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 رمان:ویرانگر سرخ

 محمدی پریسا نویسنده:

 معمایی درام عاشقانه تخیلی ژانر:

 :خالصه

 می پسر شش ی خونه وارد مادرش نجات برای ایرن اسم به دختری

 .آشامن خون اونا شه می متوجه که شه

 کم کم زندگیش های راز و حقایق و شه می دگرگون کامال اون زندگی

 ... که شه می باعث این و شن می فاش

 

 بود قرار که وحشتناکی و بزرگ خونه سمت به و شدم پیاده ماشین از

 .کردم حرکت باشه، من ابدی ی خونه بعد به این از

 !نداشت وجود زنگی

 نیست؟ کسی - پرسیدم و شدم داخل آروم بود، باز در

 رو کسی بتونم شاید تا دادم اطراف به رو نگاهم جواب، نشنیدن از بعد

 .نبود کسی ولی کنم پیدا

 دستی کنم پیدا رو کاری انجام فرصت که این قبل و رفتم جلو قدمی چند

 وار زمزمه گوشم بغل از درست صدایی و گرفت قرار دهنم جلوی

 :گفت

 !سرخ ویرانگر اومدی، خودت پای با -

 .گرفتتم تر محکم و نداد اجازه که برگردم عقب به خواستم ترس با

 :پرسید عصبانیت با

 هستی؟ کی دقیقا تو -

 اینجوریه؟ چرا این. ایستادم حرکت بی تعجب با
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 .بلرزم شدت به شد باعث کردم احساس ام شونه سر روی که خیسی

 شنیدن با که بده ادامه کارش به خواست و نذاشت که بکشم جیغ خواستم

 .کردم پیدا نجات کردم احساس ای دیگه پسر صدای

 :پسره

 برو نیست، کارا این جای اینجا! هستی سرافکندگی باعث تو ایوان، -

 .خودت اتاق

 پسری سمت به سرعت به من و شد شل بود شده حلقه دورم که دستایی

 : گفتم و بود داده نجان و من که رفتم

 .کنید کمکم کنم می خواهش -

 :گفت و انداخت بهم گذرا نگاهی پسره

 شدی؟ اینجا وارد چطوری هستی؟ کی تو -

 :گفتم لرزونی صدای با

 اینجا مادرم درخواست به من. هستم دمارتین ایِرنِ  من راستش...  من -

 .اینجا بیام باید نجاتش برای که گفته من به و مریضه اون اومدم

 .کنه ریشه وجودم تو ترس شد باعث و لرزوند رو دلم زد که پوزخندی

 

 [۰۲:۳۱ ۱۸.۰۸.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 روی به رو درست و سرش و گرفت دستش تو و ام چونه حرکت یه تو

 :گفت و داد قرار ام ترسیده صورت

 .مایی برای بعد به این از تو -

 نیشش های دندون من و زد پوزخندی که کردم می نگاه بهش وحشت با

 نتونم ترس از من شد باعث و دیدم رو بود دراز معمول حد از بیش که

 .بکنم کاری
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 :گفتم ترس با که کرد ول و ام چونه

 آشامید؟ خون شما...  شـ -

 حرکت به شروع عقب عقب من و زدن نیشخندی دو هر حرفم این با

 .کردم

 ... شما...  شما ندارن، وجود ها آشام خون! نداره امکان این نه -

 .بخورم رو حرفم ادامه شد باعث و رفتم فرو کسی آغوش تو پشت از

 بدنم از روح صداش با ولی کیه ببینم برگردم نداشتم جرئت ترس از

 .شد جدا

 !شده پیشکش ما به که هستی سرخی ویرانگر اون تو پس -

 در و درآورد حرکت به بازوم روی رو دستش و زد بلندی ی قهقهه

 :گفت حالت همون

 !کبوتر -

 :گفت عصبانیت و اخم با ایوانه، اسمش بودم فهمیده که پسری

 !منه مال اون بنجامین، بکش و دستت -

 :گفت و زد تری بلند ی قهقهه بنجامین

 !نباش خسیس انقدر ایوان، اوه -

 .شنیدم رو ای دیگه پسر صدای

 نه مگه کنن؛ تست رو مزه خوش های چیز دارن دوست همه -

 بنجامین؟

 :گفت مرموزی فوقوالده لحن با بنجامین

 .کاسپر درسته -
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 حرکت خروجی در سمت به سرعت به و دادم هولش عقب به سریع

 .کردم

 نمی و من جلوی و کردن نمی کاری که بود انگیز بر تعجب برام

 شد نمی باز هیچجوری که شدم مواجه بسته در با وقتی ولی گرفتن؛

 .شده من ابدی ی خونه اینجا، جدی جدی که فهمیدم

 :گفتم لرزونی صدای با من و شدن روون سرعت به هام اشک

 خواید؟ می چی من از -

 

 [۰۳:۲۱ ۱۸.۰۸.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :گفت بود داده نجات ایوان دست از و من که پسری

 دونی؟ نمی خودت تو یعنی -

 کار شما برای عمر آخر تا و بیام اینجا من اگه که گفت من به مامان -

 بهم اون ولی. بشه خوب تا کنید می درست رو دارویی واسش شما کنم،

 !آشامید خون...  شما که بود نگفته

 .شد بلند آشنا نا پسری صدای

 !احمقی یه که واقعا تو -

 کاناپه روی حاال که پسری به و نشست صورتم روی خداگاه نا اخمی

 .دوختