر می کردم پدر به مادراجازهنداده بود توروسقط کنه ومادرم 

 موقع زایمان به کما رفت وپدرهم بابت این مساله عذاب وجدان

 داشت به خاطرهمین قبل از اینکه مامان ازکما خارج بشه تورو تو یک مسجد گذاشت وبقیه ی

 ماجرا که خودت می دونی بهتره بدونی بعد از اینکه مادرم ازکما خارج شد ازپدر خواهش کرد

 توروپیداکنه وازت طلب حاللیت کنه می خواست بعد ازاینکه پیدات کرد برات مادرخوبی باشه اما

 دیگه تو رونداشت وسال درحسرت دیدن تو موند و....

 

 

 

 

 

 

 باشنیدن این حرفا درمورد مادرم ناخواسته اشکام سرازیرشد چون منم برای همیشه درحسرت

 دیدن مادرم وتجربه ی آغوش مادرانش موندم واین مدت که

 اینجا بودم تاوان کارنکرده رو می دادم بدون هیچ حرفی به سمت اتاقم رفتم قبل از اینکه پام به

 پله ها برسه باصدای آرشام متوقف شدم

حاال که واقعیت رو می دونی باید فکر رفتن به شیراز رو ازسرت بیرون کنی چون اگه پدر بفهمهتهران قبول می شی اجازه 

 نمی ده به شیراز بری..

 بدون اینکه به سمتش برگردم به اتاقم رفتم بعد از یکی دو ساعت آرشام وارد اتاقم شد بدون

 حرف نگاهش کردم وسایلی که همراهش بود کنار تخت گذاشتوخودش روی تخت نشست

 باید پانسمانت روعوض کنمبی حرف اجازه دادم کارش رو انجام بده بعد ازتموم شدن کارش بدون اینکه چیزی بگه از اتاق

 خارج شد تا صبح به حرفای آرشام فکر می کردم اگه من به جای آرشام بودم چی کار می

 ً  کردم؟حتی تصور اینکه مامان راحله جای مادرم باشه ومن جای آرشام تنم رو می لرزونه مسلما

 اگه این طور بود بدتر ازآرشام برخورد می کردم با صدای ماشین آرشام متوجه خروجش ازخونه

 شدم ای کاش امروز سرکار نمی رفت ومی موند تا باهم صحبت کنیم ازبس فکر وخیال کردم سرم

 درد گرفت دیشبم نتونستم بخوابم ذهنمو از هرگونه فکر وخیال خالی کردم وخوابیدم

 آرشام

 یعنی حاال که واقعیت رو می دونه می تونه منو ببخشه؟مادرمو رو چطور؟تاصبح بیداربودم وازنگرانی

 خوابم نمی برد تصمیم گرفتم به جای موندن تو خونه برم پیش رهام تنها کسی که می تونه آرومم

 نمیبه سمتم اومد وکمکم کرد بش یازجاش بلند شدوبانگران دنمیرهام به محض دکنه رهامه..

 آرشام چی شده؟اتفاقی افتاده؟دیشب همه چیز رو بهش گفتمپس چرا نگرانی؟

 خونه ست؟ ایاآلن در یبهش فرصت بد دینگران نباش تو با-اگه من و مادرم رو نبخشه چی؟اگه...
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 سرمو به معنی آره تکون دادم

 وای اصالًحواسم نبود دریا تو خونه تنهاش می ذاشتم ممکنه اتفاقی براش بیفتهرهام مانعم شد

 نرو بهتره تنهاش بزاری ومزاحمش نشی حتماًدریا هم مثل تو تمام شب بیداربوده وممکنه بخواداستراحت کنه

دیشب انتخاب رشتشو انجام دادم اگه بخواد شهرشو تغییر بده چی کارکنم؟نگران نباش عمو اجازه نمی ده بره شیرازاگه بابا رو 

راضی کنه چی؟من با عمو صحبت می کنم به هیچ وجه نمی ذارم پاشو ازتهران بیرون بزاره مطمئن باشدلیل پافشاری رهام 

 برای موندن دریا رو می دونستم وباشناختی که از رهام داشتم دریا رو تهران

 موندگار می کرد وخیالم تا حدود زیادی راحت بود چون پریا هم تهران می موند

 وقتی رفتی خونه درمورد اتفاق دیشب یاهاش صحبت نکن نباید تحت فشار بزاریش سعی کنعادی باشی

 باشهبه مطبم رفتم وبه منشی سپردم بیماری رو داخل نفرسته روی تخت درازکشیدم ونفهمیدم کی

 خوابم برد

 دریا

 به محض اینکه ازخواب بیدارشدم صورتمو شستم تصمیم خودموگرفتم حاالکه واقعیت رومی

 دونستم وآرشام هم ازکارای گذشتش پشیمون بود باید می بخشیدمش تابیشترازاین اذیت نشه

 ومادرم که بعد ازخارج شدن ازکما از کارش پشیمون شده بود الیق بخششه چون درهرصورت

 مادرمه ومنو به دنیا آورده

 

 

 

 

 

 

 از اتاقم خارج شدم وبه آشپزخونه رفتم آرشام بدون خوردن صبحانه رفته بود پس باید یه ناهار

 خوب بهش بدم بنابراین قرمه سبزی درست کردم باشنیدن صدای ماشین آرشام به استقبالش

 رفتم ازسر و وضعش مشخص بود حال مناسبی نداره

سالم ناهار درست کردم تا لباساتو عوض کنی آمادش می کنمازصورتش مشخص بود تعجب کرده اما چیری نگفت وبه تکون 

 دادن سرش اکتفا کرد منم به

 آشپزخونه رفتم ومیز ناهارو چیدم برق رضایتو می تونستم تو چشماش ببینم هر کدوم منتظر بودیم
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 دیگری شروع به حرف زدن بکنه ولی انتظار هیچ کدوممون به نتیجه نرسید

 منتظر نگاهم کردنمی دونستم چطوری بهش بگمآرشام..

 تانوک زبونم اومد ولی نتونستم بگمرم خونه مامان راحه یم یمن عصر...منخب...

 باشه خودم می برمتنه الزم نیست خودم می رم یا به پرهام می گم بیاد دنبالمباتحکم گفت خودم می برمت وخودم می یارمت

 وبدون اینکه منتظر جوابی ازمن باشه ازآشپزخونه خارج شد منم بعداز شستن ظرفا به اتاقم رفتم

 تا استراحت کنم

 با احساس نوازش گونم از خواب بیدار شدم

نمی خوای بیدارشی؟مگه قرارنبود بریم خونه مامان راحله؟مگه ساعت چنده؟ساعت پنجهتاساعتکارپرهام تموم می شه حتماًتا 

 اون موقع اونم می یاد خونه مامان راحلهاحساس کردم ازحرفم ناراحت شداز روی تخت بلند شدتا ازاتاق خارج شه

 

 

 

 

 

 

 ایستاداما به سمتم برنگشتآرشام..

 وپرهام جونت معطل شه ربشهیممکنه دفکرنمی کنی الزم باشه باهم صحبت کنیم؟پوزخندی زد-

 پس مشکلش پرهامه

 اشکال نداره این موضوع مهم ترهروی صندلی کنار تخت نشست وشروع کرد

من دربارت اشتباه کردم چون قبل از اون شب کل ماجرا رو نمی دونستم ازوقتی هم که تصمیمگرفتم جبران کنم اوضاع 

 روخراب تر کردم حق داری منو به عنوان برادرت قبول نکنی وازم متنفر

 باشی اما ازت خواهش می کنم ازمادرم بگذر

 حاالکه آرشام پشیمون بود واین حرفارومیزدنمی تونستم نبخشم آرشام بادیدن سکوتم ازجاش

 بلند شدتا ازاتاق خارج شه دوست نداشتم ناراحت باشه صداش زدم بابغض گفت بله؟

 ازاینکه یه مرد بغض کنه متنفرم دوست نداشتم بیشتر ازاین عذاب وجدان داشته باشه خودمو

 بهش رسوندم وبغلش کردم کامالًشوکه شده بود بعد از چند لحظه ازشوک خارج شد وبغلم کرد

 شاید اگه منم جای توبودم همین کار رو می کردم ..تصمیم گرفتم گذشته رو فراموش کنم توهمباید همین کار رو بکنی

 چطورمی تونی منوببخشی؟چون برادرمیباخوش حالی گفت یعنی منو مثل پرهام به عنوان برادرت دوست داری؟

 باورم نمی شه به پرهام حسودی می کنه

 ازآغوشش بیرون اومدم وباخنده گفتم آره داداشی
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 خندید وبرای اولین بارگونمو بوسید قبل ازخارج شدن از اتاق گفت یادت نره میان وعده هم

 بخوری

میان وعده برای چی؟چون نباید بزاری معدت خالی بمونه وهمیشه باید میانه وعده هم بخوریحاالنمی شه امروز نخورم؟نه اگه 

 دیبا امنیخدا....ودر روبست منم با داد اسمشو صدا زدم نخوری نمی برمتبه شرطی که باهم بخوریمباشه آبجی کوچولو....

 ثابت کنم کوچولو نیستم خیرسرم  سالمه..نایبه ا یچجور

 بعد ازخوردن میان وعده باهم به سمت خونه مامان راحله راه افتادیم بادیدن ماشین پرهام که

 توکوچه پارک شده بود فهمیدم پرهام زودتر ازما اومده اما ترجیح دادم چیزی نگم چون دوست

 نداشتم دوباره آرشام ناراحت شه

 با بازشدن در پرهام با خوش رویی باهام احوال پرسی کرد اما بادیدن آرشام لبخندش محو شد

 باسردی به آرشام سالمی کرد باید همه چیز رو برای پرهام توضیح بدم نباید رابطشون این طوری

 بمونه..

 به آشپزخونه رفتم وبدون اینکه حرفی بزنم بغلش کردم خدا می دونه چقدر به آغوش مادرم تواین

 شرایط نیاز داشتم با یادآوری اتفاقات این چند روز واینکه مادرم درکنارم نبود گریم گرفت مادرم

 بادیدن اشکام با نگرانی گفت دریا جان دخترم چی شده؟اتفاقی افتاده؟چراگریه می کنی؟

نه مامانی چیزی نشده این اشکا به خاطردلتنگیهدختر توخجالت نمی کشی با این سنت داری مثل بچه ها گریه می کنی؟پرهام 

 راست می گه کههنوز کوچولویی

 بااعتراض گفتم مامان

 مامانم اشکامو پاک کرد وگونمو بوسید

 

 

 

 

 

 

حاال برو صورتت روبشوروسینی چای رو بیار منم برم با آقای رادمنش احوال پرسی کنمباشه مامانیباسینی چای وارد هال شدم 

 پرهام وآرشام با فاصله ی زیاد ازهم نشسته بودن نمی دونستم باید

 پیش کدومشون بشینم بعد ازتعارف چای کنار مامان راحله نشستم

 پرهام اخم کرده بود وآرشام سرشو انداخته بود پایین دلم براش سوخت آخه تواین حالت خیلی

 مظلوم به نظرمی رسید تحمل این سکوتو نداشتم روبه پرهام گفتم

 پریا کجاست؟مگه باهم نیومدین؟آرشام سرشوباال آوردومثل من منتظرجواب بود
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نه من ازشرکت اومدم پریا هم اآلناس که پیداش بشهآرشام درظاهر بی تفاوت بود ولی چشماش می خندید وبا اومدن صدای پریا 

 نگاهش به سمت در

 رفت

صاحب خونه کسی خونه نیست؟دریا اگه واقعاًزنده از زیردست داداش اخموت بیرون اومدی بیاواسه استقبال تا باور کنم زنده ای 

 وگرنه خودم می رم سراغ داداشت و...

 هرکلمه ای که می گفت من بیشتر از آرشام خجالت می کشیدم پریا هم با دیدن آرشام حرفشو

 نیمه تموم موند خجالت زده سالمی کرد وکنارمن نشست نگاهم رفت سمت آرشام با دیدن

 خندش چشمام ناخواسته درشت شد باورم براش سخت بود بادیدن چشمای متعجب من خندشو

 ایکه پر یخونکیبا سقورت دادوسرشو انداخت پایین آرشام مشکوک می زنه حاال ببینید کی گفتم..

 به پهلوم زد چشم ازآرشام برداشتم

 ؟یفرصت داد یمگه جنابعالهی چته؟پهلومو سوراخ کردیچرانگفتی برادرت هم باهات اومده؟-

 

 

 

 

 

 

 باناراحتی سرشو انداخت پایین وچیزی نگفت آرشام سرش پایین بود ولی زیرچشمی حواسش به

 واسه شام بکنه یممکنه؟ مامان راحله به آشپزخونه رفت تا فکر یعنی..ایآرشام وپرپریا بود نکنه..

 منم همراهش رفتم تا بهش کمک کنم

باچشم غره ای که بهم رفت دهنم بسته شد پریا توچرااومدی؟اومدم کمک کنمالزم نکرده بهتره بری پیش برادرت نتها نمونهآخه..

 کنار پرهام نشسته بودوآرشام تنها بود وباحسرت

 به پرهام وپریا که کنارهم نشسته بودن نگاه می کرد با لبخند کنارش نشستم

چرا این قدر توخودتی؟چیزمهمی نیستازحرف پریا ناراحت شدی؟لبخندی زد –نه کمی مکث کرد وباشک پرسید –رتبه ی 

 دخترعموت چندشده؟

 لبخندش پر رنگ تر شد

کدوم شهر رو درنظرگرفته؟با این رتبه حتماًتهران قبول می شهخواستم یه ذره سربه سرش بزارم بنابراین بهش گفتم احتمااًل 

 اصفهان

 بابهت گفت چرا؟

آخه پسرخالش هم اونجا پزشکی می خونه واصرارداره پریاهم بیاد اونجاباعصبانیت ودرحالیکه سعی می کرد صداش باال نره 

 گفت تونباید بزاری بره فهمیدی؟پریا حق

 نداره به شهری به جز تهران فکرکنه

 وبعد آروم تر انگارداشت باخودش حرف می زد
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 اگه بره من باید چی کارکنم؟دلم نیومد بیشتر ازاین اذیتش کنم

بادستپاچگی گفت هیچی کدوم شهرو انتخاب کنه؟ ایچرابرات مهمه که پراگه بدونه من تهران می مونم اونم می مونهمطمئنی؟آره..

 ..فکر کردم اگه تویه شهر باشین برای هردوتون بهتر باشه

 باچیزهایی که ازآرشام شنیده بودم مطمئن شدم به پریا عالقه پیداکرده اما انگار پریا هنوز متوجه

 نشده بارفتن پریا به آشپزخونه به سمت پرهام رفتم درحالیکه با اخم به آرشام نگاه می کرد گفت

 حالت خوبه؟این مدت آرشام اذیتت نکرده؟

 پس حدسم درمورد دلیل تغییر رفتار پرهام درست بود

ممنون که به فکرم هستی اما قضیه این طور که تو فکر می کنی نیستمنظورت چیه؟همه چیز روبرای پرهام تعریف کرداما 

 ترجیح دادم اتفاقات دیروز رو براش تعریف نکنم وپرهام هم

 بادقت به حرفام گوش می کرد

یعنی آرشامو بخشیدی؟آره شاید اگه منم جای اون بودم این رفتار رو می کردم به نظرم بهتره موضوع روفراموش کنمباورم نمی 

شه دریاکوچولوی من اینقدر بزرگ شده که می بخشهخداروشکرباالخره باورت شد من دیگه کوچولو نیستمبینیمو کشید –ای 

 شیطون

 هرچقدرمنتظرموندم خبری ازپریانشد به ناچار به آشپزخونه رفتم

 نهیتونه بب یکه نم یتاکوربشه کسگوش شیطون کر پری خانم داره آشپزی می کنه-

 

 

 

 

 

 

 مامانم بادیدن من تو آشپزخونه هردومونو از آشپزخونه بیرون کرد

 آرشام

 بارفتن دریا به آشپزخونه فقط من وپرهام توهال مونده بودیم بعد ازاینکه دریا با پرهام صحبت

 کرد احساس می کنم اخم پرهام کمتر شده اما انگار هنوزم ازدستم ناراحته یعنی ممکنه از اتفاقات

 این چند روز خبرداشته باشه؟معلومه که خبر داره چون دریا اونو برادرخودش می دونه وهمه چیز رو

 بهش می گه امامن چی؟ممکنه روزی برسه که به منم به اندازه پرهام اعتماد داشته باشه؟باهام

 درد ودل کنه؟با احساس حضور یه نفر درکنارم ازفکر خارج شدم اولش فکر کردم دریاست اما

 بادیدن پرهام متعجب شدم هنوزم اخمشو حفظ کرده بود
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دریا همه چیز رو درمورد اتفاقات گذشته بهم گفت همین طور بهم گفت که توروبخشیدهاتفاقات گذشته؟ پس درمورد اتفاقات این 

 چند روز بهش چیزی نگفته؟فکرنمی کردم دریا چنین

 دختری باشه البته تابه حال درمورد کارایی که درحقش کردم به پدرم هم چیزی نگفته خوش حالم

 که چنین خواهر فهمیده ای دارم

هروقت درمورد خانواده جدیدش ازش می پرسیدم مدام ازپدر وبرادرش تعریف می کرد منمفکرمی کردم راست می گه بنابراین 

 خیالم ازبابتش راحت بود اما از روز بعد ازمهمونی که اومد

 اینجا ازچهرش ناراحتی وغم می بارید چیزی که آخرین بار زمان مرگ پدرش توچهرش دیده

 بودم دیگه این دریا دریای شاد وخوش حال قبل نبود هروقت هم ازش دلیل ناراحتیش رو می

 پرسیدم جوابای بی سروته می شنیدم البته ازدختر توداری مثل دریا نمی شه جزاین توقع دیگه ای

 داشت دریا برخالف جسه ی ریزش دخترفهمیده ایه همه ی این حرفاروزدم تا بهت بگم باید قدر

 خواهرخوبی مثل دریا روبدونی نه اینکه به خاطراتفاقات گذشته که حاال خودتم می دونی دریا

 تقصیری نداشته آزارش بدی

 باچشمای گرد شده بهش نگاه کردم

درمورد کارایی که کردی دریاحتی یه کلمه هم بهم چیری نگفته اما من دریا بهتر ازخودش میشناسم حتی باوجود رفتاربدی که 

 باهاش داشتی دوست داشت واگر حرف بدی دربارت می شنید

 ازت طرفداری می کرد)دقیقاًکاری که من براش انجام ندادم(حاال هم باید جبران کنی باید بهش

 ثابت کنی که می تونی براش برادرخوبی باشی

 

 

 

 

 

 

 اما فکرنمی کنم بتونم چون باوجود تو که بهت می گه داداشی من نمی تونم جایی توقلب دریاداشته باشم

اشتباه می کنی من برادر واقعیش نیستم وهیچ وقت نمی تونم جای تو رو توقلبش بگیرمباشنیدن این حرفا از زبون پرهام عذاب 

 وجدانم کم تر شد واز اینکه دریا منو دوست داشت بی

 نهایت خوش حال بودم با اومدن دریا وپریا ازآشپزخونه نگاهم به سمتشون رفت دریا وپریاهم

 درحال صحبت بودن معلوم نیست درباره ی چه چیزی صحبت می کردن که دریا درحال حرص

 خوردن بود وپریاهم ازته دل می خندید وبا این کارش دلمو زیرو رو می کرد

 دریا

 پرهام وآرشام کنارهم نشسته بودن ودرحال خوش وبش باهم بودن خوشبختانه رابطشون داره

 اهمیمن وپرخوب می شه درواقع آرشام باید به خاطر پریا هم که شده دل پرهامو به دست بیاره..

 روبه روشون نشستیم
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دریا زودباش تعریف کن دیروز چی شد؟برادرت چجوری موضوع روفهمید؟تموم اتفاقات دیروز ازجمله زورگویی های آرشام 

 ورهام رو براش تعریف کردم ودرتمام این مدت

 من داشتم حرص می خورداما پری خانم انگارداشتم براش جک تعریف می کردم همش می خندید

 حقته دریا تازورباالسرت نباشه کاری رو انجام نمی دیباعصبانیت بازوشوبشکون گرفتم

آی دختره دیوونه چی کارمی کنی؟پس بااین حساب تهران موندگارشدی آره؟آره اما به زورچیزی نگفت اما مشخص بود ازاینکه 

 قراره تهران بمونیم خوش حاله بعدازخوردن شام با آرشام به

 خونه برگشتیم

 رهام

 با اس ام اسی که آرشام بهم دادخیالم بابت موندن دریا راحت شد ازیه طرف به خاطر قضاوت

 عجوالنه ای که درمورد دریا کرده بودم شرمنده ام وازیه طرف ازاینکه همه چیز اون طور که فکرمی

 

 

 

 

 

 

 کردم نبوده وهنوزم امیدم برای موندن پابرجاست خوش حالم اما دریا خیلی ازم ناراحت

 شدازچشمای آبیش مشخص بود که رفتارهای دیروزم براش غیرمنتظره بوده اما دست خودم نبود

 اگه بیشتر از این پیگیرنبودم متوجه بیماریش نمی شدم اما پرهام می دونست اونم نه به زور بلکه

 دریا خودش بهش گفته بود با اینکه می دونم چیزی بینشون نیست اما با وجود پرهام دریا منو نمی

 بینه واین برای من غیر قابل تحمله شاید این حرفم زورگویی باشه ولی دریا باید بهم توجه کنه

 نمی دونم یه جورحس مالکیت نسبت به دریا دارم می خوام نگاه وتوجهش فقط مال من باشه

 درسته ازم ناراحته اما من تسلیم نمی شم به عنوان پزشک معالجش می تونم خودموبهش نزدیک

 کنم وقلبشو مال خودم بکنم تنها کسی هم که ازاحساس من به دریا خبرداره آرشامه

 دریا

 مدتی ازاون اتفاقات می گذره پرهام درخواست ازدواجش رو بیان کرده وآرمین هم موافقت کرده

 وقرارشد دیروز پرهام وآرام برن بیرون ودراین مورد باهم حرف بزنن هنوز خبرندارم نتیجش چی

 شده وقراره امروز عصر باپریاپرهام بریم بیرون پورهام نتیجه رو بهم بگه خودمونیم دارم می میرم

 ازفضولی ولحظه شماری می کنم هرچه زودتر پرهامو ببینم این مدت رابطه ی آرشام وپرهام

 بهترشده امامن هنوزم با رهام سرسنگینم باشنیدن صدای ماشین آرشام به استقبالش رفتم

سالم آقای دکترخسته نباشیسالم خانم دکتر آینده شماهم خسته نباشی بوهای خوبی می یاد این دفعه چی درست کردی؟یه چیز 

خیلی خوب تا تولباساتو عوض کنی منم غذاروآماده می کنمبادیدن رهام خنده ازلبم محوشد بعد ازیه سالم خشک وخالی به 

 آشپزخونه رفتم ومنتظرشون

 موندم تا بیان بعد ازخوردن ناهار آرشام ازم تشکر کرد وگفت خوشمزه شده اما رهام بدجور زد تو
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 برجکم

 غذات خیلی تند شدهاما با ادامه ی جملش ناراحتیم ازبین رفت

تا این حد تندی برای معدت خوب نیسترهام و آرشام رفتن استراحت کنن منم بعد ازشستن ظرفا برای استراحت به اتاقم رفتم 

 نمی دونم

 ساعت چند بود که از خواب بیدارشدم وبرای خوردن میان وعده به آشپزخونه رفتم ساالد الویه رو

 

 

 

 

 

 

 از یخچال بیرون آوردم ویه ساندویج واسه خودم درست کردم با دیدن رهام ظرف غذارو روی میز

 گذاشتم تا برای خودش بریزه

می شه برای منم یه ساندویچ درست کنی؟می خواستم بگم نوکر بابات غالم سیاه اما لحنش دستوری نبود بنابراین بدون اینکه 

 چیزی بگم

 ساندوچ رو براش درست کردم با اومدن آرشام با لبخند گفتم واسه توهم درست کنم؟

 آره اگه زحمتی نیستساندوچ آرشامو درست کردم وبهش دادم

 آرشام تایه ساعت دیگه پرهام می یاد دنبالم بیرونرهام روبه آرشام گفت مگه بهش نگفتی قراره با بچه ها بریم بیرون؟

 آرشام پیشونیشو خاروند وگفت راستش یادم رفت

 یعنی چی یادم رفت؟روبه من ادامه داد به پرهام بگو امروزنمی تونی باهاش بری بیرون

اما من ترجیح می دم باپرهام برم بیرونباید کاری که گفتمو انجام بدینمی خوامقبل از اینکه دعوامون بیشتر از این باال بگیره 

 آرشام گفت می تونی بهشون بگی همگی باهم بریم

 بیرون

 بعد ازکمی فکر کردن گفتم باشه

 آرشام خودشو بهم نزدیک ترکرد وآروم تو گوشم گفت پرهام تنها می یاد؟

 لبخندی زدم وآروم گفتم نه پریاهم همراهش می یاد چیزی نگفت اما برق شادی رو به وضوخ توچشماش دیدم

 

 

 

 

 

 

 بعد ازخبردادن به پرهام لباسامو پوشیدم تصمیم گرفتم یه ذره آرایش کنم اما نمی خواستم خیلی
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 غلیظ باشه کرم سفیدکننده زدم به همراه مدادچشم که جذابیت

 چشمامو بیشتر می کرد با یه رژلب صورتی شیطونه می گفت حاال که مدادچشم زدم ریمل وخط

 چشم هم بزنم دراین صورت چشمام خیلی جلب توجه می کرد بنابراین بی خیال شدم وپایین رفتم

 رهام رومبل تک نفره نشسته بود با دیدن من ازجاش بلند شد وبهم خیره شد تونگاهش اثری

 ازهوس وچیزآزاردهنده ای نبود برعکس احساس می کردم بیشتر بهم آرامش می ده اما با اخمش

 همه ی حس وحال خوبم خراب شد پسره انگار تعادل روانی نداره اومد طرفم

 مگه می ریم مهمونی که این همه آرایش کردی؟با این حرفش حسابی حالم گرفته شد

به خودم مربوطهانگار یادت رفته بهت گفته بودم هرچی به تو مربوط باشه به منم ربط داره حاالهم برگرد به اتاقتوآرایشت رو 

 پاک کن

 ته دلم از این حرفش خوشم اومد اما من کم نمی یارم

نمی خوام اصال چرا هیچ وقت به شیدا گیر نمی دی؟اون که بدترازمن آرایش می کنهچون شیدا این طوری بزرگ شده وحرف 

 توگوشش نمی رهپوزخندی زدم وگفتم اتفاقاًازجنابعالی خیلی حرف شنوی داره می گی نه امتحان کن

 آخ جون تونستم حرصشو دربیارم

 با کالفگی گفت این قدر بامن یکی به دو نکن کاری که گفتمو انجام بده

 پسره ی پررو فکر کرده می تونه به من زوربگه

 با اومدن آرشام توجه هردومون به سمتش جلب شد شلوار کتان مشکی پوشیده بود به همراه...خوام...یمن..

 پیراهن جذب چارخونه قرمز مشکی که آستیناشو تا زده بود وموهاشم زده بود باال درکل آرشام

 تیکه ای شده بود خوش به حال پریا امیدوارم کوفتش بشه بادیدنش لبخندی از سر رضایت زدم

 

 

 

 

 

 

 رهام که تو بهت بود پرسید خبریه؟آرشام درجوابش لبخندی زد وسرشو انداخت پایین رهام به

 طرف من اومد وگفت طرف کیه؟ منم گفتم پریا خواهر پرهام

 پریا وپرهام با دیدنمون ازماشین پیاده شدن پریا بادیدن آرشام نتونست ازش چشم برداره

 سرسری باهمه احوال پرسی کرد وسرشوانداخت پایین اما زیرچشمی به آرشام نگاه می کرد

 وآرشام هم همین طور بود رهام با اخم با پرهام احوال پرسی کرد طفلی پرهام قیافش شده بود

 عین عالمت سوال

دریا چرا فامیالتون این جورین؟چه جوری؟قبالً  داداشت حاالهم پسرعموت که با اخم بهم نگاه می کنهبهش اهمیت ندهنگاهم رفت 

 سمت رهام که با اخم به من وپرهام نگاه می کرد متوجه شده بودم نسبت به پرهام

 حساسیت پیداکرده اما دلیلشو نمی دونم اوایل آرشام هم این طور بود ولی دیگه این طور نیست
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 چند روزبگذره حساسیت رهام هم برطرف می شه

 با اومدن شیدا ودوکبوترعاشق قرار شد کبوترای عاشق با ماشین شهنام بیان وشیدا هم به این

 بهونه که می خواست اون دوتا راحت باشن با آرشام ورهام همراه شد منم همراه پریا وپرهام به

 پیشنهاد رهام به خارج ازشهر رفتیم طبیعت قشنگی که باوجود درختا مثل بهشت شده بودوخیلی

 شلوغ بود رهام که کامالًبا اینجا آشنا بود جلوتر ازهمه حرکت می کرد وشیدا هم که عین چسب

 دوقلو بهش چسبیده بود وازش جدا نمی شد دوکبوتر عاشقم که طبق معمول درحال بق بقوهای

 عاشقانه

 بودن من وپرهام درکنارهم بودیم وآرشام پریا هم با فاصله پشت سرمون می اومدن

آقا دوماد باالخره جواب مثبتو از عروس خانم گرفتی؟با ناراحتی گفت دریا من دیروز یه کار بد کردم که باعث شد آرام ازم 

 ناراحت شه

 شد یدفعه ا هیاصالًدست خودم نبود ..نم خواستم ناراحتش ک یباورکن نموای پرهام چی کار کردی؟-

 

 

 

 

 

 

پرهام داری نگرانم می کنی درست بگو چی شده؟دیروزکه باآرام رفته بودم بیرون اولش خیلی خجالت می کشید یه ذره که 

 صحبت کردیم احساسکردم باهام راحت ترشده بود منم حلقه رو بهش دادم اما با دیدن حلقه ازخجالت سرشو انداخت

 پایین تو اون حالت خیلی خواستنی شده بود آخه من اولین بارم که دیده بودمش شیفته ی خجالت

 وحیاش شده بودم تو اون حالت نتونستم خودمو کنترل کنم و....

 وچی؟لبشو بوسیدممثل پسربچه هایی که بعد از اعتراف به اشتباهشون منتظرن تنبیه بشن سرشو انداخت پایین از

 این که می دیدم پرهام این قدر پسر پاکیه خوش حال بودم وبه آرام حسودیم می شد قیافش

 خیلی مظلوم شده بودبه زحمت جلوی خندمو گرفتم

عکس العمل آرام چی بود؟هیچی فقط ازم خواست زود برسونمش خونهنگران نباش این طور که معلومه آرام هم بهت عالقه داره 

 وازت ناراحت نیست فقط یه ذره شوکهشده

آخه از دیشب هرچی بهش زنگ می زنم یا اس ام اس می دم جواب نمی دهکامالًطبیعیه چون ازت خجالت می کشه مطمئن باش 

 به زودی بهت زنگ می زنه ودلیل کارشوبرات توضیح می ده

 راست می گی؟آرهدستشو دور شونم انداخت

دریا من اگه تو رونداشتم که آرومم کنی تا اآلن سکته کرده بودمخدانکنه داداشیرهام بادیدن ما تو اون وضعیت اخم غلیظی 

 کردکه واقعاً ازش ترسیدم حتی پرهام هم متوجه شد
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دریا این پسرعموت خیلی تو نختهعادتشه که هرکاری می کنم بهم گیر بده یا اخم کنهمنظورت چیه؟مثالًقبل از اینکه بیایم گیر داده 

 برو آرایشتو پاک کن توروخدا پرهام توبهم بگو آرایشم خیلیغلیظه؟

نه عزیزم اتفاقاًبه نظرم خیلی هم آرایشت معمولیه اما همین آرایش معمولی هم خیلی صورتتوتغییر داده بهتره بگم خوشگل ترت 

 کرده

پس چرا رهام بهم گیر می ده؟چون دوست نداره توجه هیچ کسی بهت جلب شهیعنی دوست داره زشت باشم؟نه منظورم اینه که 

دوست داره زیبایی تو فقط مال خودش باشهیعنی می خوای بگی ممکنه رهام ...نه ..امکان ندارهچرا این طوفکر می کنی؟منم 

اگه ببینم یه پسر به غیر ازمن دور وبر آرام که عاشقشم باشهوباهاش گرم بگیره مثل رهام عکس العمل نشون می دم اآلنم که می 

 بینه کنارمنی مطمئناً اگه می

 تونست یه بالیی سرمن می آورد دلیل اخم وحساسیتی که به من داره همینه

 حرفای پرهام خیلی برام سنگین بود این مدت احساس می کنم به رهام وابسته شدم اما عشق

 وعالقه نمی دونم یعنی ممکنه واقعاًرهام بهم عالقه داشته باشه؟باورش برام کی به کسی که

 بهش عالقه داره زور می گه؟درضمن رهام به قراره زودی از ایران بره این طورکه معلومه قراره با

 شیدا ازدواج کنه باازدواج رهوشهنام احتمال ازدواج رهام وشیدا هم خیلی زیاده

 باصدای زنگ گوشی پرهام ازفکر دراومدم باخوش حالی گفت آرامه وازم فاصله گرفت تا به

 گوشیش جواب بده یه نگاه به پشت سرم انداختم خبری از آرشام وپریا نبود معلوم نیست کجا

 مثل دایش میتوقف کرد دایش یغاوغرغرایج غیباج یرو ادهیساعت پ هیباالخره بعداز غیبشون زده..

 بچه ها بازوی رهاموکشید وباهم وارد سوپری شدن وبه دنبالشون منم وارد سوپری شدم تا یه

 چیزی بخرم با دیدن آلوچه ها که خیلی هم ترش به نطر می اومدن آب ازلب ولوچم راه افتاد دوتا

 

 

 

 

 

 

 آلوچه برداشتم با چبسته چیپس فلفلی کوچولو چون نباید زیاد می خوردم اما می دونستم رهام به

 همین یه ذره هم گیر می دهبنابراین دور ازچشم رهام پولشونو حساب کردم وازسوپری زدم بیرون

 آلوچه هارو توجیبم گذاشتم اولین جیپسو تو دهنم گذاشتم خیلی وقت بود چیپس فلفلی نخورده

 بودم باشنیدن صدای رهام به طرفش برگشتم وچیپسو پشتم قایم کردم

 چیزی می خوای برات بخرم؟چون دهنم پربود نمی تونستم حرف بزنم سرمو به معنی نه تکون دادم جلوتر اومدوبا شک پرسید

 مطمئنی؟ منم سرمو به معنی آره تکون دادم وای خدا داره جلوترمنم ناخواسته عقب تر رفتم معلوم

 نیست این شیدای گور به گورشده کجارفته که رهام داره آزاد واسه خودش ول می چرخه



 

 رمان دریا از مودب پور انجمن رمان فور

 چی داری می خوری؟چیپسو که تودهم آب شده بود قورت دادم وگفتم هیچی

چیزی که پشت قایم کردی دربیار ببینممن که چیزی قایم نکردمیه جوری بهم نگاه کرد یعنی خرخودتی ودریک حرکت فوق 

 سریع خودشو بهم رسوندوبسته

 چیپسو ازم گرفت به بسته چیپس تو دستش اشاره کرد وگفت این چیه؟مگه نمی دونی چیزای تند

 برای معدت خوب نیست؟

 یه ذره که اشکال ندارهچیزی که برات ضرر داره یه ذره دو ذره ندارهدستشو آورد جلو وگفت بقیش...

بقیه چی؟اون آلوچه هایی که تو جیبت گذاشتینگاهم رفت به سمت جیبم دستمو روش گذاشتم وگفتم چیپسو بهت دادم اما آلوچه 

 هارو بهت نمی

 دم

 رمیگ یبه زور ازت م یبه زور ازت گرفتم آلوچه هارو هم اگه ند یبهم نداد پسویچ-

 

 

 

 

 

 

 باعجز اسمشو صدا زدم اما همچنان با اخم بهم زل زده بود ومنتظر بود آلوچه هاروبهش بدم به

 ناچار آلوچه ها رو ازجیبم درآوردم وبهش دادم

برای اینکه تنبیه بشی هیچ چیز برات نمی خرمنخر می گم پرهام برام بخرهازصورتش مشخص بود عصبانی شده حاال که 

 خوراکی های نازنینمو ازم گرفته حقشه بزار حرص

 وآلوچه ها همشونو از رهام گرفت وبا عشوه پسیچ دنیباد دایشود ش یوارد م تیوپارازبخوره...

 گفت وای رهام ازکجا می دونستی من چیپس وآلوچه می خواستم؟ با اولین چیپسی که تو دهنش

 گذاشت عصبانیتم دوچندان شد چیپسو ازمن می گیره که بده به شیدا جونش

 با عصبانیت ازشون روبرگردوندم با دیدن آرشام وپریا به سمتشون رفتم آرشام حسابی اخم کرده

 بود پریاهم با ناراحتی سرشو انداخته بود پایین وکم مونده بود گریش بگیره

 چی شده؟اتفاقی افتاده؟آرشام با اخم به پریا اشاره کرد

 پری جون چی شده؟با این حرفم بغضش شکست آرشام دیگه اخم نداشت ونگاهش رنگ نگرانی گرفته بود پریا بعد از

 اینکه آروم ترشد گفت همون طورکه پشت سرتون می اومدم گوشیم زنگ خورد وباعث شد

 حواسم پرت شه وقتی هم به خودم اومدم هیچ کدومتون نبودین نفر مزاحمم شدن وحرفای

 مزخرف می گفتن منم بهشون اهمیت ندادم می خواستن به زور منو باخودشون ببرن منم شروع

 کردم به دادوفریاد زدن وآقا آرشام اومد ونجاتم داد

 آرشام اخم نداشت اما به طور جدی گفت باید حواستو بیشتر جمع می کردی ممکن بود اتفاق بدی

 برات بیفته
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 پریا چیزی نمی گفت وگریه می کرد آرشام با کالفگی گفت بسه دیگه بریم صورتتو بشور

 فتیروحرف من حرف نزن زودباش راه بنیازی نیست-

 

 

 

 

 

 

 پریا بهم نگاه کرد منم بهش فهموندم بره بادورشدن اون دوتا پرهام که ازخوش حالی سرازپانمی

 شناخت به طرفم اومد

چی شد؟بابت اینکه ازدیروز تا حاال تلفنشو جواب نداده بود معذرت خواهی کرد وگفت این مدت داشته فکرمی کرده وجوابش 

 مثبته وازهمه مهم تر ازکار دیروزم ناراحت نشده فقط یه ذره شوکه شده بود

 دیدی گفتم؟حتماً ازکارت حسابی خرکیف شدهپرهام مثل بچه ها ذوق زده گفت واقعاً خوشش اومده؟

 ازعکس العملش خندم گرفت

آره اما سعی کن تا وقتی محرم نشدین دیگه این کار رو نکنیپس باید به پدرم بگم زود بریم خواستگاری و واسمون جشن بگیره 

 می ترسم نتونم خودموکنترل کنم وکار دست هردومون بدم

 باحرص اسمشو صدا زدم بغلم کرد وگفت آرشام وپریا کجان؟

 باچشم بهشون اشاره کردم آرشام به آرومی با پریا صحبت می کرد وپریاهم به حرفش گوش می

 کرد

بین پریا وآرشام چیزی هست؟اگه بگم آره عصبانی می شی؟نمی دونم این مدت خیلی فکرم درگیر خودم وآرام بود وحواسم به 

 پریا نبود به نظرم آرشامپسرخوبیه ومی تونه همسرمناسبی برای پریا باشه اما بازم نظر پریا مهم تره

 امیدوارم هرچی قسمته همون بشهبعد از این همه کشمکش وماجرا به سمت ماشین ها برگشتیم با باریدن بارون همگی دویدن به

 سمت ماشین ها اما من آروم قدم برمی داشتم چون قدم زدن زیر بارونوخیلی دوست دارم مگه

 دریا بدون بارون معنی داره؟

 

 

 

 

 

 

 ناچاراًبرای خوردن شام به شهر برگشتیم وبه یه رستوران رفتیم ترجیح دادم کنار پرهام بشینم

 بادیدن سرکه نتونستم ازش بگذرم امروز خیلی مراقب بودم تا چیزی که برام ضرر داره نخورم

 پس اگه یه ذره سرکه بخورم به جایی برنمی خوره بابلندشدن صدای گوشیم دستم از ظرف سرکه
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 تغییرمسیر دادوبه سمت گوشیم رفت پیامی که ازیه شماره ناشناس اومده بود بازکردم

اگه دستت به ظرف سرکه بخوره قلمش می کنمیعنی کی می تونه باشه؟ سرموبلندکردم آرشام وپریا بااینکه غذامی خوردن 

 زیرچشمی حواسشون

 به هم بود پرهام وشیدا هم که اصالً حواسشون نبود بادیدن اخم رهام مطمئن شدم کارخودشه

 باتکون دادن سرش بهم فهموند غذامو بخورم دراون لحظه شیدا ظرف سرکه روبرداشت یه ذره

 واسه واسه خوش یه ذره هم واسه رهام ریخت بغضم گرفت دلم می خواست هردوشونو خفه کنم

 رهام امروز فقط اذیتم کرد اون از عصر اینم از اآلن که غذا روبهم کوفت کرد با دلخوری نگاهمو

 ازش گرفتم ودست ازخوردن کشیدم دوباره اس ام اس داد

 غذاتو بخور ممکنه نصف شب ضعف کنیباحرص نوشتم به جهنم بزار از ضعف بمیرم

 بعد ازخوندن اس ام اسم چهرش از عصبانیت سرخ شده بود حتماًازاینکه رو حرفش حرف زدم

 بهش برخورده

 پرهام بهم گفت چرانمی خوری؟

سیرشدم می رم دستامو بشورمباشه زود برگردبه بهانه شستن دستام به دستشویی رفتم یخ نگاه به چهره ی خودم تو آینه انداختم 

 از اینکه

 اینقدر ضعیف بودم ومهم ترین تصمیمات زندگیمو دیگران برام می گرفتن ازخودم بدم اومد وگریم

 گرفت ازفکر اینکه رهام بهم عالقه داشته باشه پوزخندی به خودم زدم مطمئنم اگه به کسی عالقه

 داشته باشه شیداست اگه این طور نبود نمی ذاشت شیدا این همه بهش بچسبه وآویزونش بشه

 صورتمو شستم واز دستشویی خارج شدم با دیدن رهام سرمو انداختم پایین چون دوست نداشتم

 متوجه گریه وضعفم بشه وقصد داشتم ازکنارش رد شم اما مانعم شد

 

 

 

 

 

 

 سرتو باالبگیرخودمو به نشنیدن زدم وسعی کردم ازش رد شم اما نذاشت دستشو زیر چونم گذاشت ومجبورم

 کرد سرمو باال بگیرم

 چی باعث شده گریه کنی؟با دلخوری توچشماش نگاه کردم وگفتم تو

 من؟باورکن دلیل همه ی سختگیری هام اینه که نگرانتم من به عنوان پزشک معالجت باید بهفکرت باشم

 باشنیدن کلمه پزشک معالج به مرز انفجار رسیدم

پس دیگه الزم نیست به فکرم باشی اصالًنمی خوام پزشک معالجم باشی خدایی نکرده ممکنهبه خاطر مراقبت ازمن ازشیدا جونت 

 غافل شی
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دریا این چه حرفیه داری می زنی؟هنوزم ازمن ناراحتی؟آره ازت ناراحتم هیچ وقتم نمی بخشمتچرا؟چطور آرشاموبخشیدی 

چون آرشام دوچار سوءتفاهم شده بود وبعدشم جبران کرد اما تو که بامحبت هات منو به خودتوابسته کرده بودی ولی منو...

 چطور تونستی دربارم اون فکرا روبکنی وبه جای جبران به بهانه ی اینکه

 پزشکمی همش بهم زوربگی و اذیتم کنی؟

چی کارکنم که بفهمی پشیمونم ومی خوام جبران کنم؟این مدت که اینجا هستی راحتم بزار تا حداقل خاطرات خوبی ازت داشته 

 باشمرهام

 حرفای دریا برام غیرقابل هضم نیست من می خواستم به عنوان پزشک معالجش بهش نزدیک

 شم تا بتونم قلبشو مال خودم کنم اما بدتر باعث شدم ازم ناراحت شه چرا نمی خواد درک کنه

 همه ی سختگیری هام وبه قول خودش زورگویی هام به خاطرخودشه حرف آخرش حکم سطل آب

 یخ رو برام داشت باورم نمی شه یعنی از اینکه من می خوام از اینجا برم ناراحت نیست؟برام مهم

 

 

 

 

 

 

 نیست چون من کااًلز رفتن منصرف شدم حتی اگه دریا بهم حسی نداشته باشه تمام تالشمو می

 کنم تا بهم عالقه مند شه من برای اولین بار تو عمرم عاشق شدم اجازه نمی دم عشقم به این

 راحتی از دستم بره من به هیچ عنوان تسلیم نمی شم وقلب دریا رو مال خودم می کنم ازحرفایی

 که درمورد من وشیدا می زد ناراحت شدم اما ته دلم ازحساسیتی که نسبت به شیدا پیدا کرده بود

 خوشم اومد این می تونه نشونه خوبی باشه

 بعد ازخروج از رستوران پریا وخوش بختانه پرهام رفتن نمی تونم موندن پرهام کنار دریا رو

 تحمل کنم چون احساس می کنم با وجود پرهام دریا منو نمی بینه زمانیکه دریا رو تو بغل پرهام

 دیدم دلم می خواست گردنشو بشکنم اما به خاطر

 آرشام وپریا کاری نکردم وآرزو می کردم ای کاش من جای پرهام بودم ومی تونستم دریا رو بغل

 کنم

 به بهانه ی اینکه ماشینم خونه ی عموم مونده با آرشام ودریا همراه شدم وتونستم

 باهزارجوربدبختی شیدای کنه رو بپیچونم تو این مدت نتها کارمثبتی که شیدا برام انجام داد این

 بود که باعث شد بفهمم دریا هم به من عالقه داره خودش اعتراف کرد که بهم .ابسته شده

 مطمئناًاگه شیدا بفهمه رفتنی در کارنیست ولم می کنه تنها کسی که موضوع رو می دونه آرشامه

 نمی خوام فعالًکسی موضوع رو بفهمه مخصوصاًشیدا چون بهش درحساس کردن دریا نیازدارم

 شاید کارم ناجوانمردانه باشه اما الزمه

 بارسیدن به خونه دریا بافکر اینکه ماشینمو برمی دارم ومی رم وارد خونه نشد وموند تا باهام
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 خداحافظی کنه اما با ورودم به خونه بهت زده پشت سرم وارد خونه شد عکس العمل آرشام مثل

 دریا نبود چون ازاحساس من نسبت به دریا خبر داشت ومی دونست هرکاری می کنم برای جلب

 عالقه ی دریاست به همین دلیل هیچ وقت مزاحم کارهام نمی شد با رفتن دریا وآرشام به

 اتاقاشون منم به اتاق مهمان رفتم یادم اومد که دریا شامشو کامل نخورده به آشپزخونه رفتم ویه

 ساندویچ ساالد الویه واسش درست کردم یاد ساندویچی افتادم که دریا برام درست کرده بود به

 جرعت می تونم بگم خوشمزه ترین ساالد الویه ای بود که تا به حال خوردم وحسابی بهم چسبید

 قیمه هم که ظهر درست کرده بود خیلی خوشمزه بود اما یه ذره واسش تند بود وبرای معدش خوب

 نبود مطمئناًشیدا یه تخم مرغم بلد نیست درست کنه بعد از در زدن باشنیدن بفرمایید وارد اتاقش

 شدم لباساشو عوض کرده بود ویه شال آبی سرش بود خانوادم مذهبی نبود اما من همیشه از

 

 

 

 

 

 

 دخترایی که رعایت محرم ونامحرم رو می کنن خوشم می یاد این شامل دریا هم می شه اینو روز

 مهمونی که به هیچ مردی دست نداد و لباسش کامالًپوشیده بود فهمیدم

 این دختر همه جوره زیباست حتی حاال که آرایشش رو پاک کرده امروزاز لجبازیش حرصم گرفت

 اگه آرشام یه ذره دیرتر رسیده بود خودم آرایشش رو پاک می کردم چون به نظرم بیش از حد

 زیباشده بود وجلب توجه می کرد

 به سمت تختش رفت وخیلی سرد گفت :کاری داری؟

 ساندویچ رو به سمتش گرفتم وگفتم : باید اینو بخوری

 پوزخندی زد

 نیازی نیست تازه شام خوردمسعی کردم پوزخندشو نادیده بگیرم

اما کم خوردی مطمئنا یکی دو ساعت دیگه ضعف می کنی واذیت می شیدرحالیکه هنوز روتخت نشسته بود پتو رو روی 

 پاهاش انداخت

 مهم نیست)خودتون دیدین من هرچقدر می خوام مالیمت به خرج بدم تو گوشش نمی ره حاال مجبورم با زور

 وارد عمل شم(

 خورم ینمباید بخوریبا داد گفت: 

 ازبرخوردش شوکه شدم

هنوزم ازم دلخوری؟نباید باشم؟منو ازخوردن خیلی چیزا منع می کنی که بدی به شیدا جونت؟فکر نمی کردم این قدر بچه باشی-

 یبچه تلف نکن هیآره من بچه ام پس بهتره وقتت رو به خاطر 

 



 

 رمان دریا از مودب پور انجمن رمان فور

 

 

 

 

 

خودت دیدی خوراکی ها رو شیدا ازم گرفت من بهش ندادم اما زمانیکه جنابعالی قهر کردیخوراکی ها رو ازش گرفتم وبه دوتا 

 بچه که اونجا بودن دادم

 موقع شام هم من نمی تونستم به شیدا بگم سرکه نخوره سرکه هایی هم که تو طرفم ریخته بود

 نخوردم

برام مهم نیست برو راحتم بزار می خوام بخوابممی دونستم اگه ادامه بدم بدتر لج می کنه از طرفی هم نمی تونستم بی خیالش 

 بشم ساندویچو

 دادم دستش وبه ساعتم نگاه کردم

اگه تا یک دقیقه دیگه خوردنو شروع نکنی به زور ساندویچو به خوردت می دمصورتش از عصبانیت قرمزشده بود وزبونش 

 بند اومده بود خیلی بانمک شده بودم ای کاش می

 شد محکم بغلش کنم وفشارش بدم

 نیم خیز شدم

 ثانیه وقت داریبه ناچار شروع به خوردن کرد مطمئنم گرسنش بود چون ساندویچو با اشتها می خورددختر لج باز

 اما من حاضرجوابی ها ولج بازی هاشم دوست دارم با تموم شدن ساندویچش مثل بچه های

 ممنونتخس گفت: 

 وقتی رفتارش مثل بچه هاست چطوربهش نگم کوچولو؟

 ازجام بلندشدم وخیلی جدی گفتم :خواهش می کنم

 با اخم ادامه دادم :دفعه آخرت باشه وقتی گرسنت می شه چیزی نمی خوری

 چشماش ازحدقه زده بود بیرون حتماًباورش نمی شد تا این حد تیز باشم قبل ازاینکه کنترل

 خودمو ازدست بدم وبغلش کنم از اتاقش خارج شدم

 دریا

 صبح که ازخواب بیدارشدم گلوم خشک شده بود ودرد می کرد احساس کردم تب دارم صورتمو با

 آب خنک شسبم تا کمی از داغی صورتم کاسته بشه به آشپزخونه
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 رفتم تا صبحانه رو آماده کنم خوش بختانه سوسن جون امروز برمی گرده اولین کسی که وارد

 آشپزخونه شد رهام بود منم به سردی جواب صبح به خیرشو دادم پشت سرش آرشام هم اومد

 واسشون چای ریختم وکنار آرشام نشستم با بی میلی چند لقمه عسل خوردم ومنتظرموندم تا

 چاییم سرد بشه حوصله هیچ چیزی رو نداشتم دوست داشتم بازم بخوابم فکر کنم سرماخوردم

 حتماًبعد از رفتن رهام آرشام قرص می خورم ومی خوابم با احساس سنگینی نگاه رهام وآرشام

 سرموباال آوردم رهام ازجاش بلند شد وبه سمتم اومد

 دریا حالت خوبه؟آره فقط یه ذره خستمدستشو رو پیشونیم گذاشت

 تو که داری تو تب می سوزی دهنتو بازکن ببینمحوصله ی کل کل ولجبازی نداشتم هرکاری که گفت رو انجام دادم

 شده؟ یچبلندشو بریم اتاقتچرا؟گفتم که حالم خوبه یه ذره استراحت کنم خوب می شهآرشام روبه رهام گفت:

دیروز زیر بارون مونده سرماخوردهمشکلی نیست یه کپسول چرک خشک کن بخورم حالم خوب می شهرهام انگشتشو به نشونه 

 ی تهدید باال آورد

وای به حالت سرخودوبدون اطالع من قرص بخوریپس چی کارکنم آقای دکتر؟یه آمپول بهت می زنم واستراحت می کنیبا 

 اومدن اسم آمپول احساس کردم حالم خوب شد

 شه یذره استراحت کنم حالم خوب م هی ستیبه آمپول ن یازین-

 

 

 

 

 

 

 زود باش بلند شوازجام بلند شدم وپشت آرشام سنگرگرفتم

 من حالم خوبه ونیازی به آمپول نیستمن دکترتم وتشخیص می دم آمپول الزمهبیشتر به آرشام چسبیدم

توروخدا آرشام تو یه چیزی بهش بگو ...من آمپول نمی زنمرهام کوتاه بیا بدون ی گردی تا اطالع ثانوی هم حق نزدیک شدن به 

 چرا؟آشپزخونه رو نداریباعصبانیت گفتم:

 ازکجامعلوم به ستین یاعتماد اًبهتیثان یاستراحت کن دیاوالًبااما اون باخونسردی جواب داد:

 فسنجون ناخونک نزنی؟

 من به اتاقم نمی رمپس خبری از فسنجون نیستلج بازی فایده ای نداره بنابراین تصمیم گرفتم بامالیمت برخوردکنم

 چشمامو مظلوم کردم

 رهام اون آمپولی که بهم زدی حسابی سرحالم کرده موندن تو اتاق خیلی سخته باورکن حوصلمسر رفت

 فکرکنم تونستم نرمش کنم

 خیلی خب الزم نیست بری اتاقتخداروشکر بی خیال شد

 ...رهاماما حق نداری تو آشپزخونه بمونی-
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 زودباش بروتا نظرم عوض نشدهتاشام خودمو با فیلمای تکراری تلوزیون سرگرم کردم رهام مجبورم کرد یه بشقاب کامل سوپ

 بخورم درعوض اجازه داد نصف بشقاب فسنجون بخورم سرکه وترشی هم نذاشت بخورم شما

 بگید این انصافه؟؟؟

 برای استراحت به اتاقم رفتم با دیدن اسم پریا سریعاًجواب دادم

 پری زود باش شروع کنسالم منم خوبمپری لوس نشو زودباش بگوباشه کوچولو گریه نکن می گمصداشو صاف کرد

بعد ازشام رفتیم خونشون قرارشد چند دقیقه پرهام وآرام باهم تو اتاق حرف بزنن اما چند دقیقهشد یک ساعت بابای آرام هرچند 

 دقیقه یک بار با استرس به در اتاق نگاه می کرد وزیرلب ذکرمی

 گفت آخرشم طاقت نیاورد وبهشون گفت از اتاق خارج شن

 شیقرارشد فردا برن واسه آزمابقیش ؟..مگه چی می گفتن که یه ساعت طول کشیده؟متاسفانه تو اتاق حضور نداشتمخب بقیش...

کوچیک می گیریم چندماه بعدم که خریداشونو انجام دادن عروسی بزرگی جشن هیچند روز بعدشم  رنیعصرم وقت محضر بگ

 می گیرن ومی رن

 سرخونه زندگیشون

 آره دارهیاگه بعالیه المپ اتاقش روشنه احتماالًبیداره می خوای باهاش حرف بزنی؟-پرهام چطوره؟وای پری خیلی خوش حالم..

 

 

 

 

 

 

سالم دریا کوچولوسالم داداشی خوبی؟مبارک باشهممنون عزیزمآخرش کارخودتوکردی؟آره بهت گفته بودم بیشتر ازاین نمی تونم 

 وبلند زد زیرخندهتحمل کنم وممکنه..

وای پرهام خب ...یه دفعه ای شد دیگه..خیلی بی حیا شدی پرهام بگو یه ساعت با آرام تو اتاق چی کار می کردی؟نکنه بازم...

ً توروخدا خودتو کنترل کن این دفعه عکس العمل آرام چی بود؟باخنده گفت:  فکر کنم خوشش اومده بود دیخند یمناراحت نشد اتفاقا

 این بار ازته دل خندیدم

خدا در وتخته رو خوب جور کرده زن وشوهر هردوتون بی حیا تشریف دارینفردا می یای محضر؟آره مگه می شه واسه عقد 

 داداشم نیام؟به حدی غرق صحبت با پرهام بودم که متوجه حضور آرشام تو اتاقم نشدم

چراهنوز نخوابیدی؟خوابم نمی برد باکی صحبت می کردی؟باپرهام وپریا فردا واسه عقد می رن محضرمبارک باشه ...می شه 

 ؟یش یاندازه خوش حال م نیازدواج منم تا ا یتوبرایه سوال بپرسم؟آره بپرس-
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 معلومه که آره مگه می شه از ازدواج برادرم خوش حال نشم؟مخصوصاًحاال که زنداداشم خیلیبرام عزیزه

 چرا ازخودش نمی پرسی؟هم بهم عالقه داشته باشه؟ ایپر یکن یفکر مخندید وچیزی نگفتکی می خوای به پریا بگی؟نمی دونم... 

باشناختی که ازپریا دارم مطمئنم ناراحت نمی شهفردا باهم بریم محضر؟آره مطمئناًپریا ترسم ناراحت شه یشه م یروم نمآخه...

 وپرهام خوش حال می شنروزبعد به لطف آمپولی که رهام بهم زده بود حالم کامالًخوب شد اما من از موضع خودم پایین نمی

 یام به نظرم آمپول بهترین راه حله اما تنها راه حل نیست

 همراه آرشام به محضر رفتیم موقع خوندن خطبه عقد تمام حواس آرشام به پریا بود که باالی سر

 عروس ودوماد قند می سابیداما هرازچند گاهی اخم غلیظی می کرد که آدمو می ترسوند مسیر

 نگاهشو دنبال کردم ورسیدم به آرمین که باخنده به پریا زل زده بود خدا کنه قضیه اون طور که

 ازمحضر خارج یوبدون خداحافظ تیباتموم شدن مراسم عقد آرشام باعصبانفکر می کنم نباشه...

 شد منم بعد از یه خداحافظی سرسری ازمحضرخارج شدم آرشام به محض خروج ازمحضر وارد

 ماشین شد ودرشو محکم به هم کوبید

ازاینکه می دیدم این همه پریارو دوست داره این پسره کی بود؟کدوم پسره؟همونی که بالبخند ژکوند زل زده بود به پریای من..

 ونسبت بهش حس مالکیت داره خوش حال بودم

 برادر زن پرهام-

 

 

 

 

 

 

بهش چی بگم؟بگم با زودباش بهش زنگ بزنپس مطمئن شو..ستمیمطمئن نیعنی چی؟خب..بین اون وپریا چیزی هست؟فکرنکنم..

 اآلن بهش زنگ بزن نیآره زودباش همآرمین سروسری داری؟مثل دیوونه ها فریاد زد:

انگارهنوز تو محضر بود وصدای منو باشه توفقط آروم باش همین اآلن بهش زنگ می زنمرواسپیکر بزار منم بشنومعلو پریا...

 درست نمی شنید

پریا صدامو می شنوی؟آره دریا می شنوم اتفاقی افتاده؟اتفاق که چه عرض کنم؟یه چیزی ازت بپرسم راستشو بهم می گی؟آره 

عزیزم بپرسقول بده ناراحت نشیباشه بپرسبین تو وآرمین خبریه؟مثالًچه خبری؟مثالًقرار ازدواجبا این حرفم پریا ازته دل خندید 

 نگاهم رفت سمت آرشام که اخماش بازشده بود
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 کنم؟یاگه باهاش قرار ازدواج داشته باشم ازتو پنهون م یتوفکر کرد وونهیآخه دپری جواب بدهخب معلومه که نه..

..... 

 به سمت آرشام برگشتم که باخیالی راحت درحال رانندگی بود

 حاال خیالت راحت شد؟نفسی از سر آسودگی کشید

 آرهازاینکه می دیدم آرشام تا این حد به پریا عالقه داره به پریا حسودیم شد یعنی رهام هم منو

 اینقدر دوست داره؟ نه بابا رهام فقط بلده بهم زور بگه..

به محض رسیدن به خونه دوش گرفتم موهای راستی دریا یه خبرخوبچه خبری؟بابا تا دوساعت دیگه می یادجدی؟چقدر خوب..

 خرماییمو خشک کردم وشل بستم این بارسعی

 کردم رنگ لباسام شاد باشه چون تصمیم گرفتم اتفاقات گذشته رو فراموش کنم وشاد باشم

 به همراه آرشام به استقبال پدرم رفتم پدرم با دیدنم با خوش حالی به سمتم اومد وبغلم کرد

سفر به خیر بابایینمی دونی چقدر دلم برای بابایی گفتنت تنگ شدهمنم خیلی دلم براتون تنگ شده بودپس من چی بابا دریا رو 

 دیدی منو یادت رفت؟پدرم به سمت آرشام رفت وبغلش کرد

 

 

 

 

 

 

 مگه می شه پسرعزیزمو یادم بره؟پدرم به اتاقش رفت تا لباسشو عوض کنه وتا آماده شدن شام استراحت کنه

سوسن جون می شه من شامو درست کنم؟باشه دخترم من سوپو درست می کنم غذای اصلی رو خودت درست کنتصمیم گرفتم 

 زرشک پلو بامرغ درست کنم با آماده شدن شام میز شامو به کمک سوسن جون

 چیدم

 آقا غذاتون چطور بود؟عالی بود دستت درد نکنهباید ازدخترتون تشکر کنیدپدرم منو مخاطب قرار داد

دخترم واقعاً غذاروخودت درست کردی؟آره باباییآفرین دخترم باید از راحله خانم به خاطر تربیت چنین دختر کدبانویی تشکر 

 کنمآرشام هم وارد بحث شد

 عالوه بر کدبانو بودن درس خونم هستچطورمگه؟راستی رتبه کنکورت چند شد؟آرشام به جای من جواب داد

 رتبش شده  واگه خدا بخواد پزشکی تهران قبول می شهپدرم باخوش حالی روبه من گفت

 ..ییبله باباآرشام راست می گه؟-
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 به محض قبولیت قول می دم یه جشن بزرگ برات بگیرم همه باید بدونن دخترم چه کار بزرگیکرده

 قبل از خواب به اتاق آرشام رفتم

می دونم باشه چی شده خواهری مشکلی پیش اومده؟می شه ازت بخوام درمورد مشکلم به بابا چیزی نگی آخه نمی خوام...

عزیزم حواسم هستلطفاًبه رهام هم بگو حواسش باشهباشه حتماًبهش می گمنمی دونم چرا امروز همش دلشوره دارم انگار قراره 

 یه اتفاق بد بیفته سعی خودمو یه جوری

 مشغول کنم وکمتر فکروخیال کنم دوست داشتم نگرانیمو با کسی درمیون بزارم اما کسی نبود

 پدرم هنوزکارخونه بود وشب برمی گشت آرشام حتی برای ناهار خونه نیومد وهرچقدر هم بهش

 زنگ می زنم جواب نمی ده گوشی رهام هم خاموشه سعی کردم به خودم تلقین کنم این نگرانی

 بی مورده اما چندان هم موفق نبودم باشنیدن صدای گوشیم دست از جویدن لبام برداشتم

 وبادیدن اسم پریا جواب دادم

 برخالف همیشه صداش خسته به نظرمی رسید ولرزش صداش هم کامالًمشهود بودسالم پری جون خوبی؟سالم..

 کامالًمشخص بود داره خودشو کنترل می کنه تا گریه نکنهه؟یجور نیافتاده؟چراصدات ا یاتفاقپری..

 ...()مارستانیهرچه زودتر خودتو برسون ب-افتاده؟ یمامانم اتفاق یبرامامانم چی؟زودباش حرف بزن......مامانتدریا...

 

 

 

 

 

 

 نفهمیدم کی گوشی رو قطع کردم...

 کی لباسامو پوشیدم...

 کی سوار آژانس شدم...

 باورودم به بیمارستان به سمت ایستگاه پرستاری رفتم با راهنمایی پرستار به سمت بخش مراقبت

 های ویژه رفتم پریا بادیدنم به طرفم اومد رهام وپرهام هم اونجا بودن ازچشمای قرمزپریا

 مشخص بود گریه کرده رهام وپرهام هم کالفه ونگران بودن باخارج شدن آرشام از اتاق به

 سمتش رفتم

 آرشام توروخدا تویه چیزی بگو اینا که روزه ی سکوت گرفتن وحرفی نمی زننآرشام سرشوانداخت پایین
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حال مادرت اصالًخوب نیست باید هرچه زودتر عمل شهباشنیدن کلمه ی عمل دنیاجلوی چشمم تیره وتارشد ودیگه نفهمیدم چی 

 شد..

 بااحساس سوزشی که نمی دونستم منبعش کجاست معدم دستم که بهش سرم زده بودن یا قلبم

 به سمتم اومدن یوپرهام بانگران ایچشمامو بازکردم پر..

 حالت خوبه؟واین آغازی شد برای شکستن بغضم

 خواهش می کنم بهم بگین همش خواب بود حال مامان راحله خوبه وداره تو خونه استراحت میکنه

 پریاهم مثل من بغض کرده بود

 عمل کنهقراره آقا آرشام خودش مامان راحله رو ینگران باش دینبا اریبه خودت فشارن یخواهردریا جان.. 

 گم صداش کنه فقط آروم باش یباشه به پرهام م-کنم یخواهش مبه آرشام بگو بیاد باید باهاش صحبت کنم...

 

 

 

 

 

 

 پرهام ازاتاق خارج شد وبعدازچند دقیقه همراه آرشام برگشت بانزدیک شدن آرشام به تختم پریا

 وپرهام از اتاق خارج شدن

 گریه نذاشت ادامه بدم آرشام دستامو تو دستاش گرفت وبهم نزدیک تر شدآرشام مامانم....

 دریا گریه نکن تابرات توضیح بدماشکامو پاک شدم ومنتظر بودم تاشروع کنه

مامانت حالش خوب می شه اونم فقط درصورتیکه عمل کنه با بررسی پرونده پزشکیش متوجهشدم تو این یک سال اخیر بیماری 

 قلبیش پیشرفت کرده ویه ساله که بهش گفتن باید عمل کنه

 ولی هربار یه بهونه آورده وپشت گوش انداخته اما این دفعه دیگه شوخی بردار نیست وباید عمل

 کنه

نباید به این احتمال بهبودش هست؟اگه خدا بخواد آره ..برای اطمینان خودم عملش می کنمآرشام من خیلی می ترسم اگه...

 جورچیزا فکرکنی توباید قوی باشی وبه مادرت روحیه بدیدوباره اشکام راه خودشونو پیدا کرده بودن

راستش امروز خیلی دلشوره داشتم ودلیلشو نمی دونستم به خاطر همین یادم رفت ؟یامروز داروهاتو خورده بودگریه نکن...

 داروهاموبخورم ناهارم نتونستم خوب بخورم

 نمی دونی بعد ازاینکه بی هوش شدی رهام چی کار کرد؟چی کار کرد؟تک خنده ای کرد
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بیمارستانو رو سرش گذاشته بود تاجایی که اگه ازپزشکای این بیمارستان نبود حتماًنگهباناازبیمارستان بیرونش می کردن اآلنم 

 خیلی از دستت شاکیه به خاطر همینم نذاشتم بیاد داخل ولی

 حاال که فهمیده به هوش اومدی نمی تونم جلوشو بگیرم

 بابازشدن در اتاق چشمم به رهام خورد که برخالف همیشه سرو وضع نامرتبی داشت وازچشماشآخه چرا شاکیه؟چون..

 مشخص بود عصبانی ونگرانه

 خدا بهت رحم کنه واز اتاق خارج شد ایدرآرشام به طوریکه فقط خودم وخودش بشنویم گفت:

 ازحرفش خندم گرفت اما خندمو قورت دادم تا رهام متوجه نشه

 بارفتن آرشام رهام نزدیک تر اومد وروصندلی کنار تخت نشست بیشتر ازهمه سکوتش منو می

 ترسوندمشخص بود خیلی خودشوکنترل می کنه تامنو نزنه ولت وپارم نکنه با لحن عصبانی که

 یقدر ب نیا ؟چرایداروهاتو مرتب بخور دیه بودم بامگه بهت نگفتتنمو می لرزوند گفت:

 توجهی؟می فهمی کم مونده بود چه بالیی سرت بیاد؟

 هرچه می گذشت تن صداش باالتر می رفت ومنم جزسکوت جوابی نداشتم

 سرمت که تموم شد می برمت خونهنهتنها کلمه ای بود که تونستم بگم

حرفتو نشنیده می گیرم ...باهم می ریم خونه واستراحت می کنیرهام خواهش می کنمنتونستم خودمو کنترل کنم ودوباره گریم 

 گرفت رهام که دیگه عصبانی نبود ونگران بود دستشو

 روگونم گذاشت واشکامو پاک کرد

 نریزاون اشکارو می خوای دیوونم کنی؟نمی تونستم خودمو کنترل کنم وگریم بند نمی یومد

 

 

 

 

 

 

 رهام محکم بغلم کردرمیم یمن م..فتهیبراش ب یاگه اتفاق...دوست دارم  یلیرهام من مامانمو خمامانم...

آرشام می گفت اگه عملش کنه شه یمن مطمئنم حال مادرت خوب مدفعه آخرت باشه حرف ازمردن می زنی توحق نداری...

 حالش خوب می شه

 که منو گول یزن یحرفاروم نیا یدار..دونم یمن مبالحنی که ناخواسته بچگونه شده بود گفتم:

 بزنی

 یوقت بهت دروغ نم چیه یول ییدرسته هنوز کوچولورهام بالحنی که خنده توش موج می زد گفت:

 گم وگولت نمی زنم

 رهامجانماولین بارم بود که این طوری جوابمو می دادوته دلمو می لرزوند

 می شه نرم خونه وپیش مامانم بمونم؟منوازبغبش بیرون آورد وزل زد به صورتم
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 سعی کردم تا جاییکه امکان داره چهرمومظلوم کنم رهام هم درحالیکه سعی می کرد خندش نگیره

 مثل گربه شرک نکن افتویحاالقگفت: 

 با این حرفش جرعتم بیشتر شد

 می تونم بمونم آره؟چهرش کامالًجدی بود وحرفی نمی زد دوباره چشمامو مظلوم کردم

 شرط داره کیاما باشهمرسی رهام-گهیبمونم د....کنم یخواهش مرهام...

 

 

 

 

 

 

ً یه شرط می ذاره که نتونم قبول کنم  خنده رولبم ماسید حتما

 یبخور دیداروهاتم با یدار اجیخونه چون به استراحت احت میر یبعدش باهم مفقط یک ساعت...

اما یک ساعت خیلی کمهاینجاموندن تو هیچ فایده ای نداره و حالتوبدترمی کنه شب دوباره می یارمت یه سربه مادرتبزنی 

 فرداهم که مادرت باید عمل بشه خودم می یارمت

 یبخور دیداروهاتم با یاستراحت کن دیگفتم که باچراباید برم ودوباره برگردم؟خب اینجامی مونم وشب با آرشام برمی گردمنه...

 مناسب نیست شبم که اومدی نباید بیشتر ازیه ساعت اینجا بمونیحالت برات نیبا ا نجایا طیدرضمن مح

 باعجز اسمشو صدازدم

 همین که گفتم اگه کاری که گفتم نکنی همین اآلن می برمت خونه وتافردانمی ذارم بیایبیمارستان

 به ناچارتسلیم شدم

 مادرت تو بخش مراقبت های ویژه ست ونمی تونی بری داخل ولی ازپشت شیشه می تونیببینیشنم؟یتونم مامانمو بب یمباشه..

خواهش می کنم بزار مامانمو ببینمنه مادرت فردا عمل سختی داره وامروز باید استراحت کنه اآلنم خوابه ونمی تونی باهاش 

 صحبتکنی

 مادرم دنیبادبعد ازتموم شدن سرمم همراه رهام برای دیدن مادرم رفتم البته از پشت شیشه..

 میون اون همه سیم ودستگاه قلبم فشرده شد توروخدا مامان تو دیگه منو تنها نذار بعد از رفتن

 باباعلی من فقط تو رو دارم اگه توهم بری وتنهام بزاری من باید چی کارکنم؟

 با احساس دست رهام روبازوم چشم از مامان راحله برداشتم

 ؟ینکن هیمگه قرارنبود گر-
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 دستی به گونه های خیسم کشیدم نفهمیدم کی گونه هام خیس شده بود رهام بازومو کشید وبه

 سمت محوطه ی بیمارستان برد ورو یه نیمکت نشوند

 همین جا بمون تابیامبعد ازچند دقیقه بایک کیک وآبمیوه برگشت کیک وآبمیوه رو گرفت

 باید ایناروبخوری اون سرم هم نتونسته ضعفت رو برطرف کنهاحساس ضعف می کردم اما هیچی ازگلوم پایین نمی رفت

میل ندارمنپرسیدم میل داری یانه گفتم باید ایناروبخوری تاضعفت برطف شهباورکن هیچ چی ازگلوم پایین نمی رهباشه پس خودم 

 یه کاری ازگلوت پایین برهخودشوبهم نزدیک ترکرد وکیکو به زور تو دهنم کرد کم مونده بود خفه شم

 باشه خودم می خورمیکم ازم فاصله گرفت وتونستم یه نفس راحت بکشم باعصبانیت بهش نگاه کردم اما رهام

 طلبکارانه گفت

 خودم به خوردت بدمیمنتظر ه؟نکنهیچداری به چی نگاه می کنی؟بخوردیگه این آبمیوه روهم باید کامل بخوری.. 

 باحرص مشغول خوردن شدم ورهام درتمام این مدت موشکافانه بهم نگاه می کرد انگار می

 ترسید به جای اینکه کیک وآبمیوه رو بخورم سربه نیستشون کنم بعد

 ازخوردن کیک وآبمیوه ازجام بلندشدم تابه ساختمان بیمارستان برگردم اما رهام مانعم شد

 چی کارمی کنی؟بروکنارمی خوام رد شمبه ساعتش اشاره کرد

 ساعت وقتت تموم شده کی-

 

 

 

 

 

 

چی؟من که فقط چند دقیقه مامانمو دیدمهمون چند دقیقه هم برات کافی بود پریا وپرهام رو هم راهی کردم برن چون به جزوقت 

 مالقاتنمی ذارن کسی اینجا بمونه

اگه ااآلن باهام برنگردی تا نمی ذارم امشب بیای بیمارستاننمی دونستم چی جوابشوبدم مطمئنم پای حرفش می موند ونمی آخه...

 ذاشت امشب بیام بیمارستان به

 ناچارکوتاه اومدم وبه سمت پارکینگ بیمارستان حرکت کردم رهام هم که مثل همیشه تونسته بود

 حرفشو به کرسی بنشونه باهام همراه شد

 دیشب همراه رهام برای دیدن مامانم رفتم اما بازم فقط ازپشت شیشه تونستم ببینمش ورهام

 طبق گفته خودش بیشتر تز ساعت نذاشت اونجا بمونم امروزم صبح زود آرشام به بیمارستان

 رفت تا مقدمات عمل رو آماده کنه منم طبق فرمایش آقارهام منتظر موندم تا بیاد دنبالم چند

 ساعتی که پشت دراتاق عمل منتظر بودم برام به اندازه ی یه قرن گذشت باخارج شدن آرشام از

 اتاق عمل به سمتش پروازکردم ومنتظر جوابش بودم بالبخند اطمینان بخشی گفت خوش بختانه

 عمل موفقیت آمیز بود نگران نباش اآلن می برنش اتاق ریکاوری بعد از اینکه به هوش اومد می
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 تونی ببینیش اما نباید خستش کنی

 شادی که داشتم غیرقابل وصف بود وزبونم بند اومده بود محکم آرشامو بغل کردم

 واقعاً ازت ممنونم آرشام من سالمتی مامانمو مدیون تو هستمپیشونیمو بوسید

این چه حرفیه خواهر گلم؟من وظیفه ام رو انجام دادم حاال بهتره تا وقتی که مادرت به هوش بیاداستراحت کنی تا یه ذره خیال 

 رهام راحت شه طفلک از دیروز تا حاالنگرانت بوده و چشم روهم

 نذاشته

 به سمت رهام وپرهام برگشتم از چهره ی هردوشون خستگی می باربد به سمتشون رفتم وروبه

 پرهام گفتم

 

 

 

 

 

 

ازت ممنونم که تو این شرایط کنارم بودی معذرت می خوام این مدت به جای اینکه به فکرمراسم نامزدیت باشی درگیر کارای 

 من ومامان راحله بودی

 این چه حرفیه؟تو خواهرمی نگران نباش حواسم به مراسم نامزدیم هستوبعد محکم بینیمو کشید

آی ...پرهام چی کار می کنی؟اآلن بینیم کنده می شهحقته تا یادبگیری دیگه واسه من تعارف تیکه پاره نکنیرهام هم به جای 

 روحرف بزرگترش حرف رهیگ یادمی یطور نیااینکه ازمن طرفداری کنه گفت:

 نزنه

 من داشتم بال بال می زدم والتماس می کردم اون دوتاهم داشتن بهم می خندیدن اولین بارم بود

 که می دیدم رهام درکنار پرهام به جای اخم کردن می خنده قراره آخر هفته مراسم نامزدی پرهام

 برگزارشه وپرهام خودش شخصاًرهامو دعوت کرد وتاکید کرد که حتماًحضور داشته باشه رهام هم

 باکمال میل دعوتشو قبول کرد پریا خانم هم بعد از خارج شدن آرشام از اتاق عمل غیبش زده

 حاضرم شرط ببندم هرجا باشه کنار آرشامه واز این بابت خوش حالم بعد از به هوش اومدن مامان

 راحله به دیدنش رفتم سعی کردم گریه نکنم چون هیجان واسش خوب نیست

حال مامان گلم چطوره؟اآلن که دریامو می بینم عالیممطمئنی مامان؟چیزی الزم نداری؟نه عزیزم به لطف آقا آرشام هیچ چیز کم 

 ندارم وهمه چیز عالیهنباید زیاد خستش می کردم بعد از اینکه مطمئن شدم حالش خوبه یه ذره پیشش موندم وبعدش

 همراه رهام به خونه برگشتم وآرشام هم قرارشد یک ساعت بعد ازما بیاد بارسیدن به خونه قبل از

 اینکه ازماشین پیاده شم تصمیم گرفتم از رهام تشکر کنم

 رهام ...راستش بابت زحمتایی که واسم کشیدی ازت ممنونم نمی دونم به چه زبونی باید ازتتشکر کنم
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 این چه حرفیه که می زنی؟نکنه بینیت به تنت اضافی کرده؟ازحرفش خندم گرفت

حاال هم به جای این حرفا زودتر بروخونه استراحت کن داروهاتم به موقع بخورتوهم مراقب خودت باش این چند روز نتونستی 

 خوب بخوابیباشه کوچولو مراقب خودم هستمباعصبانیت اسمشو صدازدم که قهقهه اش بلندشد

......... 

 امروز مراسم نامزدی پرهامه ومنم دل تودلم نیست

دریا امروزمن دیرتر می یام خونهچرا؟مگه نمی دونی امشب جشن پرهامه؟می دونم ولی نمی تونم زودتربیام چون یه عمل مهم 

دارم وممکنه دیرتموم شهاشکال نداره با بابا می رمبابا مشکلی براش پیش اومده ونمی تونه بیاد زنگ زد وازپرهام عذرخواهی 

 کارکنم؟ یچ منپس کردیاناراحتی گفتم:

 یمون یم امنتظرمنی یر یبارهام م ای یبر ییتنها یحق نداربارهام بروچرابارهام برم؟خودم می تونم برمباتحکم گفت: 

 ازسرناچاری گفتم :باشه بارهام می رموخنده ی مرموزی به لب آرشام اومد

 بعد از راهی کردن آرشام به اتاقم رفتم تاوسایلمو آماده کنم آرایشگربعد ازناهار اومد از اونجایی

 که مراسم مختلط بود به آرایش صورت اکتفا کردم چون قصد نداشتم شالمو ازسرم بردارم آرایشم

 

 

 

 

 

 

 خیلی ملیح بود اما صورتمو خیلی تغییر داده بود مخصوصاً چشمام که خیلی روش کارشده بود

 پیراهن فیروزه ای بلند بایقه دکلته پوشیدم اما چون کت داشت برای مراسم مناسب بود بعد

 ازپوشیدن مانتو وخداحافظی از سوسن جون ازخونه خارج شدم رهام با دیدنم ازماشین پیاده شد

 وبه سمتم اومد می تونستم برق رضایتو تو چشماش ببینم به محض سوار شدم شیشه های

 ماشینو باال کشید وخیلی جدی گفت:

رژت خیلی پر رنگه بهتر بود وقتی وارد قسمت زنونه شدی رژتو می زدیسکوت کردمو چیزی نگفتم حاال خوبه نمی دونه 

 مراسم مختلطه دریا جون بهتره از اآلن فاتحتو

 بخونی

 مراسم نامزدی رو توخونه گرفته بودن باورودمون پریا به استقبالمون اومد وبه سمت یکی از میزا

 راهنماییمون کرد ..رهام سرشو نزدیک گوشم آورد

می دونم ولی نمی تونم زودتربیام چون یه عمل مهم دارم وممکنه دیرتموم شهاشکال نداره با بابا می رمبابا مشکلی براش پیش 

 کارکنم؟ یپس من چاومده ونمی تونه بیاد زنگ زد وازپرهام عذرخواهی کردیاناراحتی گفتم:

 یمون یم امنتظرمنی یر یبارهام م ای یبر ییتنها یحق نداربارهام بروچرابارهام برم؟خودم می تونم برمباتحکم گفت: 
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 ازسرناچاری گفتم :باشه بارهام می رموخنده ی مرموزی به لب آرشام اومد

 بعد از راهی کردن آرشام به اتاقم رفتم تاوسایلمو آماده کنم آرایشگربعد ازناهار اومد از اونجایی

 که مراسم مختلط بود به آرایش صورت اکتفا کردم چون قصد نداشتم شالمو ازسرم بردارم آرایشم

 خیلی ملیح بود اما صورتمو خیلی تغییر داده بود مخصوصاً چشمام که خیلی روش کارشده بود

 پیراهن فیروزه ای بلند بایقه دکلته پوشیدم اما چون کت داشت برای مراسم مناسب بود بعد

 

 

 

 

 

 

 ازپوشیدن مانتو وخداحافظی از سوسن جون ازخونه خارج شدم رهام با دیدنم ازماشین پیاده شد

 وبه سمتم اومد می تونستم برق رضایتو تو چشماش ببینم به محض سوار شدم شیشه های

 ماشینو باال کشید وخیلی جدی گفت:

رژت خیلی پر رنگه بهتر بود وقتی وارد قسمت زنونه شدی رژتو می زدیسکوت کردمو چیزی نگفتم حاال خوبه نمی دونه 

 مراسم مختلطه دریا جون بهتره از اآلن فاتحتو

 بخونی

 مراسم نامزدی رو توخونه گرفته بودن باورودمون پریا به استقبالمون اومد وبه سمت یکی از میزا

 راهنماییمون کرد ..رهام سرشو نزدیک گوشم آورد

 بادور شدن از جایگاه عروس ودوماد آرمین وپسر عمم ماهان به طرفمون اومدن هیچ وقت از

 ماهان وخانوادش خوشم نمی اومد چون به جز پول به چیز دیگه ای فکر نمی کنن ورفت وآمدمون

 خیلی کم بود حاال هم حتماًبوی پول به مشامش خورده که به طرفم اومده

 بالحن چندش آوری شروع به حرف زدن کرد

سالم دختر دایی خوبی؟تحویل نمی گیریبااخم جواب دادم :سالم آقا ماهان دست پیش گرفتی که پس نیفتی؟فکر کنم شما بودین که 

 رفت

 وآمدتونو قطع کردین

 به وضوح از حرفم جاخورد فکرشو نمی کرد این قدر رک باشم اما پررو تر از این حرفا بود

 بهتره دلخوریارو کنار بزاریم وسعی کنیم رفت وآمدمونو دوباره ازسربگیریمپوزخندی زدم وچیزی نگفتم

 ماهان منو به حرف گرفت ونذاشت درجریان صحبتای آرمین وپریا باشم بابلند شدن صدای آهنگ

 هردوشون ازمون درخواست رقص کردن درخواست آرمین کامالًمودبانه بود وپریا دودل بود که

 درخواستشو قبول کنه یا نه اما من با توجه به این که ازماهان خوشم نمی یومد درخواستشو رد

 کردم با اومدن رهام وآرشام که با اخم وحشتناکی بهمون نگاه می کردن زبون جفتمون قفل شد

 ایدراینقدر ترسیده بودیم که نمی دونستیم باید چی کار کنیم ماهان با دیدن رهام وآرشام گفت:
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 آقایونو معرفی نمی کنی؟

 

 

 

 

 

 

 احساس کردم اخم رهام غلیظ تر شد وترسمو بیشتر کرد

 ایشون برادرم آرشامآرشام با بی میلی واخم با آرمین وماهان دست داد به رهام اشاره کردم

 پریا چیزی نمی گفت وگریه می کرد آرشام با کالفگی گفت بسه دیگه بریم صورتتو بشور

نیازی نیستروحرف من حرف نزن زودباش راه بیفتپریا بهم نگاه کرد منم بهش فهموندم بره بادورشدن اون دوتا پرهام که 

 ازخوش حالی سرازپانمی

 شناخت به طرفم اومد

چی شد؟بابت اینکه ازدیروز تا حاال تلفنشو جواب نداده بود معذرت خواهی کرد وگفت این مدت داشته فکرمی کرده وجوابش 

 مثبته وازهمه مهم تر ازکار دیروزم ناراحت نشده فقط یه ذره شوکه شده بود

 دیدی گفتم؟حتماً ازکارت حسابی خرکیف شدهپرهام مثل بچه ها ذوق زده گفت واقعاً خوشش اومده؟

 ازعکس العملش خندم گرفت

آره اما سعی کن تا وقتی محرم نشدین دیگه این کار رو نکنیپس باید به پدرم بگم زود بریم خواستگاری و واسمون جشن بگیره 

 می ترسم نتونم خودموکنترل کنم وکار دست هردومون بدم

 باحرص اسمشو صدا زدم بغلم کرد وگفت آرشام وپریا کجان؟

 باچشم بهشون اشاره کردم آرشام به آرومی با پریا صحبت می کرد وپریاهم به حرفش گوش می

 کرد

 ؟یش یم یاگه بگم آره عصبانبین پریا وآرشام چیزی هست؟-

 

 

 

 

 

 

نمی دونم این مدت خیلی فکرم درگیر خودم وآرام بود وحواسم به پریا نبود به نظرم آرشامپسرخوبیه ومی تونه همسرمناسبی 

 برای پریا باشه اما بازم نظر پریا مهم تره

 امیدوارم هرچی قسمته همون بشهبعد از این همه کشمکش وماجرا به سمت ماشین ها برگشتیم با باریدن بارون همگی دویدن به

 سمت ماشین ها اما من آروم قدم برمی داشتم چون قدم زدن زیر بارونوخیلی دوست دارم مگه

 دریا بدون بارون معنی داره؟
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 ناچاراًبرای خوردن شام به شهر برگشتیم وبه یه رستوران رفتیم ترجیح دادم کنار پرهام بشینم

 بادیدن سرکه نتونستم ازش بگذرم امروز خیلی مراقب بودم تا چیزی که برام ضرر داره نخورم

 پس اگه یه ذره سرکه بخورم به جایی برنمی خوره بابلندشدن صدای گوشیم دستم از ظرف سرکه

 تغییرمسیر دادوبه سمت گوشیم رفت پیامی که ازیه شماره ناشناس اومده بود بازکردم

اگه دستت به ظرف سرکه بخوره قلمش می کنمیعنی کی می تونه باشه؟ سرموبلندکردم آرشام وپریا بااینکه غذامی خوردن 

 زیرچشمی حواسشون

 به هم بود پرهام وشیدا هم که اصالًحواسشون نبود بادیدن اخم رهام مطمئن شدم کارخودشه

 باتکون دادن سرش بهم فهموند غذامو بخورم دراون لحظه شیدا ظرف سرکه روبرداشت یه ذره

 واسه واسه خوش یه ذره هم واسه رهام ریخت بغضم گرفت دلم می خواست هردوشونو خفه کنم

 رهام امروز فقط اذیتم کرد اون از عصر اینم از اآلن که غذا روبهم کوفت کرد با دلخوری نگاهمو

 ازش گرفتم ودست ازخوردن کشیدم دوباره اس ام اس داد

 غذاتو بخور ممکنه نصف شب ضعف کنیباحرص نوشتم به جهنم بزار از ضعف بمیرم

 بعد ازخوندن اس ام اسم چهرش از عصبانیت سرخ شده بود حتماًازاینکه رو حرفش حرف زدم

 بهش برخورده

 پرهام بهم گفت چرانمی خوری؟

 ود برگردباشه زسیرشدم می رم دستامو بشورم-

 

 

 

 

 

 

 به بهانه شستن دستام به دستشویی رفتم یخ نگاه به چهره ی خودم تو آینه انداختم از اینکه

 اینقدر ضعیف بودم ومهم ترین تصمیمات زندگیمو دیگران برام می گرفتن ازخودم بدم اومد وگریم

 گرفت ازفکر اینکه رهام بهم عالقه داشته باشه پوزخندی به خودم زدم مطمئنم اگه به کسی عالقه

 داشته باشه شیداست اگه این طور نبود نمی ذاشت شیدا این همه بهش بچسبه وآویزونش بشه

 صورتمو شستم واز دستشویی خارج شدم با دیدن رهام سرمو انداختم پایین چون دوست نداشتم

 متوجه گریه وضعفم بشه وقصد داشتم ازکنارش رد شم اما مانعم شد

 سرتو باالبگیرخودمو به نشنیدن زدم وسعی کردم ازش رد شم اما نذاشت دستشو زیر چونم گذاشت ومجبورم

 کرد سرمو باال بگیرم

 چی باعث شده گریه کنی؟با دلخوری توچشماش نگاه کردم وگفتم تو

 من؟باورکن دلیل همه ی سختگیری هام اینه که نگرانتم من به عنوان پزشک معالجت باید بهفکرت باشم
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 باشنیدن کلمه پزشک معالج به مرز انفجار رسیدم

پس دیگه الزم نیست به فکرم باشی اصالًنمی خوام پزشک معالجم باشی خدایی نکرده ممکنهبه خاطر مراقبت ازمن ازشیدا جونت 

 غافل شی

دریا این چه حرفیه داری می زنی؟هنوزم ازمن ناراحتی؟آره ازت ناراحتم هیچ وقتم نمی بخشمتچرا؟چطور آرشاموبخشیدی 

چون آرشام دوچار سوءتفاهم شده بود وبعدشم جبران کرد اما تو که بامحبت هات منو به خودتوابسته کرده بودی ولی منو...

 چطور تونستی دربارم اون فکرا روبکنی وبه جای جبران به بهانه ی اینکه

 پزشکمی همش بهم زوربگی و اذیتم کنی؟

 خوام جبران کنم؟ یوم مونمیپش یکارکنم که بفهم یچ-

 

 

 

 

 

 

 این مدت که اینجا هستی راحتم بزار تا حداقل خاطرات خوبی ازت داشته باشمرهام

 حرفای دریا برام غیرقابل هضم نیست من می خواستم به عنوان پزشک معالجش بهش نزدیک

 شم تا بتونم قلبشو مال خودم کنم اما بدتر باعث شدم ازم ناراحت شه چرا نمی خواد درک کنه

 همه ی سختگیری هام وبه قول خودش زورگویی هام به خاطرخودشه حرف آخرش حکم سطل آب

 یخ رو برام داشت باورم نمی شه یعنی از اینکه من می خوام از اینجا برم ناراحت نیست؟برام مهم

 نیست چون من کااًلز رفتن منصرف شدم حتی اگه دریا بهم حسی نداشته باشه تمام تالشمو می

 کنم تا بهم عالقه مند شه من برای اولین بار تو عمرم عاشق شدم اجازه نمی دم عشقم به این

 راحتی از دستم بره من به هیچ عنوان تسلیم نمی شم وقلب دریا رو مال خودم می کنم ازحرفایی

 که درمورد من وشیدا می زد ناراحت شدم اما ته دلم ازحساسیتی که نسبت به شیدا پیدا کرده بود

 خوشم اومد این می تونه نشونه خوبی باشه

 بعد ازخروج از رستوران پریا وخوش بختانه پرهام رفتن نمی تونم موندن پرهام کنار دریا رو

 تحمل کنم چون احساس می کنم با وجود پرهام دریا منو نمی بینه زمانیکه دریا رو تو بغل پرهام

 دیدم دلم می خواست گردنشو بشکنم اما به خاطر

 آرشام وپریا کاری نکردم وآرزو می کردم ای کاش من جای پرهام بودم ومی تونستم دریا رو بغل

 کنم

 به بهانه ی اینکه ماشینم خونه ی عموم مونده با آرشام ودریا همراه شدم وتونستم

 باهزارجوربدبختی شیدای کنه رو بپیچونم تو این مدت نتها کارمثبتی که شیدا برام انجام داد این

 بود که باعث شد بفهمم دریا هم به من عالقه داره خودش اعتراف کرد که بهم .ابسته شده

 مطمئناًاگه شیدا بفهمه رفتنی در کارنیست ولم می کنه تنها کسی که موضوع رو می دونه آرشامه
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 نمی خوام فعالًکسی موضوع رو بفهمه مخصوصاًشیدا چون بهش درحساس کردن دریا نیازدارم

 شاید کارم ناجوانمردانه باشه اما الزمه

 بارسیدن به خونه دریا بافکر اینکه ماشینمو برمی دارم ومی رم وارد خونه نشد وموند تا باهام

 خداحافظی کنه اما با ورودم به خونه بهت زده پشت سرم وارد خونه شد عکس العمل آرشام مثل

 دریا نبود چون ازاحساس من نسبت به دریا خبر داشت ومی دونست هرکاری می کنم برای جلب

 عالقه ی دریاست به همین دلیل هیچ وقت مزاحم کارهام نمی شد با رفتن دریا وآرشام به

 

 

 

 

 

 

 اتاقاشون منم به اتاق مهمان رفتم یادم اومد که دریا شامشو کامل نخورده به آشپزخونه رفتم ویه

 ساندویچ ساالد الویه واسش درست کردم یاد ساندویچی افتادم که دریا برام درست کرده بود به

 جرعت می تونم بگم خوشمزه ترین ساالد الویه ای بود که تا به حال خوردم وحسابی بهم چسبید

 قیمه هم که ظهر درست کرده بود خیلی خوشمزه بود اما یه ذره واسش تند بود وبرای معدش خوب

 نبود مطمئناًشیدا یه تخم مرغم بلد نیست درست کنه بعد از در زدن باشنیدن بفرمایید وارد اتاقش

 شدم لباساشو عوض کرده بود ویه شال آبی سرش بود خانوادم مذهبی نبود اما من همیشه از

 دخترایی که رعایت محرم ونامحرم رو می کنن خوشم می یاد این شامل دریا هم می شه اینو روز

 مهمونی که به هیچ مردی دست نداد و لباسش کامالًپوشیده بود فهمیدم

 این دختر همه جوره زیباست حتی حاال که آرایشش رو پاک کرده امروزاز لجبازیش حرصم گرفت

 اگه آرشام یه ذره دیرتر رسیده بود خودم آرایشش رو پاک می کردم چون به نظرم بیش از حد

 زیباشده بود وجلب توجه می کرد

 به سمت تختش رفت وخیلی سرد گفت :کاری داری؟

 ساندویچ رو به سمتش گرفتم وگفتم : باید اینو بخوری

 پوزخندی زد

 نیازی نیست تازه شام خوردمسعی کردم پوزخندشو نادیده بگیرم

اما کم خوردی مطمئنا یکی دو ساعت دیگه ضعف می کنی واذیت می شیدرحالیکه هنوز روتخت نشسته بود پتو رو روی 

 پاهاش انداخت

 مهم نیست)خودتون دیدین من هرچقدر می خوام مالیمت به خرج بدم تو گوشش نمی ره حاال مجبورم با زور

 وارد عمل شم(

 خورم ینمباید بخوریبا داد گفت: 
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 ازبرخوردش شوکه شدم

هنوزم ازم دلخوری؟نباید باشم؟منو ازخوردن خیلی چیزا منع می کنی که بدی به شیدا جونت؟فکر نمی کردم این قدر بچه 

باشیآره من بچه ام پس بهتره وقتت رو به خاطر یه بچه تلف نکنیخودت دیدی خوراکی ها رو شیدا ازم گرفت من بهش ندادم 

 اما زمانیکه جنابعالی قهر کردیخوراکی ها رو ازش گرفتم وبه دوتا بچه که اونجا بودن دادم

 موقع شام هم من نمی تونستم به شیدا بگم سرکه نخوره سرکه هایی هم که تو طرفم ریخته بود

 نخوردم

برام مهم نیست برو راحتم بزار می خوام بخوابممی دونستم اگه ادامه بدم بدتر لج می کنه از طرفی هم نمی تونستم بی خیالش 

 بشم ساندویچو

 دادم دستش وبه ساعتم نگاه کردم

اگه تا یک دقیقه دیگه خوردنو شروع نکنی به زور ساندویچو به خوردت می دمصورتش از عصبانیت قرمزشده بود وزبونش 

 بند اومده بود خیلی بانمک شده بودم ای کاش می

 شد محکم بغلش کنم وفشارش بدم

 نیم خیز شدم

 ثانیه وقت داریبه ناچار شروع به خوردن کرد مطمئنم گرسنش بود چون ساندویچو با اشتها می خورددختر لج باز

 اما من حاضرجوابی ها ولج بازی هاشم دوست دارم با تموم شدن ساندویچش مثل بچه های

 ممنونتخس گفت: 

 وقتی رفتارش مثل بچه هاست چطوربهش نگم کوچولو؟

 ازجام بلندشدم وخیلی جدی گفتم :خواهش می کنم

 

 

 

 

 

 

 با اخم ادامه دادم :دفعه آخرت باشه وقتی گرسنت می شه چیزی نمی خوری

 چشماش ازحدقه زده بود بیرون حتماًباورش نمی شد تا این حد تیز باشم قبل ازاینکه کنترل

 خودمو ازدست بدم وبغلش کنم از اتاقش خارج شدم

 دریا
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 صبح که ازخواب بیدارشدم گلوم خشک شده بود ودرد می کرد احساس کردم تب دارم صورتمو با

 آب خنک شسبم تا کمی از داغی صورتم کاسته بشه به آشپزخونه

 رفتم تا صبحانه رو آماده کنم خوش بختانه سوسن جون امروز برمی گرده اولین کسی که وارد

 آشپزخونه شد رهام بود منم به سردی جواب صبح به خیرشو دادم پشت سرش آرشام هم اومد

 واسشون چای ریختم وکنار آرشام نشستم با بی میلی چند لقمه عسل خوردم ومنتظرموندم تا

 چاییم سرد بشه حوصله هیچ چیزی رو نداشتم دوست داشتم بازم بخوابم فکر کنم سرماخوردم

 حتماًبعد از رفتن رهام آرشام قرص می خورم ومی خوابم با احساس سنگینی نگاه رهام وآرشام

 سرموباال آوردم رهام ازجاش بلند شد وبه سمتم اومد

 دریا حالت خوبه؟آره فقط یه ذره خستمدستشو رو پیشونیم گذاشت

 تو که داری تو تب می سوزی دهنتو بازکن ببینمحوصله ی کل کل ولجبازی نداشتم هرکاری که گفت رو انجام دادم

 شده؟ یچبلندشو بریم اتاقتچرا؟گفتم که حالم خوبه یه ذره استراحت کنم خوب می شهآرشام روبه رهام گفت:

دیروز زیر بارون مونده سرماخوردهمشکلی نیست یه کپسول چرک خشک کن بخورم حالم خوب می شهرهام انگشتشو به نشونه 

 ی تهدید باال آورد

 

 

 

 

 

 

وای به حالت سرخودوبدون اطالع من قرص بخوریپس چی کارکنم آقای دکتر؟یه آمپول بهت می زنم واستراحت می کنیا 

 اومدن اسم آمپول احساس کردم حالم خوب شد

 نیازی به آمپول نیست یه ذره استراحت کنم حالم خوب می شهزود باش بلند شوازجام بلند شدم وپشت آرشام سنگرگرفتم

 من حالم خوبه ونیازی به آمپول نیستمن دکترتم وتشخیص می دم آمپول الزمهبیشتر به آرشام چسبیدم

توروخدا آرشام تو یه چیزی بهش بگو ...من آمپول نمی زنمرهام کوتاه بیا بدون آمپول هم حالش خوب می شهنه اگه آمپول بزنه 

 زودتر خوب می شه اآلن بدنش ضعیف شده اشتهاشم کم تر شده واین برایمعدش خوب نیست

 آرشام هرکاری کرد نتونست رهامو راضی کنه از خیر آمپول زدن من بگذره کمی از آرشام فاصله

 گرفتم ونظاره گر بحثشون بودم یه دفعه ای نفهمیدم چی شد که از زمین کنده شدم وجیغم رفت

 برد یرهام منو انداخته بور رو کولش وبه اتاقم مهوا..

رهام توروخدا منو بزار زمین من آمپول نمی زنمامکان نداره باید بزنیمنو رو تخت گذاشت قبل از اینکه از اتاق خارج بشه 

 دونه هی رونیب یاگه پاتو از اتاق بزارگفت:

 آمپول می شه دوتا

 با یه کیف تو دستش به اتاقم برگشت وآمپولو آماده تزریق کرد
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 درازبکشباترس سرمو به معنی نه تکون دادم

 دریا دراز می کشی یا به زور بخوابونمت؟به ناچار دراز کشیدم

رهام خواهش می کنم قول می دم هر کاری که بگی انجام بدم هر دارویی که بگی بخورماما رهام توجهی به حرفا والتماسام 

 نکردبافرورفتن سوزن آمپول تو پوستم یه جیغ فرابنفش

 کشیدم آرشام با ترس یه ضرب درو باز کرد و وارد اتاق شد با دیدن من که در حال گریه بودم به

 سمتم اومد وبغلم کرد

دریا حالت خوبه؟باور کن رهام به خاطر خودت بهت آمپول زدحرفاش آرومم نمی کرد وهر لحظه گریم بیشتر می شد عادتم بود 

 هر وقت بهم آمپول می زدن

 همین بساطو داشتم

 ؟یکن یم هیگر یجور نیا یآمپول دار هیواقعاًبه خاطر رهام با دیدن من تو اون وضعیت گفت: 

 کرده دایپ یچشمام نشت..پ..نه..پبا عصبانیت گفتم:

 تنها نذار نینه توروخدا آرشام منو با اآرشام تو بهتره بری من مراقب دریا هستممحکم به لباس آرشام چنگ زدم وگفتم: 

 هردوشون از لحن حرف زدنم خندشون گرفته بود

آخه نمی تونم آبجی کوچولو تا یه ساعت دیگه یه عمل مهم دارم باید برمپس زنگ بزن پریا بیاد پیشمبا اومدن اسم پریا چشماش 

 برق خاصی پیدا کرد با خوش حالی گفت :باشه قبل ازاینکه از اتاق

 ؟یرو واسه ناهار نگه دار ایشه پر یمخارج بشه گفت:

 ..یباشه داداشبالبخند گفتم:

 هرکاری کردم رهام راضی نشد با آرشام بره وقرارشد تا اومدن پریا پیشم بمونه

 

 

 

 

 

 

 باشنیدن صدای پا که حدس می زدم رهام باشه پتو رو کشیدم رو خودم ومثاًل خوابیدم احساس

 کردم رو تخت نشست وصورتش خیلی بهم نزدیک بود به طوریکه نفساش به صورتم می خورد

 وقلقلکم می داد به یک باره صورتشو عقب کشید وبا کالفگی گفت :می دونم بیداری پس تمومش

 کن
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 فکر نمی کردم این قدر تیز باشه چشمامو باز کردم پوست یه موز رو جداکرد وبهم داد می دونستم

 اگه نخورم به زور به خوردم می ده بنابراین بدون هیچ مقاومتی موز رو ازش گرفتم ومشغول

 خوردن شدم

دختر عموت بیاد چیزایی که الزم باشه بهش می گم وای به حالت به حرفاش گوش نکنیچیزی نگفتم وبا اخم نگاهش کردم اما 

 اون خندید وگفت :با اخم خوردنی تر می شی

 اگه بگم چشمام اندازه دوتا بشقاب شده بود دروغ نگفتم با دیدن چهره متعجبم فهمید سوتی داد

 دستپاچه ازجاش بلند شد

 من باید برم مراقب خودت باشچند دقیقه بعدش پریا اومد

چی شده دریا حالت خوبه؟چیزی نیست فقط یه سرماخوردگی ساده ستمن تو آشپزخونه ام اگه کاری داشتی خبرم کنبا رفتن پریا 

 تصمیم گرفتم بخوابم هنوز تو خواب عمیق فرو نرفته بودم که با بازشدن در اتاق

 چشمامو باز کردم با دیدن شیدا خواب ازسرم پرید باورم نمی شد

 شیدا اینجا چی کار می کرد؟روصندلی کنار تختم نشست وبا لحن لوس و چندش آوری شروع کرد

 به حرف زدن

می بینم حالت بده نکنه بیماری العالجی گرفتی که این طورخونه نشین شدی؟به کوری چشم حسود یه سرماخوردگی ساده ستاز 

 لحن جدیم جاخورد حتماًفکر کرده مثل دفعات قبل جلوش کم می یارم

 

 

 

 

 

 

درهرصورت شیوه ی خوبی واسه تور کردن رهام نیستمنظورت چیه؟این طور که شنیدم رهام هم پزشک معالجته خب رهام 

 متخصص اعصابه پس بااین حسابتوهم باید ....

 سعی کردم خونسرد باشم

ازنظرتو اشکالی داره؟نه فقط خواستم بهت بگم از محبت ها وتوجه های رهام برداشت اشتباه نکن حتی آرشام هم کهدرظاهر تو 

 رو به عنوان خواهرش قبول کرده فقط برای این که حالت بدنشه باهات مدارا می کنه

 چون فشار عصبی برات خوب نیست دریک کالم دارن بهت ترحم می کنن

 جوابی نداشتم چون به نظرم حرفاش درست بود

 خیلی خوب پیش رفتی حاال که نتونستی رهامو مال خودت کنی دخترعمو تو فرستادی جلو تاآرشامو اسیرخودش کنه

 خفه شوهیچ وقت نمی تونم توهین به کسایی که برام عزیز هستنو تحمل کنم باعصبانبت گفتم:

 بهت گفته بودم رهام مال منه بهتره یچرا خفه شم؟روز مهمونازجاش بلند شد وبا عصبانیت گفت:

 تورتو واسه یه نفر دیگه پهن کنی دوهفته دیگه عروسی رها وشهنامه چند روزبعدشم من ورهام

 باهم ازدواج می کنیم وبرای همیشه از این کشور می ریم این وسط شاید دخترعموت به آرشام

 برسه اما تو بهتره دعا کنی تا بیماریت بدتر شه وبمیری چون آرزوی داشتن رهامو باید باخودت به
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 گور ببری مطمئنم حاال که متوجه بیماریت شده فقط سعی می کنه به عنوان پزشک معالجت بهت

 کمک کنه چون کسی حاضر نیست با تویی که هر لحظه ممکنه با یه ذره ناراحتی حالش بد بشه

 ازدواج کنه چون نگرانی و فکر مراقبت ازتو آرامش رو ازش می گیره

 باحرفایی که از شیدا شنیدم کمرم خم شد راست می گفت رهام حتی اگه باهام ازدواج کنه

 هرلحظه باید نگرانم باشه وحواسش بهم باشه مثل دیروز که رفته بودیم بیرون حتماًچون حواسش

 به من بوده نتونسته به اندازه کافی خوش بگذرونه اگه قرار باشه اتفاقات دیروز همیشه تکرار بشه

 دیر یا زود ازم خسته می شه و ولم می کنه من نمی خوام باعث شم رهام سختی بکشه وجودم

 

 

 

 

 

 

 باعث عذاب همه ست چون باید کار وزندگیشونو ول کنن ونگران من باشن ای کاش پدرم هیچ

 وقت منو پیدا نمی کرد ومجبور نمی شدم این همه تحقیر رو تحمل کنم

 پریا درحالیکه سینی چای دستش بود وارد اتاق شد

دخترعمت کجا رفت؟قبرستوندریا چیزی شده؟نه چیزی نیست فقط می خوام بخوابمبدون هیچ حرفی اتاقو ترک کرد دراتاقو قفل 

 کردم چوندوست نداشتم کسی ضعف وناراحتیمو ببینه

 همه می گن که می ری منوترکم می کنی

 نمی دونن بیشتر از همه تو درکم می کنی

 نمی دونن من وتو جونمون بسته به هم

 نمی دونن تو تموم غمامو کم می کنی

 همه می گن نباید به تو وابسته بشم

 آخه مگه می شه من از عشق تو خسته بشم

 اوناکه نمی دونن من وتو عشق همیم

 تازه می خوام همون که عشقم ازم خواسته بشم

 یاهیچکی یاتو می خوام نگاتو

 ازمن نگیری اون خنده هاتو

 این دل به جزتو چیزی نمی خواد

 می خوام صداتو یاهیچکی یا تو

 (یعبدالمالک یعل)یاهیچکی یاتو-
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 رهام

 فکرشونمی کردم دریا صبح زودتر از ما بیدارشه وصبحانه رو آماده کنه هر روزی که می گذره

 بیشتر می شناسمش وعالقم بهش بیشتر می شه ازطرفی نگرانیم بیشتر می شه چون اصالًمراقب

 خودش نیست فکرمی کردم به خاطرلج کردن بامن نمی خواد آمپول بزنه به هیچ وجه تصور نمی

 کردم دریا با این سنش از آمپول بترسه با یادآوری التماساش خندم می گیره این دختر همه جوره

 خواستنی و دوست داشتنیه تاجایی که حواسم نبود وبه زبون آوردم حتی تعجب کردنشم خنده داره

 خیلی دوست دارم توهرکدوم از این موقعیت ها که پیش اومده محکم بغلش کنم

 بعد از عروسی رها وشهنام به طور رسمی ازش خواستگاری می کنم چون نمی تونم بیشتر ازاین

 تحمل کنم می ترسم نتونم خودمو کنترل کنم وکار دست هردومون بدم صبح اگه خودمو کنترل نمی

 کردم می بوسیدمش این روزا به بهانه ی اینکه پزشک معالجشم می تونم درکنارش باشم

 همراه آرشام زودتر از همیشه به خونه برگشتیم با ورودمون به خونه پریا بانگرانی به طرفمون اومد

ً یه کاری کنیدچی شده؟چند ساعت پیش دخترعمتون اومده بود دیدن دریا بعد از رفتنشون دریا درو قفل کرده ونمی  آقارهام لطفا

 ذارهکسی وارد اتاق بشه

ازکی درو قفل کرده؟چندساعتی می شه فکر کردم خوابیده اما وقتی غذاشو بردم در رو بازنکرد وگفت نمی خورهبانگرانی به 

 سمت اتاق دریا رفتیم

دریا در رو بازکننمی خوام مگه بهت نگفته بودم برو راحتم بزار؟پس چرا موندی وعذابم می دی؟دریا در رو بازکن باهم حرف 

 می زنیمآرشام هم مثل من نگران بود

 کنم در رو بازکن یخواهش م یخواهر ایدر-

 

 

 

 

 

 

 ...یآنمی خوام حتی توهم منو به عنوان خواهرت دوست نداری همتون به خاطر بیماریم بهم ترحم میکنید...

 هم حالشو یفشار عصب نیمونده ا ینخورده ومعدش خال یزیچ هیچند ساعتدریا چی شد؟در رو بازکنروبه آرشام گفتم: 

 بدتر کرده
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دریا به خدا اگه در رو بازنکنی می شکنمشصدایی نیومد ونگرانیمو بیشترکرد کمی عقب تر رفتم تا در رو بشکنم اما آرشام با 

 آوردن کلید

 زاپاس مانعم شد دریا روتختش افتاده بود واز درد به خودش می پیچید به سرعت خودمو بهش

 رسوندم با آرام بخشی که بهش زدم تونست بخوابه به اندازه ای دردش زیاد بود که نمی تونست

 درمقابل آمپول آرام بخشی که بهش تزریق کردم اعتراض کنه

 شیدا اینجا چی کار می کرد؟مطمئنم همه ی این اتفاقا زیرسر شیداست باعصبانیت از اتاق خارج

 شدم آرشام سر راهم قرارگرفت

کجا می ری؟می رم سروقت شیداپس منم می یامنه تو باید کنار دریا بمونیروزمهمونی شیدا باحرفاش باعث شد حال دریا بدشه 

آرشام حرف بزن حتی چی؟حتی رو دریا دست بلند کردعصبانیتم چند برابر شد تحمل اما من سکوت کردم اون عفریته حتی...

 شنیدن ادامشو نداشتم چرادریا باید این قدر عذاب بکشه؟به خاطر

 همین وضعیت معدش بدترشده

 سالمباسرعت هرچه تمام به سمت خونه ی عمه شراره رفتم عمه با دیدنم باخوش حالی گفت:

 پسرم

 

 

 

 

 

 

 سالم شیدا خونه ست؟می تونستم برق خوش حالی رو تو چشماش ببینم حتماًفکر کرده با دختر ترشیدش قرار دارم عمم

 فکر می کنه با ازدواج رها وشهنام منم با شیدا ازدواج می کنم چون تصور می کنه شیدا هم به من

 عالقه داره نمی دونه شیدا عاشق من نیست عاشق رفتن به خارجه پدرش بهش اجازه ی رفتن به

 خارجو نمی ده وتنها راه رفتن به خارج ازدواج بامنه

تواتاقشه بشین برم صداش کنمالزم نیست خودم می رم پیششباشه پسرم هرطور راحتیدر اتاقش بازبود خدایا این دختر حتی تو 

 خونه هم آرایش غلیظ وزننده ای داره لباسشم که چیزی

 نگم بهتره با دیدنم به سمتم اومد تا خودشو بندازه تو بغلم اما من با دست مانعش شدم به داخل

 اتاق هولش دادم ودر اتاقو بستم

 رهام این کارا یعنی چی؟کسی که باید این سوالو بپرسه منم ..خونه ی عمو روزبه چه غلطی می کردی؟سکوت کرد

 ؟یکرد یم یگفتم چه غلطدادزدم:

 هیچی برای دیدن دریا رفته بودمپوزخندی زدم

جدی؟چه مزخرفاتی بهش گفتی که حالش بدشده بود؟واقعیتواقعیت چیه؟بگو تا منم بدونمواقعیت اینه که من وتوبه هم عالقه داریم 

 گفته؟ تویواقع نیا یاون وقت کوقراره بعد از ازدواج بریم خارج-
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 نیازی نیست کسی بگه همه می دونن قراره بعد از ازدواج رها وشهنام ما باهم ازدواج کنیمخانواده هامونم راضین

راضین چون فکر می کنن توبه من عالقه داری اما این طور نیست عشق رفتن به آمریکا کورتکرده تاجایی که داری زندگی 

 چند نفر خراب می کنی اینو بفهم من به تو هیچ عالقه ای ندارم

 مگه اون دختر عقب مونده چی داره که من ندارم؟یکی خوابوندم توصورتش وانگشتمو به نشونه ی تهدید مقابلش گرفتم

دفعه آخرت باشه به دریا توهین می کنی درحدی نیستی که بخوای خودتو با دریا مقایسه کنی اگهیه باردیگه فقط یه باردیگه دور 

 وبر دریاببینمت یا بادبه گوشم برسونه بامزخرفاتت آزارش دادی

 آمار همه ی دوست پسراتو اول ازهمه به شهنام وبعد ازاون به پدر ومادرت می دم

 توچشماش ترس ووحشت موج می زد پشتمو بهش کردم تا از ازاتاق خارج شم باصدای گرفته

 شم یحرفات ناراحت نم نیاما من دوست دارم واز اگفت:

 ذارم یبه دلت م کارویداغ رفتن به آمربه سمتش برگشتم وباجدیت گفتم:

 ازاتاق خارج شدم وازعمه که تو آشپزخونه بود خداحافظی کردم وبه خونه ی عمو روزبه برگشتم

 آرشام وپریا تو پذیرایی نشسته بودن بادیدن من ازجاشون بلند شدن پریا برای آماده کردن ناهار

 به آشپزخونه رفت بعد از تعریف اتفاقاتی که بین من وشیدا افتاده بود همراه آرشام به آشپزخونه

 رفتم دریا هم هنوز خواب بود

 نتونستم چیز زیادی بخورم دلم دست پخت دریارومی خواست سوپی روکه پریا درست کرده بود

 به اتاق دریا بردم تا بهش بدم پشت به من درازکشیده بود وخوش بختانه بیدار بود

پری جون ازت ممنونم که امروز برام وقت گذاشتی واومدی پیشم من هیچ وقت نباید وارد اینخانواده می شدم هروقت پدرم 

 برگشت ازش می خوام اجازه بده پیش مامان راحله زندگی کنم

 فکر می کنم این طوری برای همه خوب باشه باید اآلن که رهام وآرشام دارن استراحت می کنن

 بی سروصدا ازخونه بزنیم بیرون

 به زحمت خودمو کنترل کردم خندم نگیره وسعی کردم جدی باشم

 ؟یازدست من فرارکن یتون یم یکوچولو فکر کرد-

 

 

 

 

 

 

 باترس سرجاش نیم خیزشد
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تو اینجا چی کار می کنی؟اومدم بهت غذابدمنمی خورمباید بخوری بابت دیوونه بازی امروزتم باید تنبیه شیتا امروز هرچی بهم 

 زورگفتی بسه دیگه الزم نیست به فکرم باشی چون من نیازی به ترحم توودیگران ندارم

 من هیچ وقت نسبت بهت ترحم نکردم کارهایی هم که برات کردم فقط به خاطر این بود کهنگرانت بودم وبرام مهم بودی

 دایآره درست مثل شباپزخند گفت:

 بااومدن اسم شیدا حرصم گرفت

بین من وشیدا چیزی نیستاما خودش که این طورفکرنمی کنهبرام مهم نیست شیدا چی فکر می کنه امروزم باهاش اتمام حجت 

 کردماآلن باید خوش حال باشم؟نمی دونم اما دوست ندارم ناراحت باشیبه سمت کمد لباساش رفت

 چی کارمی کنی؟مانتو وشلوارشو از کمد درآورد وروتخت انداخت

جایی می ری؟تاوقتی پدرم برگرده می رم خونه مامان راحله وبعدش سعی می کنم بابارو راضی کنم برایهمیشه پیش مامان 

 راحله بمونم

 

 

 

 

 

 

رو  یکار چیمن حق ه یاتفاقاًبدون اجازه امراً اگه بزارم بریفکرنمی کنم نیازی به اجازه ی تو داشته باشمباتحکم گفتم:

 حاالهم برگرد سرجات واستراحت..یندار

 کن

 بی توجه به حرفم مانتو شو برداشت تا رولباسش بپوشه مانتو رو یه گوشه پرت کردم ودریا رو به

 سمت تخت هل دادم

 توفکر کردی کی هستی؟روش خیمه زدم نزدیکیمون درحدی بود که نفسای داغش به صورتم می خورد ووسوسم می کرد

 لبای خوش فرمشو ببوسم

 صاحب اختیار وهمه کاره ی توسکوت کرد ازچهره ی متعجبش مشخص بود هنوز تو شوکه با اکراه ازش دورشدم

تانیم ساعت دیگه بهت سرمی زنم وای به حالت سوپتو تموم نکرده باشی اگه دوباره فکر رفتنبه ذهنت بیاد یا قصد فرارداشته 

 باشی دست وپاتو می بندم وتو اتاق حبست می کنم

 بعدازنیم ساعت به اتاق دریا برگشتم سوپشوکامل خورده بود ظرفشوبرداشتم ویه شکالت بهش

 دادم

 آفرین کوچولو اینم جایزتنموندم تا حرص خوردنشو ببینم وقبل ازاینکه دوباره دعوامون بشه ازاتاقش خارج شدم

 دریا

 ده اما به یبگم همش حرصم م یدونم چ ینفس کم آوردم واقعاًنم گهید..زورگوخودخواه ..پررو..

 جای اینکه ازش متنفرشم روزبه روز بیشتر بهش عالقه مند می شم از اینکه فهمیدم بین رهام

 وشیدا عالقه ای البته از طرف رهام وجود نداره خوش حالم

 سوسن جون بانگرانی وارد اتاقم شد
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 بدم؟ یجواب پدرتو چ دیدخترم حالت خوبه؟من با-

 

 

 

 

 

 

 حالم خوبه باورکنید فقط یه سرماخوردگی ساده ستبه طرف موز اشاره کرد

آقارهام گفتن باید اینارو بخوریازصبح تاحاال این قدرموز خوردم دارم می ترکم بعداًمی خورم اآلن میل ندارمنمی شه آقارهام 

چرا درمورد مشکل معدت گفتن اگه نخوردی بهشون بگمسوسن جون شماکه این کارو نمی کنید؟اگه الزم باشه این کارو می کنم..

 ؟یدون یمنو مثل مادرت م یمگه نگفتبادلخوری ادامه داد:؟ینگفت یزیبهم چ

 دستاشو تو دستم گرفتم

 فارغ شد؟ یچه خبر ازدخترتون؟به سالمتبه خدا نمی خواستم نگران شیدبرای عوض کردن جو گفتم:

 آره دخترم اسم پسرشم گذاشت امیرحسینبارفتن سوسن جون پریاکه عزم رفتن کرده بود برای خداحافظی اومد

ببخش بهت زحمت دادمچرتو پرت نگو خیلی دوست داشتم بازم پیشت بمونم اما باید زود برم چون امشب قراره بریمخواستگاری 

 آرام نمی دونم پرهام چش شده ازدیروز یه ریزبه مامان اصرارمی کنه هرچه زودتر

 باید بریم خواستگاری مامانم دیشب بهشون زنگ زد وبااصرارزیاد واسه خواستگاری امشب

 ازشون اجازه گرفت

 دلیلشو می دونستم به همین دلیل خندم گرفت

 یبه حالت ازمن خوشگل تر ش یواایشااهلل خیره پس باید واسه عروسی آماده شیم-

 

 

 

 

 

 

 پری امشب تاخبرا وجزئیات خواستگاری روبهم نگی خوابم نمی بره تارسیدی خونه باید بهمگزارش بدی

 دستشوبه حالت نظامی باال آورد :چشم قربان

راستی دریا داداشت عالوه بر اخمو بودن زورگوهم تشریف دارهچطور؟همین که فهمید می خوام برم خونه گفت می رسونمتون 

 منم گفتم نیازی نیست خودم می تونمبرم

 که گفتم نیهممثالًمی خواست ادای آرشامو دربیاره بااخم وصدای کلفت گفت:

 هردومون زدیم زیرخنده با اومدن آرشام خندمونو قورت دادیم

اگه خنده ونمایشتون تموم شد بفرمایید بریمپریا ازخجالت شده بود عین لبو منم دستمو گرفته بودم جلودهنم تا خندمو کسی نبینه 

 باخارج
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 شدن پریا آرشام ازاتاقم شروع کردم به خندیدن

 پریا وآرشام رفتن سوسن جونم تو آشپزخونه ست رهام هم که خبری ازش نیست منم حوصلم سر

 رفته و دارم مگس می پرونم واحساس می کنم بهترشده این حال خوبمو مدیون رهام هستم نه

 این طور نمی شه هرکاری می کنم زمان نمی گذره

دریا جان تو اینجا چی کارمی کنی؟اآلن باید تو اتاقت باشیسوسن جون توروخدا شما این حرفو نزنید باورکنید خسته شدم ازبس 

 استراحت کردمچی کارکنم؟هیچ کس نمی تونه حریف زبون تو بشهباخنده گونشو بوسیدم

آره دخترم آقا آرشام و آقا رهام خیلی فسنجون دوست دارنخوش م؟یفسنجون دار ادی یم یخوب یچه بونگران نباشید حالم خوبه..

 بختانه فسنجون بلدم درست کنم

 

 

 

 

 

 

 منم خیلی فسنجون دوست دارمباصدای رهام نگاهم به سمتش کشیده شد

خوبه اما امروزنمی تونی فسنجون بخورینکنه می خوای امروزو با گرسنگی بگذرونم؟نخیر چون سرماخوردی باید سوپ 

 بخوری تا تقویت شیرهام اذیت نکنپاموبه زمین کوبیدم

 من فسنجون می خوامامکان ندارهحالت متفکری به خودش گرفت

اگه دختر خوبی باشی و به حرفام گوش کنی شاید اجازه بدم یه ذره فسنجون بخورینه هرکاری می کنم نمی تونم حریف رهام 

 بشم

شدن  کیهم حق نزد یتا اطالع ثانو یگرد یاآلن به اتاقت برم نیهمسوسن جون من سالد درست می کنمرهام به جاش جواب داد:

 به

 آشپزخونه رو نداری

 ؟چراباعصبانیت گفتم:

 ازکجامعلوم به ستین یاعتماد اًبهتیثان یاستراحت کن دیاوالًبااما اون باخونسردی جواب داد:

 فسنجون ناخونک نزنی؟

 من به اتاقم نمی رمپس خبری از فسنجون نیستلج بازی فایده ای نداره بنابراین تصمیم گرفتم بامالیمت برخوردکنم

 

 

 

 

 

 

 چشمامو مظلوم کردم
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 رهام اون آمپولی که بهم زدی حسابی سرحالم کرده موندن تو اتاق خیلی سخته باورکن حوصلمسر رفت

 فکرکنم تونستم نرمش کنم

 خیلی خب الزم نیست بری اتاقتخداروشکر بی خیال شد

زودباش بروتا نظرم عوض نشدهتاشام خودمو با فیلمای تکراری تلوزیون سرگرم کردم اما حق نداری تو آشپزخونه بمونیرهام...

 رهام مجبورم کرد یه بشقاب کامل سوپ

 بخورم درعوض اجازه داد نصف بشقاب فسنجون بخورم سرکه وترشی هم نذاشت بخورم شما

 بگید این انصافه؟؟؟

 برای استراحت به اتاقم رفتم با دیدن اسم پریا سریعاًجواب دادم

 پری زود باش شروع کنسالم منم خوبمپری لوس نشو زودباش بگوباشه کوچولو گریه نکن می گمصداشو صاف کرد

بعد ازشام رفتیم خونشون قرارشد چند دقیقه پرهام وآرام باهم تو اتاق حرف بزنن اما چند دقیقهشد یک ساعت بابای آرام هرچند 

 دقیقه یک بار با استرس به در اتاق نگاه می کرد وزیرلب ذکرمی

 گفت آخرشم طاقت نیاورد وبهشون گفت از اتاق خارج شن

 ده؟یساعت طول کش هیگفتن که  یم یمگه چ-

 

 

 

 

 

 

چند روز بعدشم  رنیعصرم وقت محضر بگ شیقرارشد فردا برن واسه آزمابقیش ؟..متاسفانه تو اتاق حضور نداشتمخب بقیش...

 کوچیک می گیریم چندماه بعدم که خریداشونو انجام دادن عروسی بزرگی می گیرن ومی رنجشن هی

 سرخونه زندگیشون

عالیه المپ اتاقش روشنه احتماالًبیداره می خوای باهاش حرف بزنی؟اگه بیداره پرهام چطوره؟وای پری خیلی خوش حالم..

آرهسالم دریا کوچولوسالم داداشی خوبی؟مبارک باشهممنون عزیزمآخرش کارخودتوکردی؟آره بهت گفته بودم بیشتر ازاین نمی 

 وبلند زد زیرخنده..تونم تحمل کنم وممکنه

 خب ...یه دفعه ای شد دیگه..خیلی بی حیا شدی پرهام بگو یه ساعت با آرام تو اتاق چی کار می کردی؟نکنه بازم...

فکر کنم  دیخند یناراحت نشد اتفاقاًموای پرهام توروخدا خودتو کنترل کن این دفعه عکس العمل آرام چی بود؟باخنده گفت:

 خوشش اومده بود

 این بار ازته دل خندیدم

 محضر؟ یای یفردا مخدا در وتخته رو خوب جور کرده زن وشوهر هردوتون بی حیا تشریف دارین-
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 آره مگه می شه واسه عقد داداشم نیام؟به حدی غرق صحبت با پرهام بودم که متوجه حضور آرشام تو اتاقم نشدم

چراهنوز نخوابیدی؟خوابم نمی برد باکی صحبت می کردی؟باپرهام وپریا فردا واسه عقد می رن محضرمبارک باشه ...می شه 

یه سوال بپرسم؟آره بپرستوبرای ازدواج منم تا این اندازه خوش حال می شی؟معلومه که آره مگه می شه از ازدواج برادرم 

 خوش حال نشم؟مخصوصاًحاال که زنداداشم خیلیبرام عزیزه

چرا ازخودش نمی هم بهم عالقه داشته باشه؟ ایپر یکن یفکر مخندید وچیزی نگفتکی می خوای به پریا بگی؟نمی دونم... 

باشناختی که ازپریا دارم مطمئنم ناراحت نمی شهفردا باهم بریم محضر؟آره ترسم ناراحت شه یشه م یروم نمپرسی؟آخه...

مطمئناًپریا وپرهام خوش حال می شنروزبعد به لطف آمپولی که رهام بهم زده بود حالم کامالًخوب شد اما من از موضع خودم 

 پایین نمی

 یام به نظرم آمپول بهترین راه حله اما تنها راه حل نیست

 همراه آرشام به محضر رفتیم موقع خوندن خطبه عقد تمام حواس آرشام به پریا بود که باالی سر

 عروس ودوماد قند می سابیداما هرازچند گاهی اخم غلیظی می کرد که آدمو می ترسوند مسیر

 

 

 

 

 

 

 نگاهشو دنبال کردم ورسیدم به آرمین که باخنده به پریا زل زده بود خدا کنه قضیه اون طور که

 ازمحضر خارج یوبدون خداحافظ تیباتموم شدن مراسم عقد آرشام باعصبانفکر می کنم نباشه...

 شد منم بعد از یه خداحافظی سرسری ازمحضرخارج شدم آرشام به محض خروج ازمحضر وارد

 ماشین شد ودرشو محکم به هم کوبید

ازاینکه می دیدم این همه پریارو دوست داره این پسره کی بود؟کدوم پسره؟همونی که بالبخند ژکوند زل زده بود به پریای من..

 ونسبت بهش حس مالکیت داره خوش حال بودم

بهش زودباش بهش زنگ بزنپس مطمئن شو..ستمیمطمئن نیعنی چی؟خب..برادر زن پرهامبین اون وپریا چیزی هست؟فکرنکنم..

 اآلن بهش زنگ بزن نیآره زودباش همچی بگم؟بگم با آرمین سروسری داری؟مثل دیوونه ها فریاد زد:

انگارهنوز تو محضر بود وصدای منو باشه توفقط آروم باش همین اآلن بهش زنگ می زنمرواسپیکر بزار منم بشنومعلو پریا...

 درست نمی شنید

 افتاده؟ یشنوم اتفاق یم ایآره درپریا صدامو می شنوی؟-
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اتفاق که چه عرض کنم؟یه چیزی ازت بپرسم راستشو بهم می گی؟آره عزیزم بپرسقول بده ناراحت نشیباشه بپرسبین تو 

 وآرمین خبریه؟مثالًچه خبری؟مثالًقرار ازدواجبا این حرفم پریا ازته دل خندید نگاهم رفت سمت آرشام که اخماش بازشده بود

 کنم؟یاگه باهاش قرار ازدواج داشته باشم ازتو پنهون م یتوفکر کرد وونهیآخه دپری جواب بدهخب معلومه که نه..

..... 

 به سمت آرشام برگشتم که باخیالی راحت درحال رانندگی بود

 حاال خیالت راحت شد؟نفسی از سر آسودگی کشید

 آرهازاینکه می دیدم آرشام تا این حد به پریا عالقه داره به پریا حسودیم شد یعنی رهام هم منو

 اینقدر دوست داره؟ نه بابا رهام فقط بلده بهم زور بگه..

 ادی یم گهیبابا تا دوساعت دراستی دریا یه خبرخوبچه خبری؟-

 

 

 

 

 

 

 به محض رسیدن به خونه دوش گرفتم موهای خرماییمو خشک کردم وشل بستم این بارسعیجدی؟چقدر خوب..

 کردم رنگ لباسام شاد باشه چون تصمیم گرفتم اتفاقات گذشته رو فراموش کنم وشاد باشم

 به همراه آرشام به استقبال پدرم رفتم پدرم با دیدنم با خوش حالی به سمتم اومد وبغلم کرد

سفر به خیر بابایینمی دونی چقدر دلم برای بابایی گفتنت تنگ شدهمنم خیلی دلم براتون تنگ شده بودپس من چی بابا دریا رو 

 دیدی منو یادت رفت؟پدرم به سمت آرشام رفت وبغلش کرد

 مگه می شه پسرعزیزمو یادم بره؟پدرم به اتاقش رفت تا لباسشو عوض کنه وتا آماده شدن شام استراحت کنه

سوسن جون می شه من شامو درست کنم؟باشه دخترم من سوپو درست می کنم غذای اصلی رو خودت درست کنتصمیم گرفتم 

 زرشک پلو بامرغ درست کنم با آماده شدن شام میز شامو به کمک سوسن جون

 چیدم

 آقا غذاتون چطور بود؟عالی بود دستت درد نکنهباید ازدخترتون تشکر کنیدپدرم منو مخاطب قرار داد

 ییآره بابادخترم واقعاً غذاروخودت درست کردی؟-
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 آفرین دخترم باید از راحله خانم به خاطر تربیت چنین دختر کدبانویی تشکر کنمآرشام هم وارد بحث شد

 عالوه بر کدبانو بودن درس خونم هستچطورمگه؟راستی رتبه کنکورت چند شد؟آرشام به جای من جواب داد

 رتبش شده  واگه خدا بخواد پزشکی تهران قبول می شهپدرم باخوش حالی روبه من گفت

به محض قبولیت قول می دم یه جشن بزرگ برات بگیرم همه باید بدونن دخترم چه کار آرشام راست می گه؟بله بابایی..

 بزرگیکرده

 قبل از خواب به اتاق آرشام رفتم

می دونم باشه چی شده خواهری مشکلی پیش اومده؟می شه ازت بخوام درمورد مشکلم به بابا چیزی نگی آخه نمی خوام...

عزیزم حواسم هستلطفاًبه رهام هم بگو حواسش باشهباشه حتماًبهش می گمنمی دونم چرا امروز همش دلشوره دارم انگار قراره 

 یه اتفاق بد بیفته سعی خودمو یه جوری

 مشغول کنم وکمتر فکروخیال کنم دوست داشتم نگرانیمو با کسی درمیون بزارم اما کسی نبود

 پدرم هنوزکارخونه بود وشب برمی گشت آرشام حتی برای ناهار خونه نیومد وهرچقدر هم بهش

 زنگ می زنم جواب نمی ده گوشی رهام هم خاموشه سعی کردم به خودم تلقین کنم این نگرانی

 

 

 

 

 

 

 بی مورده اما چندان هم موفق نبودم باشنیدن صدای گوشیم دست از جویدن لبام برداشتم

 وبادیدن اسم پریا جواب دادم

 برخالف همیشه صداش خسته به نظرمی رسید ولرزش صداش هم کامالًمشهود بودسالم پری جون خوبی؟سالم..

 کامالًمشخص بود داره خودشو کنترل می کنه تا گریه نکنهه؟یجور نیافتاده؟چراصدات ا یاتفاقپری..

هرچه زودتر خودتو برسون بیمارستان)...(نفهمیدم کی افتاده؟ یمامانم اتفاق یبرامامانم چی؟زودباش حرف بزن......مامانتدریا...

 گوشی رو قطع کردم...

 کی لباسامو پوشیدم...

 کی سوار آژانس شدم...

 باورودم به بیمارستان به سمت ایستگاه پرستاری رفتم با راهنمایی پرستار به سمت بخش مراقبت

 های ویژه رفتم پریا بادیدنم به طرفم اومد رهام وپرهام هم اونجا بودن ازچشمای قرمزپریا

 مشخص بود گریه کرده رهام وپرهام هم کالفه ونگران بودن باخارج شدن آرشام از اتاق به

 سمتش رفتم

 آرشام توروخدا تویه چیزی بگو اینا که روزه ی سکوت گرفتن وحرفی نمی زننآرشام سرشوانداخت پایین

حال مادرت اصالًخوب نیست باید هرچه زودتر عمل شهباشنیدن کلمه ی عمل دنیاجلوی چشمم تیره وتارشد ودیگه نفهمیدم چی 

 شد.
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 بااحساس سوزشی که نمی دونستم منبعش کجاست معدم دستم که بهش سرم زده بودن یا قلبم

 به سمتم اومدن یوپرهام بانگران ایچشمامو بازکردم پر..

 حالت خوبه؟واین آغازی شد برای شکستن بغضم

 خواهش می کنم بهم بگین همش خواب بود حال مامان راحله خوبه وداره تو خونه استراحت میکنه

 پریاهم مثل من بغض کرده بود

 عمل کنهقراره آقا آرشام خودش مامان راحله رو ینگران باش دینبا اریبه خودت فشارن یخواهردریا جان.. 

باشه به پرهام می گم صداش کنه فقط آروم باشپرهام ازاتاق خارج کنم یخواهش مبه آرشام بگو بیاد باید باهاش صحبت کنم...

 شد وبعدازچند دقیقه همراه آرشام برگشت بانزدیک شدن آرشام به تختم پریا

 وپرهام از اتاق خارج شدن

 گریه نذاشت ادامه بدم آرشام دستامو تو دستاش گرفت وبهم نزدیک تر شدآرشام مامانم....

 دریا گریه نکن تابرات توضیح بدماشکامو پاک شدم ومنتظر بودم تاشروع کنه

مامانت حالش خوب می شه اونم فقط درصورتیکه عمل کنه با بررسی پرونده پزشکیش متوجهشدم تو این یک سال اخیر بیماری 

 قلبیش پیشرفت کرده ویه ساله که بهش گفتن باید عمل کنه

 ولی هربار یه بهونه آورده وپشت گوش انداخته اما این دفعه دیگه شوخی بردار نیست وباید عمل

 کنه

 کنم یخودم عملش م نانیاطم یبرا..اگه خدا بخواد آره احتمال بهبودش هست؟-

 

 

 

 

 

 

نباید به این جورچیزا فکرکنی توباید قوی باشی وبه مادرت روحیه بدیدوباره اشکام راه آرشام من خیلی می ترسم اگه...

 خودشونو پیدا کرده بودن

راستش امروز خیلی دلشوره داشتم ودلیلشو نمی دونستم به خاطر همین یادم رفت ؟یامروز داروهاتو خورده بودگریه نکن...

 داروهاموبخورم ناهارم نتونستم خوب بخورم

 نمی دونی بعد ازاینکه بی هوش شدی رهام چی کار کرد؟چی کار کرد؟تک خنده ای کرد

بیمارستانو رو سرش گذاشته بود تاجایی که اگه ازپزشکای این بیمارستان نبود حتماًنگهباناازبیمارستان بیرونش می کردن اآلنم 

 خیلی از دستت شاکیه به خاطر همینم نذاشتم بیاد داخل ولی
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 حاال که فهمیده به هوش اومدی نمی تونم جلوشو بگیرم

 بابازشدن در اتاق چشمم به رهام خورد که برخالف همیشه سرو وضع نامرتبی داشت وازچشماشآخه چرا شاکیه؟چون..

 مشخص بود عصبانی ونگرانه

 خدا بهت رحم کنه واز اتاق خارج شد ایدرآرشام به طوریکه فقط خودم وخودش بشنویم گفت:

 ازحرفش خندم گرفت اما خندمو قورت دادم تا رهام متوجه نشه

 بارفتن آرشام رهام نزدیک تر اومد وروصندلی کنار تخت نشست بیشتر ازهمه سکوتش منو می

 ترسوندمشخص بود خیلی خودشوکنترل می کنه تامنو نزنه ولت وپارم نکنه با لحن عصبانی که

 یقدر ب نیا ؟چرایو مرتب بخورداروهات دیمگه بهت نگفته بودم باتنمو می لرزوند گفت:

 توجهی؟می فهمی کم مونده بود چه بالیی سرت بیاد؟

 هرچه می گذشت تن صداش باالتر می رفت ومنم جزسکوت جوابی نداشتم

 

 

 

 

 

 

 سرمت که تموم شد می برمت خونهنهتنها کلمه ای بود که تونستم بگم

حرفتو نشنیده می گیرم ...باهم می ریم خونه واستراحت می کنیرهام خواهش می کنمنتونستم خودمو کنترل کنم ودوباره گریم 

 گرفت رهام که دیگه عصبانی نبود ونگران بود دستشو

 روگونم گذاشت واشکامو پاک کرد

 نریزاون اشکارو می خوای دیوونم کنی؟نمی تونستم خودمو کنترل کنم وگریم بند نمی یومد

 رهام محکم بغلم کردرمیم یمن م..فتهیبراش ب یاگه اتفاق...دوست دارم  یلیام من مامانمو خرهمامانم...

آرشام می گفت اگه عملش کنه شه یمن مطمئنم حال مادرت خوب مدفعه آخرت باشه حرف ازمردن می زنی توحق نداری...

 حالش خوب می شه

 که منو گول یزن یحرفاروم نیا یدار..دونم یمن مبالحنی که ناخواسته بچگونه شده بود گفتم:

 بزنی

 یوقت بهت دروغ نم چیه یول ییدرسته هنوز کوچولورهام بالحنی که خنده توش موج می زد گفت:

 گم وگولت نمی زنم

 رهامجانماولین بارم بود که این طوری جوابمو می دادوته دلمو می لرزوند

 می شه نرم خونه وپیش مامانم بمونم؟منوازبغبش بیرون آورد وزل زد به صورتم
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 سعی کردم تا جاییکه امکان داره چهرمومظلوم کنم رهام هم درحالیکه سعی می کرد خندش نگیره

 مثل گربه شرک نکن افتویحاالقگفت: 

 با این حرفش جرعتم بیشتر شد

 می تونم بمونم آره؟چهرش کامالًجدی بود وحرفی نمی زد دوباره چشمامو مظلوم کردم

ً یه شرط می ذاره که نتونم قبول کنمگهیبمونم د....کنم یخواهش مرهام...  باشهمرسی رهاماما یک شرط دارهخنده رولبم ماسید حتما

 یبخور دیداروهاتم با یدار اجیخونه چون به استراحت احت میر یبعدش باهم مفقط یک ساعت...

اما یک ساعت خیلی کمهاینجاموندن تو هیچ فایده ای نداره و حالتوبدترمی کنه شب دوباره می یارمت یه سربه مادرتبزنی 

 فرداهم که مادرت باید عمل بشه خودم می یارمت

 یبخور دیداروهاتم با یاستراحت کن دیگفتم که باچراباید برم ودوباره برگردم؟خب اینجامی مونم وشب با آرشام برمی گردمنه...

 مناسب نیست شبم که اومدی نباید بیشتر ازیه ساعت اینجا بمونیحالت برات نیبا ا نجایا طیدرضمن مح

 باعجز اسمشو صدازدم

 همین که گفتم اگه کاری که گفتم نکنی همین اآلن می برمت خونه وتافردانمی ذارم بیایبیمارستان

 به ناچارتسلیم شدم

 نم؟یتونم مامانمو بب یم..باشه-

 

 

 

 

 

 

 مادرت تو بخش مراقبت های ویژه ست ونمی تونی بری داخل ولی ازپشت شیشه می تونیببینیش

خواهش می کنم بزار مامانمو ببینمنه مادرت فردا عمل سختی داره وامروز باید استراحت کنه اآلنم خوابه ونمی تونی باهاش 

 صحبتکنی

 مادرم دنیبادبعد ازتموم شدن سرمم همراه رهام برای دیدن مادرم رفتم البته از پشت شیشه..

 میون اون همه سیم ودستگاه قلبم فشرده شد توروخدا مامان تو دیگه منو تنها نذار بعد از رفتن

 باباعلی من فقط تو رو دارم اگه توهم بری وتنهام بزاری من باید چی کارکنم؟

 با احساس دست رهام روبازوم چشم از مامان راحله برداشتم

 مگه قرارنبود گریه نکنی؟دستی به گونه های خیسم کشیدم نفهمیدم کی گونه هام خیس شده بود رهام بازومو کشید وبه

 سمت محوطه ی بیمارستان برد ورو یه نیمکت نشوند

 همین جا بمون تابیامبعد ازچند دقیقه بایک کیک وآبمیوه برگشت کیک وآبمیوه رو گرفت
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 باید ایناروبخوری اون سرم هم نتونسته ضعفت رو برطرف کنهاحساس ضعف می کردم اما هیچی ازگلوم پایین نمی رفت

میل ندارمنپرسیدم میل داری یانه گفتم باید ایناروبخوری تاضعفت برطف شهباورکن هیچ چی ازگلوم پایین نمی رهباشه پس خودم 

 یه کاری ازگلوت پایین برهخودشوبهم نزدیک ترکرد وکیکو به زور تو دهنم کرد کم مونده بود خفه شم

 خورم یباشه خودم م-

 

 

 

 

 

 

 یکم ازم فاصله گرفت وتونستم یه نفس راحت بکشم باعصبانیت بهش نگاه کردم اما رهام

 طلبکارانه گفت

 خودم به خوردت بدمیمنتظر ه؟نکنهیچداری به چی نگاه می کنی؟بخوردیگه این آبمیوه روهم باید کامل بخوری.. 

 باحرص مشغول خوردن شدم ورهام درتمام این مدت موشکافانه بهم نگاه می کرد انگار می

 ترسید به جای اینکه کیک وآبمیوه رو بخورم سربه نیستشون کنم بعد

 ازخوردن کیک وآبمیوه ازجام بلندشدم تابه ساختمان بیمارستان برگردم اما رهام مانعم شد

 چی کارمی کنی؟بروکنارمی خوام رد شمبه ساعتش اشاره کرد

یک ساعت وقتت تموم شدهچی؟من که فقط چند دقیقه مامانمو دیدمهمون چند دقیقه هم برات کافی بود پریا وپرهام رو هم راهی 

 کردم برن چون به جزوقت مالقاتنمی ذارن کسی اینجا بمونه

اگه ااآلن باهام برنگردی تا نمی ذارم امشب بیای بیمارستاننمی دونستم چی جوابشوبدم مطمئنم پای حرفش می موند ونمی آخه...

 ذاشت امشب بیام بیمارستان به

 ناچارکوتاه اومدم وبه سمت پارکینگ بیمارستان حرکت کردم رهام هم که مثل همیشه تونسته بود

 حرفشو به کرسی بنشونه باهام همراه شد

 دیشب همراه رهام برای دیدن مامانم رفتم اما بازم فقط ازپشت شیشه تونستم ببینمش ورهام

 طبق گفته خودش بیشتر تز ساعت نذاشت اونجا بمونم امروزم صبح زود آرشام به بیمارستان

 رفت تا مقدمات عمل رو آماده کنه منم طبق فرمایش آقارهام منتظر موندم تا بیاد دنبالم چند

 ساعتی که پشت دراتاق عمل منتظر بودم برام به اندازه ی یه قرن گذشت باخارج شدن آرشام از

 اتاق عمل به سمتش پروازکردم ومنتظر جوابش بودم بالبخند اطمینان بخشی گفت خوش بختانه
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 عمل موفقیت آمیز بود نگران نباش اآلن می برنش اتاق ریکاوری بعد از اینکه به هوش اومد می

 تونی ببینیش اما نباید خستش کنی

 شادی که داشتم غیرقابل وصف بود وزبونم بند اومده بود محکم آرشامو بغل کردم

 واقعاً ازت ممنونم آرشام من سالمتی مامانمو مدیون تو هستمپیشونیمو بوسید

این چه حرفیه خواهر گلم؟من وظیفه ام رو انجام دادم حاال بهتره تا وقتی که مادرت به هوش بیاداستراحت کنی تا یه ذره خیال 

 رهام راحت شه طفلک از دیروز تا حاالنگرانت بوده و چشم روهم

 نذاشته

 به سمت رهام وپرهام برگشتم از چهره ی هردوشون خستگی می باربد به سمتشون رفتم وروبه

 پرهام گفتم

ازت ممنونم که تو این شرایط کنارم بودی معذرت می خوام این مدت به جای اینکه به فکرمراسم نامزدیت باشی درگیر کارای 

 من ومامان راحله بودی

 این چه حرفیه؟تو خواهرمی نگران نباش حواسم به مراسم نامزدیم هستوبعد محکم بینیمو کشید

آی ...پرهام چی کار می کنی؟اآلن بینیم کنده می شهحقته تا یادبگیری دیگه واسه من تعارف تیکه پاره نکنیرهام هم به جای 

 روحرف بزرگترش حرف رهیگ یادمی یطور نیااینکه ازمن طرفداری کنه گفت:

 نزنه

 من داشتم بال بال می زدم والتماس می کردم اون دوتاهم داشتن بهم می خندیدن اولین بارم بود

 که می دیدم رهام درکنار پرهام به جای اخم کردن می خنده قراره آخر هفته مراسم نامزدی پرهام

 برگزارشه وپرهام خودش شخصاًرهامو دعوت کرد وتاکید کرد که حتماًحضور داشته باشه رهام هم

 باکمال میل دعوتشو قبول کرد پریا خانم هم بعد از خارج شدن آرشام از اتاق عمل غیبش زده

 حاضرم شرط ببندم هرجا باشه کنار آرشامه واز این بابت خوش حالم بعد از به هوش اومدن مامان

 راحله به دیدنش رفتم سعی کردم گریه نکنم چون هیجان واسش خوب نیست

 

 

 

 

 

 

حال مامان گلم چطوره؟اآلن که دریامو می بینم عالیممطمئنی مامان؟چیزی الزم نداری؟نه عزیزم به لطف آقا آرشام هیچ چیز کم 

 ندارم وهمه چیز عالیهنباید زیاد خستش می کردم بعد از اینکه مطمئن شدم حالش خوبه یه ذره پیشش موندم وبعدش

 همراه رهام به خونه برگشتم وآرشام هم قرارشد یک ساعت بعد ازما بیاد بارسیدن به خونه قبل از

 اینکه ازماشین پیاده شم تصمیم گرفتم از رهام تشکر کنم

 رهام ...راستش بابت زحمتایی که واسم کشیدی ازت ممنونم نمی دونم به چه زبونی باید ازتتشکر کنم

 این چه حرفیه که می زنی؟نکنه بینیت به تنت اضافی کرده؟ازحرفش خندم گرفت
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حاال هم به جای این حرفا زودتر بروخونه استراحت کن داروهاتم به موقع بخورتوهم مراقب خودت باش این چند روز نتونستی 

 خوب بخوابیباشه کوچولو مراقب خودم هستمباعصبانیت اسمشو صدازدم که قهقهه اش بلندشد

......... 

 امروز مراسم نامزدی پرهامه ومنم دل تودلم نیست

دریا امروزمن دیرتر می یام خونهچرا؟مگه نمی دونی امشب جشن پرهامه؟می دونم ولی نمی تونم زودتربیام چون یه عمل مهم 

 یوازپرهام عذرخواه زنگ زد ادیتونه ب یاومده ونم شیبراش پ یبابا مشکلدارم وممکنه دیرتموم شهاشکال نداره با بابا می رم-

 کرد

 

 

 

 

 

 

 کارکنم؟ یپس من چیاناراحتی گفتم:

 یمون یم امنتظرمنی یر یبارهام م ای یبر ییتنها یحق نداربارهام بروچرابارهام برم؟خودم می تونم برمباتحکم گفت: 

 ازسرناچاری گفتم :باشه بارهام می رموخنده ی مرموزی به لب آرشام اومد

 بعد از راهی کردن آرشام به اتاقم رفتم تاوسایلمو آماده کنم آرایشگربعد ازناهار اومد از اونجایی

 که مراسم مختلط بود به آرایش صورت اکتفا کردم چون قصد نداشتم شالمو ازسرم بردارم آرایشم

 خیلی ملیح بود اما صورتمو خیلی تغییر داده بود مخصوصاً چشمام که خیلی روش کارشده بود

 پیراهن فیروزه ای بلند بایقه دکلته پوشیدم اما چون کت داشت برای مراسم مناسب بود بعد

 ازپوشیدن مانتو وخداحافظی از سوسن جون ازخونه خارج شدم رهام با دیدنم ازماشین پیاده شد

 وبه سمتم اومد می تونستم برق رضایتو تو چشماش ببینم به محض سوار شدم شیشه های

 ماشینو باال کشید وخیلی جدی گفت:

رژت خیلی پر رنگه بهتر بود وقتی وارد قسمت زنونه شدی رژتو می زدیسکوت کردمو چیزی نگفتم حاال خوبه نمی دونه 

 مراسم مختلطه دریا جون بهتره از اآلن فاتحتو

 بخونی

 مراسم نامزدی رو توخونه گرفته بودن باورودمون پریا به استقبالمون اومد وبه سمت یکی از میزا

 راهنماییمون کرد ..رهام سرشو نزدیک گوشم آورد

 یعنی تو می دونستی مراسم مختلطه واین جوری آرایش کردی؟سرمو انداختم پایین وچیزی نگفتم

 ؟یدیفهم یازکنارم جم بخور یحق ندار-
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 سرمو به معنی آره تکون دادم باحسرت به کسایی که می رقصیدن نگاه می کردم این جوری نمی

ً  یه ساعت رهام  شه مثالًعروسی داداشمه اون وقت من باید اینجا بشینم ونگاه کنم بعد ازتقریبا

 ازجاش بلند شد

کجا می ری؟آرشام اومده اما به خاطر شلوغی نتونسته ماروپیداکنه همین جا بشین تا بیامچند لخظه بعد از رفتن رهام پریا به 

 طرفم اومد

چه عجب پری خانم باالخره منو تحویل گرفتیمگه باوجود آقا رهام می شد بیام پیشتوا؟چرانتونی؟آخه نمی دونی به هرکسی که 

به میزتون نزدیک می شد چطوری اخم می کرد؟جدی؟اصالً  متوجه نشدمحاال که نیست بلند شو بریم پیش پرهام وآرامبه همراه 

 پریا به جایگاه عروس ودوماد رفتم

 خانمه ایدر زمیخواهرعز شونیاپرهام دستشو دور شونم انداخت وروبه آرام گفت: 

 اجونیممنون دربهتون تبریک می گمآرام بالبخندگفت:

 بادور شدن از جایگاه عروس ودوماد آرمین وپسر عمم ماهان به طرفمون اومدن هیچ وقت از

 ماهان وخانوادش خوشم نمی اومد چون به جز پول به چیز دیگه ای فکر نمی کنن ورفت وآمدمون

 خیلی کم بود حاال هم حتماًبوی پول به مشامش خورده که به طرفم اومده

 بالحن چندش آوری شروع به حرف زدن کرد

 یریگ ینم لی؟تحویخوب ییسالم دختر دا-

 

 

 

 

 

 

 بااخم جواب دادم :سالم آقا ماهان دست پیش گرفتی که پس نیفتی؟فکر کنم شما بودین که رفت

 وآمدتونو قطع کردین

 به وضوح از حرفم جاخورد فکرشو نمی کرد این قدر رک باشم اما پررو تر از این حرفا بود

 بهتره دلخوریارو کنار بزاریم وسعی کنیم رفت وآمدمونو دوباره ازسربگیریمپوزخندی زدم وچیزی نگفتم

 ماهان منو به حرف گرفت ونذاشت درجریان صحبتای آرمین وپریا باشم بابلند شدن صدای آهنگ

 هردوشون ازمون درخواست رقص کردن درخواست آرمین کامالًمودبانه بود وپریا دودل بود که

 درخواستشو قبول کنه یا نه اما من با توجه به این که ازماهان خوشم نمی یومد درخواستشو رد

 کردم با اومدن رهام وآرشام که با اخم وحشتناکی بهمون نگاه می کردن زبون جفتمون قفل شد

 ایدراینقدر ترسیده بودیم که نمی دونستیم باید چی کار کنیم ماهان با دیدن رهام وآرشام گفت:
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 آقایونو معرفی نمی کنی؟

 احساس کردم اخم رهام غلیظ تر شد وترسمو بیشتر کرد

 ایشون برادرم آرشامآرشام با بی میلی واخم با آرمین وماهان دست داد به رهام اشاره کردم

 رهام زودتر ازمن جواب داد:ایشون..

 نامزدش هستمیکی باید می یومد دهن بازمونده ی منو می بست ازجوابش هنگ کردم ماهانم باورش نمی شد

 ینامزد دار ینگفته بود ایدرروبه من گفت:

 رهام دستشو روشونم گذاشت ومنو به وش نزدیک تر کرد وجواب داد:

 _چون هنوز نامزدیمون رسمی نشده هروقت رسمی شد برای مراسم دعوتتون می کنیم

 

 

 

 

 

 

 ماهان بااخم بهمون تبریک گفت وراشو کشید ورفت خبری از آرمین نبود فکر کنم بادیدم رقیب

 سرسختی مثل آرشام میدونو خالی کرده ای کاش به پریا گفته بودم آرشام نسبت به آرمین

 حساس شده رهام دستمو کشید وبه سمت پیست رقص برد

 کنار آقا ماهان بهت خوش گذشت؟دستشو دور کمرم حلقه کرد باعصبانیت گفت:

 می دونستم آرامش قبل از طوفانه الل شده بودم ونمی تونستم حرف بزنم بافشاری که به کمرم

 آورد سرمو باال گرفتم

 مگه بهت نگفته بودم سرجات بشین تا بیام؟بادیدن سکوتم فشار شو دوبرابرکرد

جواب منو بده چرا ازجات بلند شدی؟پریا اومد دنبالم وباهم برای تبریک به مرم خرد شدتر ک واشیذره  هیرهام توروخدا آی...

 جایگاه عروس و دوماد رفتیم یه دفعه ای اون دونفرسرراهمون قرار گرفتن

نه به خدا این طور نیست من از اون پسره وخانوادش آره؟جنابعالی هم می خواستی درخواست رقص اون پسره رو قبول کنی..

 متنفرم باورکن راست می گمفکرکنم باورکرد چون فشارش کمتر شد چشمم افتاد به آرشام وپریا که سمت دیگه پیست رقص

 درظاهر می رقصیدن اما ازچهره ی عصبانی آرشام مشخص بود داره واسه پریا خط ونشون می

 کشه

 باتموم شدن آهنگ به سمت میزمون برگشتیم آرشام وپریاهم اومدن

 پریا ازجاش بلند شد تا بره اما آرشام دستشو گرفت

 کجا؟باید برم مطمئن شم کم وکسری نباشهبایه حرکت روصندلی نشوندش
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 همین که گفتماعالم کردن باید کادوهارو بدن به پریا اشاره کردم بلندشه وباهم ازجامون بلند شدیم آرشامالزم نکردهآخه...

 ورهام هم زمان گفتن :کجا؟

 کادومو بدم دیبامن جواب دادم: 

 آرشام و رهام هم ازجاشون بلند شدن

 پس باهم می ریمبعد از دادن کادوها پریا تصمیم گرفت برای شام ازمون جداشه اما آرشام محکم دستشو گرفت

 وبه سمت میز رفت پریاهم هرچقدر تقال کرد نتونست دستشو آزاد کنه وبه ناچاربرای شام کنار ما

 نشست

 کجا؟بعد ازشام به قصد خداحافظی از پرهام وآرام ازجام بلند شدم رهام گفت:

 کنم یبرم از پرهام وآرام خداحافظ دیباباکالفگی گفتم:

 شتریدوقدم ب دمیکش قیزنه چندتا نفس عم یم ادیحرف ز طونهیولش کن شمی تونی بری ولی زیاد طولش ندهشیطونه می گه...

 برنداشته بودم که رهام دستمو گرفت سوالی نگاهش کردم

 الزم نکرده بریباگرفتن ردنگاهش متوجه ماهان وخانوادش شدم که درحال خداحافظی از پرهام وآرام بودن اما

 برام مهم نبود

 که گفتم نیهماما من باید برم-

 

 

 

 

 

 

 هرچقدر تقالکردم دستمو ول نکرد یه دستش تو جیبش بود وباخونسردی بهم زل زده بود

 ازتقالکردن خسته شده بودم خیلی زورش زیاد بود

 تموم زورت همین بود کوچولو؟به صندلی کنارش اشاره کرد

 حاال که خسته شدی بهتره بشینیازاینکه می دیدم داره مسخرم می کنه حرصم گرفت اما زورم بهش نمی رسید بنابراین تصمیم

 گرفتم دوباره بامالیمت برخورد کنم چشمامو که با آرایش خوشگل تر شده بود خمارکردم به

 طوریکه هرپسری رو ازپادرمی آورد

رهام خواهش می کنم بزاربرم پرهام برادرمه زشته اگه ازش خداحافظی نکنممنتظر جوابش بودم اما رهام بی حرکت زل زده 

 بود به چشمام دستمو جلوی صورتش تکون دادم

 میر یپس باهم مباکالفگی نفسشو بیرون فوت کرد وگفت:شه برم؟ یمرهام کجایی؟ مظلومانه ادامه دادم: 
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 بعد ازخداحافظی ازعروس وداماد به سمت میز رفتم اما رهام که دستم تو دستش بود به سرعت

 بیرون رفت ومنم همراه خودش برد

رهام کجامی ری؟آرشام هنوز داخلهماباید بریم آرشام خودش می یادیعنی چی خودش می یاد؟حرفی نزد ومنو کشون کشون به 

 سمت ماشین برد وسوارم کرد

 رهام چرا این جوری می کنی؟اتفاقی افتاده؟استارتو زد وشروع به حرکت کرد

 رهام

 

 

 

 

 

 

 خدایا این چشما بامن چی کار می کنن؟اعتراف می کنم دریا باچشماش منوخلع صالح می کنه

 مطمئناًاگه تو مهمونی نبودیم نمی تونستم خودمو کنترل کنم ویه بوسه ازلباش می گرفتم درحین

 خداحافظی ازپرهام وآرام تمام سعیمو کردم تا برق اون چشمارو فراموش کنم اما نمی شد

 ناخداگاه دست دریا رو گرفتم وبه ساکت ترین جای تهران که دور از هرگونه هیاهو وسروصدا بود

 تونم یم یدونم تاک یشدم نم رهیبود خ رپامیشدم وبه شهر که ز ادهیپ نیازماش..بام تهرانبردم..

 خودمو کنترل کنم وباوجود دریا درکنار خودم نسبت بهش بی تفاوت باشم با ااحساس دستش

 روشونم به سمتش برگشتم باچشمای نگران بهم زل زده بود

رهام حالت خوبه؟خواهش می کنم اگه چیزی شده به منم بگوازاینکه می دیدم دریا نگرانمه ازته دل خوش حال بودم و بی هوا 

 بغلش کردم

 آروم باشتقال می کرد تا ازبغلم خارج شه اما من محکم تر بغلش کردم وتوگوشش زمزمه کردم:

 ندارم تیکار..

 دست از تقال برداشت ومنو سرشار ازآرامشی کرد که تابه حال تجربه نکرده بودم بعد از چند دقیقه

 به آرومی رو موهاشو بوسیدم وبا اکراه ازش جدا شدم

 دریا

 هنوز توشوک کاری بودم که رهام انجام داده بود ای کاش هیچ وقت ازم جدا نمی شد به هیچ وجه

 دوست نداشتم از آغوشش خارج شم یعنی می شه این آغوش روزی برای همیشه مال من

 بشه؟وقتی خودشو به عنوان نامزدم به ماهان معرفی کرد ازته دل آرزوکردم ای کاش این حرفش

 واقعیت داشت دوباره حرفای شیدا یادم اومد"کسی حاضر نیست باتویی که هرلحظه ممکنه بایه

 ذره ناراحتی حالش بد بشه ازدواج کنه چون نگرانی وفکر مراقبت ازتو آرامش رو ازش می گیره"

 نباید بزارم عالقه ای به وجود بیاد رهام حق داره باکسی زندگی کنه که سالم باشه وبهش آرامش

 بده نه من که باعث نگرانیش بشم وآرامشو ازش بگیرم بهتره این عشقو برای همیشه تو قلبم
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 نگه دارم وبروز ندم

 بارسیدن به خونه به سمت اتاقم رفتم اما با دیدن اتاق آرشام که المپش روشن بود در زدم اما

 صدایی نیومد به ناچار بدن اجازه وارد شدم آرشام هنوز لباسشو عوض نکرده بود وپشت به من

 درحال صحبت با گوشیش بود

 

 

 

 

 

 

شبت بخیر یدانشگاه اعالم بشه فرصت دار جینتا کهیتازمان..خوب فکراتو بکن دوباره اون پسره دور وبرت نیومد؟خداروشکر..

 یه سرفه مصلحتی کردم تامتوجهم بشه کامالًمشخص بود دستپاچه شده بود.زمیعزبعد ازکمی مکث به آرومی گفت:

 یصحبت م یداشت یباکتوکی اومدی؟همین اآلنازکی اینجایی؟منظورم تو اتاقمهنمی دونم یه چند دقیقه ای می شه..

 به جیبعد از اعالم نتا میباهم ارتباط دار یالبته پرهام خبر داره که تلفن...ایپرباخجالت جواب داد:؟یکرد

 طور رسمی ازش خواستگاری می کنم

خیلی خوبه دادشی ...موفق باشیازاینکه آرشام می تونست به پریا برسه خیلی خوش حال بودم اما من باید تا آخر عمرم 

 درحسرت

 عشق رهام بمونم وبه قول شیدا باید آرزوی داشتن رهامو با خودم به گور ببرم این بیماری لعنتی

 چی بود که به جونم افتاد؟

 ...سه هفته بعد...

 امروز نتایج کنکور اعالم شد ومن و پریا پزشکی تهران قبول شدیم همه از جمله پدرم خیلی

 خوش حال شدن والبته آرشام خوش حال تره چون قراره چند روز دیگه موضوع رو به پدرم بگیم

 وقرار خواستگایو بزارن امروز عصر قراره به مناسبت قبولیمون پریا وآرشام برن بیرون وبه قول

 خودشون خوش بگذرونن به منم اصرارکردن بیام اما ترجیح دادم تنهاشون بزارم تا باهم راحت تر

 باشن پرهام هم شبانه روز با آرامه روزا تو شرکت شباهم یاخونه همدیگه یا بیرون خوشبختانه

 همشون دارن سروسامون می گیرن تواین مدت سعی کردم رفت وآمدم بارهامو کمتر کنم حتی

 جواب اس ام اسا وزنگاشو یکی درمیون می دادم شیدا خانم هم دست از تالش برنمی داشت

 وازهرفرصتی استفاده می کرد تاخودشو به رهام نزدیک کنه واقعاًباید به تالشش احسنت گفت این

 روزا به بهانه ی خرید لباس برای عروسی رهاو شهنام کل تهرانو زیر پاگذاشته ورهام بیچاره هم
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 به خاطر اصرارهای عمه شراره مجبوره پابه پاش بره منم درحال حاضر خونه ی مامان راحله هستم

 وبرای عروسی هیچ کاری نکردم با دیدن اسم آرشام رو صفحه گوشیم جواب دادم

نه عصر می رم ؟یکرد دیخر یواسه عروسسالم دریا کجایی؟سالم دادشی خونه مامان راحله ام چطور؟هیچی همین طوری..

.. ً نه ؟یندار یکارخرید تو کجایی؟من اآلن مطبمعصر پریا رودیدی حتماًبهش سالم برسونباشه عزیزم حتما

 خداحافظاینکه آرشام از مطبش بهم زنگ بزنه وبپرسه کجام بی سابقه بود عصر باید می رفتم خرید وکسیخداحافظعزیز..

 نبود که باهام بیاد پرهام سرش با آرام گرمه پریاهم که عصر با آرشام قرار داره ومجبور بودم

 تنهایی برم خرید دم یه پاساژبزرگ از آژانس پیاده شدم خداروشکر پاساژبه اندازه کافی بزرگ

 بود ومغازه داشت که می تونستم همه ی خریدامو همین جا انجام بدم یه ساعتی تو پاساژگشتم

 اما چیز به درد بخوری پیدانکردم برای استراحت رویکی از صندلی هایی که توپاساژگذاشته بودن

 نشستم ودوباره آرشام بهم زنگ زد

 بهش بگم نره خونه مامان راحله دیبادریا هنوزخونه مامان راحله ای؟نه اومدم خریدآروم انگارداشت باخودش حرف می زد..

 ؟ییاآلن کجا..نه آرشام چیزی گفتی؟-

 

 

 

 

 

 

حتی خداحافظپاساژ)...( آرشام اتفاقی افتاده؟دومین باریه که داری می پرسی کجامنه چه اتفاقی؟فقط می خواستم بدونم کجایی...

 مهلت نداد خداحافظی کنم معلوم نیست چشه زده به سرش

 نبال انگاررهام که انگار د دنیاستراحت ازجام بلند شدم تا به گشتن ادامه بدم باد قهیدقبعد از 

 دنبال چیزی می گشت وارد نزدیک ترین مغازه شدم تامنو نبینه دوست ندارم بعد از این همه مدت

 که خودمو کنترل کردم وبرخوردی باهاش نداشتم از نزدیک ببینمش باخودم قرارگذاشتم روز

 عروسی هم زیاد دور وبرش آفتابی نشم

 ازقیافش مشخص بود که کالفه ست وچیزی که می خواسته پیدانکرده باعصبانیت گوشیشو

 ازجیبش درآورد

کجاست؟مطمئنی قراربود بیاد همین پاساژ؟آخه این خراب شده اینقدر بزرگه نمی تونم پیداش کنمباشه پس زود باشحتماًباشیدا 

 اومدن خرید وحاالگمش کرده باشناختی که از رهام پیداکردم فهمیدم آدم مسئولیت

 پذیریه وحتی درمقابل شیدا هم احساس مسئولیت می کنه

 ازبدشانسی من دقیقاًروبه روی مغازه وایساده واگه ازمغازه خارج شم منو می بینه ناچاراًمنتظر

 شده میکه توش قا ینگاه رهام به سمت مغازه ا میگوش یبا بلند شدن صداموندم تا ازاونجا بره..
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 بودم کشیده شد قبل از اینکه بتونه منو ببینه کامالًوارد مغازه شدم وگوشیمو جواب دادم

ً  کجایی؟منظورت چیه آرشام؟خواهش می کنم اگه اتفاقی افتاده بگوهیچ اتفاقی نیفتاده فقط می خوام بدونم کجاییتویک  دریا تو دقیقا

 مغازه ی...

 بادیدن رهام که روبه روم ایستاده بود زبونم بند اومد رهام دستشو جلو صورتم تکون داد

 ؟یمن خوش حال شد دنیاز د نقدریا یعنی؟ییکجا ایدر-

 

 

 

 

 

 

 صدای آرشام هم می یومد نمی دونستم باید جواب کدومشونو بدم رهام گوشی رو ازم گرفت

 وجواب داد

 نگران نباش باالخرا پیداش کردمیعنی دنبال من می گشت؟

تو اینجا چی کار می کنی؟اومدم خریدپس شیدا کجاست؟فکرکنم خونشونمگه قرار نبود باهم برین خرید؟آره خداروشکر دیشب 

تنهایی می بشه کیهوا تار ید؟وقتیخر یاومد ییچرا تنهابسه چقدر سوال می پرسی؟حاالنوبت منه...خریدش تموم شدپس تو...

 خواستی چی کارکنی؟

 لحنش خیلی جدی بود

 سرمو انداختم پایین

 پس چرابه من زنگ نزدی؟فکر کردم باشیدا اومدی خریدباکالفگی نفسشوخارج کردخب کسی نبود که باهام بیاد منم..

 کردم یم دیمغازه خر نیمن ازت فرار نکردم داشتم از اچرا ازمن فرار می کنی؟-

 

 

 

 

 

 

 یه نگاه اجمالی به مغازه انداخت

 اومده بودی واسه عروسی اسباب بازی بخری؟بدجور زایه شدم اصالًحواسم به مغازه نبود ترجیح دادم سکوت کنم وچیزی نگم

 این طورکه معلومه توهم مثل من هنوز خرید نکردی پس زودباش تادیرنشدهدستمو کشید وازمغازه خارج شدیم

 بادیدن لباس قرمز پشت ویترین به سمتش رفتم رهام هم همراهم اومد پیراهن دکلته که ازپشت

ً  تازیرزانو بود وبا پارچه حریر وسنگ تزئینی روش کارشده بود به همراه یه  بلند بود وازجلو تقریبا

 شال حریر که همراهش بود وخیلی خوشگل بود
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 این چطوره؟بالبخند نگاهش ازمن به لباس کشیده شد اما هرچه می گذشت اخمش غلیظ تر می شد

این لباس مناسب نیستچرا؟چون خیلی بازه ...مراسم هم مختلطهشالو می ندازم رو شونه هاماین شال ازبس نازکه بود ونبودش 

یه شب دوشب نداره حق نداری این لباسو بخریاما من می شبه هیفقط فرقی نمی کنه درضمن زانو به پایینم بازهرهام اذیت نکن.. 

 خرم چون خیلی ازش خوشم اومدهقبل از اینکه وارد مغازه بشم دستمو کشید وازمغازه دورم کرد

 من از اون لباس خوشم اومده یول-نه یعنیوقتی می گم نه.. 

 

 

 

 

 

 

مگه از هرچی خوشت اومد باید بخری؟اصالً  خسته شدم می خوام برم خونهپس خرید چی؟بعداًخودم می یام خرید می کنممی 

 خواستم ازشر رهام خالص شم واون لباسو بخرم چون به نظرم خیلی خوشگل بود وحسابی

 بهم می یومد

 نکنه بعداًمی خوای اون لباسو بخری؟چطور تونست ذهنمو بخونه؟

ولی من نمی ذارم ..امشب باید هردومون خریدامونو انجام بدیمدوباره دستمو کشید به سمت یک مغازه برد وبه لباس پشت 

 ویترین اشاره کرد

 به نظرت چطوره؟با اخم به لباسی که انتخاب کرده بود نگاه کردم اما بادیدن لباس اخمام باز شد یه پیراهن آبی

 کاربنی بلند که تاکمر تنگ بود وازپشت دنباله داشت روقسمت سینه اش

 گرفتم میتصمسنگ کاری شده بود ویه کت کوتاه داشت به نظرم هم خوشگل بود هم پوشیده..

 به اتاق پرو رفتم ولباسو همراهلجبازی رو کنار بزارم ولباسی که رهام برام انتخاب کرده بخرم..

 کتش پوشیدم تو آینه خودمو براندازکردم خیلی بهم می یومد

 دریا لباسو پوشیدی؟آره پوشیدمدروبازکن ببینمبه محض بازشدن در تا چند دقیقه ازم چشم برنداشت

 چطوره؟بهم می یاد؟انگار تو حال خودش نبود

 

 

 

 

 

 

بعد از عوض کردن لباسم هیچون ازهمه نظر عاآره..؟یبردار نویهم یخوا یم یمطمئن: بلندتر ادامه دادآره زیادی بهت می یاد...

 پولخواستم پول لباسو حساب کنم اما صاحب مغازه گفت :حساب شده..

 کیف وکفش هم رهام حساب کرد هرکاری کردم نذاشت من حساب کنم برای رهام یک کت شلوار

 مشکی با پیراهن سفید انتخاب کردم ودرفاصله ای که لباسشو پرو می کرد یه کراوات مشکی هم
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 براش انتخاب کردم وبعد ازپوشیدن لباسش خودم براش بستم یه ذره عقب تر اومدم تا بتونم

 کامل ببینمش کت شلوار چسب تنش بود وخیلی بهش می یومد به طوریکه دوست نداشتم چشم

 ازش بردارم خوش به حال شیدا حتماً حسابی خرکیف می شه

 به نظرت چطور شدم؟ناخواسته به زبون آوردم

 خیلی جیگر شدیبا لبخند شیطنت آمیزی که بهم زد فهمیدم دوباره بی موقع حرف زدم رومو ازش برگردوندم قبل

 ازاینکه از اتاق پرو خارج بشه پول لباساشو حساب کردم وبیرون مغازه منتظرش موندم ازاخمش

 مشخص بود از اینکه پول لباسارو حساب کردم راضی نیست قبل از اینکه حرفی بزنه به سمت

 مغازه کفش فروشی رفتم اما آقای زورگو نذاشت پول کفشو من حساب کنم بعد ازشام روهم

 بیرون باهم خوردیم بعد ازرفتن رهام این خاطره هاست که برام می مونه

 رهام

 بعد ازچند روزکه شیدا به بهونه ی خرید منو دنبال خودش می کشید امشب اولین بارم بود از خرید

 خسته نشدم وبرعکس دوست داشتم هنوز هم ادامه داشته باشه چون باوجود دریا خیلی بهم

 خوش گذشت مخصوصاًلحظه ای که ازم تعریف کرد احساس کردم روابرا هستم اولین بار بود که

 دریا ازم تعریف می کرد اونم چه تعریفی البته شیدا خیلی ازم تعریف می کنه اما تعریفی که دریا

 کرد یه چیز دیگه ست "خیلی جیگر شدی" این مدت خیلی ازم دور بود حتی جواب زنگ واس ام

 اسامو کمتر می داد وحسابی منو دلتنگ خودش کرده بود تا اینکه طاقت نیاوردم وبه آرشام گفتم

 که دلم برای دریا تنگ شده اونم قول داد فرصتی فراهم کنه تا بتونم دریا روببینم امشب تونستم

 دریا رو ببینم خوب شد قبل ازاینکه خرید کنه پیداش کردم وگرنه اون لباس قرمز رو که خیلی هم

 

 

 

 

 

 

 بازبود والبته زیبا می خرید مطمئناًدریا با اون لباس حسابی تو عروسی می درخشید وتوجه خیلی از

 پسرای فامیلو به خودش جلب می کرد مخصوصاًحاال که پزشکی قبول شده احتمال خطر بیشتره

 لباسی که براش انتخاب کردم کامالًپوشیدهب بود اما بیشتر از اون لباس قرمز بهش می یومد وای

 خدای من اگه آرایش کنه زیباییش چند برابر می شه این طور که معلومه تو مراسم باید دنگ

 حواسم به دریا باشه نمی تونم بیشتر ازاین تحمل کنم حتماًبعد از عروسی رها وشهنام دست به

 کار می شم دریا باید مال من بشه

 دریا

 بادیدن چهره ام تو آینه لبخندی از سررضایت زدم آرایشم یه خرده غلیظ بود اما نه به اندازه ای
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 که زننده باشه ابروهام هم مرتب شده بود وچهره ام خیلی تغییر کرده بود یعنی زیباتر شده بود

 همزمان باخروج من ازاتاقم آرشام هم از اتاقش خارج شد تیپش کامالًشبیه رهام بود خیلی خوش

 تیپ شده بود اگه پریا اینجا بود ذوق مرگ می شد اما متاسفانه هفته ی پیش خالش فوت کرده

 بود وبه خاطر همین نمی تونن تومراسم حضور داشته باشن ..

 آرشام حواست باشه اگه دختری دور وبرت ببینم به پریا می گمخندید

 دیشب پریا دراین مورد کامالًتوجیهم کردبادقت سرتا پامو برانداز کرد

 دریا واقعاًخودتی؟آره خیلی عوض شدم؟لبخند زد

 خیلی خوشگل شدیزیر لب ادامه داد

 ؟یگفت یزیچباید بهش بگم حواسش بهت باشه-

 

 

 

 

 

 

 پدرم از اتاقش خارج شد وبه طرفمون اومد با لبخند هردومونو از نظر گذروند به سمتم اومد وبغلم

 دخترم یخوشگل شد یلیخکرد وبا بغض گفت: 

بابایی چی شده؟ناراحتتون کردم؟نه دخترم با این لباس و آرایش منو یاد نگین انداختیبابایی شماهم خیلی خوش تیپ شدین باید 

بارسیدن به محل برگزاری مراسم که درواقع خونه ی عموم بود آرشام بادیدن مراقبتون باشم دخترا تورتون نکننای شیطون...

 رهام وشیدا

 وچندنفر از جوونای فامیل به سمتشون رفت ازمنم خواست همراهش برم اما یه بهونه ای آوردم

 وگفتم چند دقیقه دیگه می یام به خودم قول داده بودم زیاد دوروبر رهام نباشم شیدا طبق معمول

 به رهام چسبیده بود ومثل همیشه آرایش غلیظ وزننده ای داشت ولباس قرمز دکلته که بلندیش تا

 چند سانت زیر باسنش بود بدنشم کامل برنزه کرده بود اون لباس قرمزی که من انتخاب کرده

 بودم از لباس شیدا پوشیده تر بود اما رهام به شیدا گیر نداد به من گیر داد مظلوم گیر آورده

 زورش فقط به من می رسه بادیدن لبخندش دلم براش ضعف رفت خیلی دوست داشتم برم به

 سمتش اما می دونستم دوباره بین من وشیدا بگو مگویی پیش می یاد وباعث ناراحتیه رهام می

 شه دوست ندارم این روزای آخر باعث ناراحتیش بشم مخصوصاًامشب که عروسی خواهرشه باید

 بهش خوش بگذره

 زنمو بادیدنم به سمتم اومد وبغلم کرد احساس کردم چشماش برق خاصی داشت

دریا جان خیلی خوشگل شدیممنون زنمودرتمام مدتی که مشغول خوش وبش باعمو بودم زنمو ازم چشم برنمی داشت همگی 

 سر یه میز

 نشستیم وپدرم که مشغول صحبت با عمو بود روبه من گفت:
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 دریا جان اینجا حوصلت سر می ره بهتره بری پیش جوونانه باباجون ترجیح می دم همین جا بشینمبهم نزدیک تر شد

 

 

 

 

 

 

 مشکلی پیش اومده؟برای اینکه مشکوک نشه باخنده جواب داد:

 باید مراقبتون باشم تا دخترا تورتون نکننخندید

 هرطور راحتی دخترمبادیدن رهام که به طرفمون می یومد به بهانه ی عوض کردن لباسام ازجام بلند شدم رهام باخنده

 درحال احوال پرسی با پدرم بود بعد ازچند دقیقه شیدا به طرفش اومد ورهامو به سمت جمع دختر

 پسرایی که نمی شناختم برد ازقیافه ی رهام مشخص بود عالقه ای به حضور دراون جمع نداره

 بعد از دور شدن رهام به سمت پدرم رفتم

 نمشیبب نجایکردم ا یفکرنماون اینجا چی کار می کنه؟باورم نمی شه...

 رهام

 چرانمی یاد؟خیلی دوست دارم ببینمش حتماًبا آرایش خیلی خوشگل تر شده باصدای گوشخراش

 شیدا مجبور شدم از اتاقم خارج شم بادیدنش حالت عق زدن بهم دست داد نمی دونم چطور

 روش می شه با این سرو وضع جلوی دیگران ظاهرشه

 وای رهام خیلی خوش تیپ شدیجلو اومد تا بغلم کنه اما بادستم مانعش شدم

اگه یادت باشه بهت گفته بودم هیچ عالقه ای بهت ندارم وخوشم نمی یاد خودتو بهم بچسبونیآره یادمه اما ازت خواهش می کنم 

فقط امشب منو کنار خودت تحمل کنچرا؟چون امشب عروسی خواهرتو وبرادرمنه ومی خوام به هردومون خوش بگذرهبه 

 ..کنم رهام فقط امشب یخواهش م-توشاید اما به من نه..

 

 

 

 

 

 

بااینکه بهت اعتمادی ندارم اما به خاطر عمه قبول می کنم ولی وای به حالت زیاده روی کنیممنون رهام توخیلی خوبیشونه به 

 شونه ی هم ازپله ها اومدیم پایین سنگینی نگاه دخترای زیادی رو احساس می کردم اما

 هیچ کدوم برام مهم نیستن بااومدن آرشام باهاش احوال پرسی کردم باچشم دنبال دریا گشتم اما

 پیداش نکردم



 

 رمان دریا از مودب پور انجمن رمان فور

دریاکجاست؟اگه نیومده برم دنبالشچرا اومده ..کنار پدرمهدریا درحال احوال پرسی با پدر ومادرم بود اما نسبت بهش به طور 

 کامل دیدنداشتم آرشام بالبخند

 شیطنت آمیزی گفت:

 بهتره امشب حسابی مراقبش باشی چون خیلی خوشگل شدهباین حرفش قند تو دلم آب شد وعطشم برای دیدن دریا بیشتر شد

 مطمئن باش یه لحظه هم ازش غافل نمی شمباچشم به شیدا اشاره کرد

 به سمت میزشون رفتم اما دریا رفته بود لباسشو عوض کنه با اومدن شیدا مجبور شدم همراهشنگران نباش اونم حله...

 به جمع دوستا وفامیالی پدریش برم تا منو بهشون معرفی کنه وبه نوعی پزبده

 دوباره نگاهم رفت به سمت میز عمو ودریا ....دریا درحال صحبت بامردی بود که پشت به من

 ایستاده بود باورم نمی شه دریا خیلی خوشگل شده بود آرایشش نسبت به دفعات قبل غلیظ تر بود

 اما نه به اندازه ی شیدا وخیلی بهش می یومد هزارباربهش گفتم رژشو اینقدر پر رنگ نزنه اما کو

 گوش شنوا؟؟؟با دیدن لبخندش دلم براش ضعف رفت ..وایسا ببینم اون مرد کیه که دریا داره با

 لبخند باهاش صحبت می کنه کمی جلوتر رفتم اون مرد دکتر حسام صدر بود حسام عالوه بر اینکه

 همکارمه دوست خانوادگیمون هم محسوب می شه به گرمی به حسام دست دادم واحوال پرسی

 کردم اما دریا به سردی بهم سالم کرد وازمون دورشد دلیل رفتارش برام غیرقابل فهم بود

 

 

 

 

 

 

 چطوربه حسام لبخند می زنه ولی بامن سرده؟ نه این درست نیست دریا باید بامن خیلی گرم تر

 ازحسام برخوردکنه از زمانیکه بادریا آشنا شدم خیلی حسود شدم اما دست خودم نیست

 به سمت آرشام که درحال دست به سر کردن یه دختر بود رفتم باچشم به دختره که داشت ازمون

 دور می شه اشاره کردم

چه خبره؟چشم پریا رو دوردیدی؟نه بابا دختره به بهونه ی بیماری قلبی مادرش خودشو بهم آویزون کرده درضمن با وجود 

 دریانمی تونم کاری کنم

 چطور؟چون خبر لحظه به لحظه رو به پریا می رسونهبا اومدن اسم دریا یاد اتفاق چند دقیقه پیش افتادم

آرشام فکرکنم دریا هنوزهم ازم ناراحتهچطور؟احساس می کنم ازم فذاذمی کنهنمی دونم بهتره ازخودش بپرسیچشم گردوندم 

 تادریا رو پیداکنم دوباره درحال صحبت با حسام بود نزدیکی بیش از حدشون

 اذیتم می کرد احساس کردم نفس کشیدن برام سخت شده وکراواتو شل تر کردم آرشام متوجه

 عصبانیتم شد

 به ادامه حرفاش گوش ندادم وبه سمتشون رفتم وباعصبانیت گفتمستیوحسام ن ایدر نیب یزیچرهام داری اشتباه می کنی.. 
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حسام جان لطفاًچند دقیقه دریا رو به من قرض بدهمنتظربودم دریا ازجاش بلند شه اما حرکتی نکرد به ناچار دستشو گرفتم ودنبال 

 خودم کشیدم تقال

 می کرد تادستشو آزاد کنه هرلحظه عصبانیتم بیشتر می شد می خواست خودشو آزادکنه وبره پیش

 

 

 

 

 

 

 به اتاقم دنیبارس.. رهیروکه مال منه ازم بگ یزیحق نداره چ یکسحسام؟؟؟امراً اگه بذارم..

 روتختم پرتش کردم ازچشماش مشخص بود ازم ترسیده

 خب کنار حسام بهت خوش گذشت؟معلوم خیلی خوش گذشته که این همه باهاش گرم گرفتهبودی ونیشت تا بناگوش باز بود

 حرفی نمی زد وبیشترعصبانیم می کرد

 زودباش حرف بزندادزدم:

 چی می خوای بشنوی؟توقع داری جنابعالی که درکنار شیداجونتی من یه گوشه بشینم و نگاتونکنم؟

قباًل هم بهت گفته بودم عالقه ای بین من وشیدا نیستمن به رابطه تو وشیدا کاری ندارمپس چرا ازم فرارمی کنی؟چراتوجمعمون 

 نیومدی؟آرشام بانگرانی وارد اتاق شد

 چون دوست نداشتم دوباره جلوی دیگران تحقیرشم ومهمونی امشب بهم زهرشهمن وآرشام نمی ذاریم این اتفاق بیفتهپوزخندی زد

 این طورکه معلومه به هیچ صراطی مستقیم نیست ودوباره باید با زور وارد عمل شمآره مثل دفعات قبل که نذاشتین..

 همین ااآلن بامن وآرشام می یای پایین وتا تموم شدن مراسم ازکنارمون جم نمی خوریترجیح می دم کنار پدرم باشمپوزخندی زدم

 به خودم مربوطهپدرت یا حسام صدر؟باعصبانیت جواب داد:

 

 

 

 

 

 

 با این حرفش زدم به سیم آخر

همین که گفتم حق نداری رو حرفم حرف بزنیبا التماس به آرشام زل زده بود قبل ازاینکه باچشماش آرشامو تحت تاثیر قرار بده 

 دستشو گرفتم

 واز اتاق خارج شدیم آرشام هم پشت سرمون اومد نگاه خیره ی پسرا به دریا خیلی آزارم می داد

 دوست داشتم گردن تک تکشونوبشکنم وبهشون بگم دریا فقط مال منه حق ندارید اینجوری

 بهش نگاه کنید دریا درحال تماشای رقص بودو حواسش به من نبود این دختر به راستی که
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 زیباست وباجادوی چشماش می تونه هرپسری رو از پا دربیاره نگاهم رفت سمت لباش

 مخصوصاًبارژقرمزی که زده بود بیشتر وسوسم می کرد ببوسمش واین مساله

 :دیدستشوگرفتم وبلندش کردم آرشام باتعجب پرس..شه ینم یطور نیاکالفه ام می کرد..

 چی شده؟جایی می رین؟چیزی نیست زودبرمی گردیمبه سمت اتاقم رفتیم

 چرادوباره برگشتیم اینجا؟نکنه بازجوییت تموم نشده؟به دستشویی اشاره کردم

 سرشو به معنی چی؟تکون داد

 باید رژتو پاک کنیچرا؟با کالفگی دستمو پشت گردنم کشیدم

چون خیلی تو چشمهمهم نیست چون رژ دخترای دیگه ازمنم بدتره مسلماًرژمن به چشم نمی یادبهش نزدیک تر شدم خودشوبه 

 دیوار چسبوند دستامو دوطرف سرش به دیوار تکیه دادم

 ؟یکن یکار م یرهام چ-

 

 

 

 

 

 

 دستشو گذاشت رو سینم وهلم داد اما زورش خیلی کم بود ..لبامو به گوشش نزدیک کردم

زودباش تا کار دست هردومون ندادمبه سرعت به سمت دستشویی فرارکرد پنجره ی اتاقو بازکردم تا هوایی به سرم بخوره این 

 دختر

 همه جوره تحریکم می کنه دوست دارم هرچه زودتر مراسم تموم بشه ومنم بتونم درخواست

 ازدواجمو بیان کنم ..بیشتر ازاین نمی تونم تحمل کنم بابسته شدن در دستشویی از فکروخیال

 دراومدم

 رژش کامل پاک نشده بود اما بهتر ازقبل بود قبل از اینکه بهش برسم از اتاق خارج شد وبه سمت

 آرشام رفت

 آرشام خودشوبهم نزدیک ترکرد

رهام اتفاقی افتاده؟چی کار کردی؟دریا ترسیدهنگران نباش اتفاقی نیفتادهدقیق تر به دریا نگاه کرد با چشمای گشاد شده به طرفم 

 برگشت

 بدجور دست وپامو گم کردمنکنه چی؟لبای دریا...رهام نکنه....

 نیهمنه اون طور که توفکرمی کنی نیست فقط یه ذره بهش نزدیک شدم تامجبور شه رژشوپاک کنه..

 کنم منم یدرکت م..یشده دست وپاتوگم کرد یخب حاال مگه چآرشام با بی خیالی گفت:

 چندباروسوسه شدم لباشو ببوسم

 ارو؟یدر یلباباچشمای گشادشده گفتم:

 محکم زد پس کلم
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ماهم قراره فردا پس فردا مزاحمتون یواسه خواستگار میبر یهم قراره به طور رسم گهیچند روز دنخیرلبای پریارو..

 بشیمواقعاً؟برادرانه بغلم کرد

هنوز نه ولی روز خواستگاری بهش می منصرف شدنت از رفتنه ؟منظورمیاگفتیموضوع رو به درخیلی برات خوش حالم...

 گمبا اومدن شیدا حال خوبمون خراب شد

 رهام بلند شو عروس ودوماد اومدن باید زودتر ازدیگران به استقبالشون بریمتوبرو منم می یامبا اخم به دریا نگاه کرد ورفت

شیدا روچی کار کردی؟امشب زیاد دور وبرت نمی پلکهتهدیدش کردم اگه زیاد دور وبرم باشه آمار دوست پسراشو به پدر 

وبرادرش می دماین طورکه معلومه تهدیدت خوب جواب دادهآرشام تاوقتی من برگردم چشم از دریا برنداریاباشه برو خیالت 

 راحتدریا

 نفسای داغش که به گوشم می خورد ازخودبی خودم می کرد دوست داشتم این نزدیکی ادامه پیدا

 کنه دراون لحظه احساس های مختلفی به قلبم هجوم آوردن اما بادرک موقعیتم واینکه رهام مال

 کار کنم؟ یچ دیبعد از رفتن رهام با ایخدامن نیست ترجیح دادم فرارکنم...

 با اومدن شیدا ورفتن رهام دلم گرفت چون دوست نداشتم شیدا ورهامو کنارهم ببینم ازجام بلند

 شدم

 ؟یر یکجام-

 

 

 

 

 

 

می رم پیش باباوایسا رهام بیاد بعدش هر جا خواستی برومگه اجازه ی من دست رهامه؟یه جورایی آرهچی؟دریا خواهشاًمنو 

 بارهام درننداز هروقت اومد هرکاری خواستی بکنازجاش بلند شدتا به گوشیش جواب بده

 بمون تا برگردمبارفتن آرشام دکتر صدربه سمتم اومد

 بفرمایید بشینیدممنونبی مقدمه شروع کرد

 حتماًمتوجه شدی که رهام بهت عالقه دارهاین طورنیست شما اشتباه می کنید

من هم جنسامو به خوبی می شناسم ازحساسیت هایی که رهام نسبت به من وسایر مرداناطرافت نشون می ده مشخصه که 

 دوست داره
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نمی دونم دلیلت چیه اما تو اما من نمی خوام این اتفاق بیفتهچرا سعی می کنی عالقه ات به رهامو پنهان کنی؟به خاطر رهام...

حق نداری به جای رهام تصمیم بگیری هر انسانی فقط یک بار توزندگیش واقعاً عاشق می شه لطفاًاین فرصتو از خودت ورهام 

 نگیر وگرنه بعدها مثل من باید تا آخر

 عمرت حسرت گذشته ای که ازدست دادی رو بخوری

 

 

 

 

 

 

 دکتر صدر صدر درظاهر آدم شاد وسرخوشیه فکر نمی کردم چنین غم بزرگی تو سینش داشته

 باشه

 خوب بهش فکر کنازتون ممنونمبا اومدن عروس ودوماد همه ازجاشون بلند شدن رها با اون آرایش ولباس درست مثل فرشته ها

 شده بود شهنام هم خیلی خوش تیپ شده بود ودست در دست هم به سمت جایگاه عروس

 ودوماد می رفتن امیدوارم خوش بخت شن

 بعد از چند ساعت باالخره مهمونی با تموم اتفاقات عجیبش تموم شد ومهم ترین نکته این بود که

 امشب شیدا زیاد دور وبر رهام نمی پلکید نمی دونم حاال باید خوش حال باشم یا نه؟چون کمی

 دلشوره دارم اما دلیلشو نمی دونم

 بارفتن مهمونا فقط خانواده ی ما وعمه وعمو مونده بودن وهمگی تو پذیرایی نشسته بودیم عمه

 شراره سکوتو شکست

رامین کی قراره تکلیف این دوتا جوون مشخص بشه؟تکلیفشون مشخصه هروقت خواستن می تونن برن ماه عسلاون که 

 با این حرفش احساس کردم قلبم از تپش ایستاد پس دلشوره هام بی مورد نبودهورهامه دایمنظورم شبله..

 رهام کاماًل متعجب شده بود اما شیدا بالبخند مرموزی نظاره گر بحث بود انگار می دونست قراره

 چنین بحثی پیش بیاد

 بهتره قبل از رفتن رهام براشون مراسم بگیریمعمو جواب داد:

 رهام حرف عمه رو قطع کرددرسته این شرایط درصورتیه که خودشون هم راضی باشنشیدا راضیه رهام هم..

 

 

 

 

 

 

 اما من راضی نیستمپسرم می دونم یه مراسم کوچیک راضی کننده نیست اما باید قبل از رفتنتون برین سر خونهزندگیتون
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 منظورم اینه که کاماًل با این ازدواج مخالفمعمه با عصبانیت به شیدا که درظاهر مظلوم شده بود اشاره کرد

آخه کدوم احمقی خر مغزشو گازگرفته که بخواد یعنی چی؟شیدا این قدر عاشقته که همه ی خواستگاراشو به خاطر تو رد کرده..

 بیاد خواستگاری این دختره ی

 ششششششیا...کنه..تیپارازآویزون..

 ؟یعاشقم نقدریتو ا یعنیرهام به شیدا نزدیک شد وبا پوزخند گفت:

 شیدا چشماشو مظلوم کرد

منصرف شدم  کایاعالم کنم که از رفتن به آمر دیپس باآره خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو بکنیرهام بلند روبه هم گفت:

 دارم میوتصم

 برای همیشه ایران بمونم

 به وضوح رنگ شیدا پریدوازجلد مظلومانه اش بیرون اومد

 بهتره دیخودمون باش شیوپ دیبمون رانیخوبه ا یلیخ نکهیاعمه باخوش حالی گفت:

 ...صبرکن مامانشیدا باالخره به زبون اومد:

 ه؟یموندن جد یبرا متیتصمروبه رهام ادامه داد:

 ؟یدار یآره تو مشکلرهام قاطع جواب داد:

 عمه مثل قاشق نشسته پرید وسط

 نه چرا باید مشکلی داشته باشه؟می خواد هرطورشده دختره ترشیده شو بندازه به رهام پس اون خواستگارا....

 یرفتن مصمم بود یبرا یلیچرا؟توکه خشیدا بی توجه به مادرش روبه رهام گفت:

 

 

 

 

 

 

 چون قبالًدلیلی برای موندن نداشتمبه من نگاه کرد وادامه داد:

 اما حاال برای موندن دلیل مهمی دارمشیدا این بار نه با نفرت بلکه با حسرت بهم نگاه کرد

 مامان بهتره دیگه تمومش کنیدوبه سرعت ازپله ها باالرفت عمه بانفرت به طرفم اومد ودستش به قصد زدن باالرفت چشمامو

 بستم وهر لحظه منتظر بودم تا یک طرف صورتم بسوزه اما اتفاقی نیفتاد آرشام باگرفتن دست

 عمه مانعش شده بود

 عمه بهتره احترام خودتونو نگه داریدعمه بانفرت بهم زل زد

 اشتباه نمی کردم تو عالوه براینکه ظاهرت شبیه مادرته مثل مادرت خونه خراب کن هم هستیپدرم داد زد:

 شراره خفه شوچراباید خفه شم؟مادرش باعث شد زندگی تو خراب شه خودشم باگول زدن رهام زندگیدخترمو خراب کرد

 رهام باعصبانیت جواب گفت:
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بهتره تمومش کنید من حتی قبل از اومدن دریا هم عالقه ای به شیدا نداشتم تو این مدت شیدابود که همتونو گول زد وادای 

 عاشقای سینه چاکو درآورد حاالهم باچشم خودتون دیدید که شیدا به

 خاطر رفتن به خارج می خواست باهام ازدواج کنه وهیچ عالقه ای به من نداشت

 عمه شراره دهنش بسته شده بود وچیزی نداشت که بگه چون رهام همه چیز رو گفته بود

 اون جوسنگین برام غیرقابل تحمل بود ودلم کمی هوای آزاد می خواست رهام بادیدن چهرم

 متوجه خرابی حالم شدبه حالت دو ازخونه خارج شدم ودریا گفتن های آرشام اهمیت ندادم آرشام

 

 

 

 

 

 

 خودشوبهم رسوند ومنو درآغوش کشید خیلی به این آغوش نیاز داشتم درحالی که گریه می کردم

 گفتم:

آرشام توروخدا منو ازاینجاببرهمه ی این دعواها به خاطرمن بود رهام به خاطر دفاع ازمن مجبورشد مقابل عمه شراره بایسته 

 ..چرا به خاطرمن نمی خواد بره خارج؟

 نفس کم آوردم وبیشترخودمو تو بغل آرشام جادادم احساس می کردم آغوشش امن ترین جای

 دنیاست

 چون دوست دارهباشنیدن صدای رهام خودمو ازآغوشش بیرون کشیدم باورم نمی شه تو این مدت به جای آرشام

 تو بغل رهام بودم ومنبع آرامشم آغوش گرم رهام بود نه آرشام

 چرا؟برخالف من که نگران ومضطرب بودم باخونسردی وآرامش پرسید:نه ...تونباید...

 نگرانش باشی وآرامشو ازت بگیرهشهیهم دیمثل من که با یکیکه بهت آرامش بده نه  یازدواج کن یباکس دیرهام تو باچون من...

این چه حرفیه؟بیماریت که خداروشکر العالج نیست وقابل درمانهدرسته اما خودتم می دونی که اگه کوچکترین فشارعصبی بهم 

 وارد بشه دوباره بیماریم برمیگرده

 لبخند آرامش بخشی زد

 من همیشه کنارت هستم ومراقبتماگه درمان بشه دوباره احتمال برگشتنش هست درضمن یهم حت یسرماخوردگآخه دختر خوب..

 درسته؟دیگه آخه واما واگر نداریم من دوست دارم توهم باید منو دوست داشته باشیآروم تر پرسید توهم منو دوست داری.. آخه...
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 نیا دیمال من باشه؟من نبا شهیهم یخواستم آغوش رهام برا ینممگه همینو نمی خواستم؟...

 فرصتو ازدست بدم

 آره منم دوست دارمبالبخند اطمینان بخشی گفتم: 

 باقرارگرفتن لبش روی لبم آرامش غیرقابل وصفی به وجودم تزریق شد

 نمی دونی تا اآلن چقدر خودموکنترل کردم تا لباتو نبوسمباخجالت سرمو انداختم پایین ولبمو به دندون گرفت

 آهای دختر ازاین به بعد اون لبا صاحب داره هاسرمو باالگرفتم وباعشق به چشماش زل زدم

 نذاشتم حرفشو تموم کنه روپنجه ی پام بلند شدم ولبشو بوسیدماون جوری نگام نکن کنترلمو ازدست می دم و...

 باشیطنت نگاهم کرد

 .........................................پس توهم آره...

 سه سال بعد عشقمون ثمره دادوخدا یه دختر خوشگل چشم آبی بهمون هدیه داد آرشام وپریاهم

 صاحب یه دختر خوشگل به اسم رامش شدن که هروقت بادخترم باران به هم می رسن خونه رو

 سال بعد از ازدواجشون هیپرهام وآرام ازبس عجله داشتن روی سرشون می ذارن رها وشهنام-

 صاحب پسرای دوست داشتنی وصدالبته مظلوم شدن مثاالً ینا قراره با رامش وباران ازدواج کنن

 بیچاره ها حتماًدوروز نشده پشیمون می شن ودخترامونو پس می فرستن

 حاال سال از ازدواجمون می گذره ومن به فکر گرفتن تخصصم هستم وهنوز دراین مورد تصمیم

 جدی نگرفتم با شنیدن صدای رهام وباران از آشپزخونه

 خارج شدم باران پشتم سنگر گرفت ورهام سعی می کرد بگیرتش بادادی که زدم جفتشون

 سرجاشون متوقف شدن

 چه خبره؟ نجایا-

 

 

 

 

 

 

 باران جواب داد:

 مامانی توروخدا به بابایی بگو حالم خوبهرنگش پریده بود وازبی حالیش مطمئن شدم سرماخورده

نه نمی شه باید آمپول بزنه تا زودتر خوب شه خودت مگه چی شده؟بابایی می خوادبهم آمپول بزنهرهام می شه به جای آمپول..

 ببین داره تو تب می سوزهدستمو روپیشونیش گذاشتم تبش خیلی شدید بود

 می بینی دخترم بابایی به حرفم گوش نمی ده ...چی کارکنم؟چشماشو مظلوم کرد

مامانی چشماتو مثل من کن وبهش بگوازکجامی دونی این روش جواب می ده؟چون خودم چندبارشنیدم بابایی بهت گفت چشمات 

 منو ازخود بی خود می کنهمن ورهام بادهن باز وچشمای گشاد شده به باران نگاه می کردیم باورم نمی شه باران با این

 سنش این حرفارو بزنه تصمیم گرفتم کاری که گفت انجام بدم اما رهام قبل از من دست به



 

 رمان دریا از مودب پور انجمن رمان فور

 کارشد وبا یک حرکت بارانو انداخت روکولش وپشت به من به سمت اتاق باران رفت وبه اصرارا

 والتماسای باران توجهی نکرد چون می دونست باچشمام تسلیمش می کنم بابلندشدن صدای

 جیغ باران فهمیدم که رهام کارخودشو کرده وبه آشپزخونه رفتم مشغول

 درست کردن سوپ برای باران بودم با حلقه شدن دست رهام درو کمرم متوجه حضورش شدم

 گونمو بوسید وسرشو روشونم گذاشت

 بهت آمپول زدم یادته؟وقتیخودتو آخرش کار خودتو کردی و به بچم آمپول زدی؟-

 

 

 

 

 

 

 خندیدم

 آره دقیقاًمثل اآلن با اصرارا والتماسام توجهی نکردی وکارخودتو انجام دادیپس این اخالق باران به خودت رفتهبهش تکیه دادم

اگه رهام خیلی خوش حالم که توهستی وهمیشه به فکرمونیمنم ازوقتی که تو وارد زندگیم شدی معنی واقعیه زندگی رو فهمیدم...

 خارج و مجبور می شدم باشیدا ازدواج کنمرفتم یم یتو نبود

 با شنیدن اسم شیدا اخمام توهم رفت ازبغلش خارج شدم وروبه روش ایستادم اما رهام باشیطنت

 بهم نگاه می کرد باداغ شدن لبام خودبه خود اخمام بازشدو منم باهاش همراهی کردم

 باجداشدنمون ازهم چشمم افتاد به باران که باچشمای گریون دم در آشپزخونه ایستاده بود

 وبادستش جای آمپولشو ماساژ می داد دلم براش سوخت رهام بغلش کرد وگونشو بوسید

 من نمی دونم مگه آمپول چقدر ترس داره که مادرو دختر این قدر ازش می ترسیدباران دستاشو ازهم بازکرد

 ازحرکت بچگونش خندم گرفتاینقدر..

 چی کارکنم دختر بابا دیگه گریه نکنه؟حالت متفکری به خودش گرفت

 با رامش اینا بریم شهربازیدوباره دستاشو به همون اندازه بازکرد

 واین قدر خوراکی برامون بخریرهام باخنده گونشوبوسید

 شرط داره هی یباشه دختر گلم ول-
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 رمان دریا از مودب پور انجمن رمان فور

 بران لب ولوچشو آویزون کرد

 دوباره آمپول؟نه قربونت برم باید سوپی روکه مامانی برات درست کرده بخوری واستراحت کنی تاحالت خوبشه

 درست کرده بخورم؟ یکه مامان یشه فسنجون یحتماًسوپ بخورم؟نم دیباباناراحتی گفت:

 این دفعه هردومون ازته دل زدیم زیرخنده من به جای رهام جواب دادم:

 می تونی هم سوپ بخوری هم فسنجونباخوش حالی دستاشو به هم کوبید

 وای مامانی تو خیلی دکتر خوبی هستی چون مثل بابا زورنمی گی؟رهام اخم تصنعی کرد

 من کی به تو زور گفتم وروجک؟اآلن به زوربهم آمپول زدینتونستم خودمو کنترل کنم وزدم زیرخنده

 حاال باورت شد زورگویی؟دوستای گلم باالخره این رمان باتموم کم وکاستی هاش تموم شد جاداره ازتون به خاطر وقتی که

 برای خوندن اولین رمانم گذاشتین تشکر کنم

 درپناه حق

 چهارشنبه //

 ساعت :

 رفاطمه.
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 نودهشتیا مرجع دانلود رمان

 در صورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و میخواهید که رمانها یا

 شعرهایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و منتشر شوند میتوانید به وبسایت ما مراجعه و ما با

 تماس بگیرید

 

 

 

 

 


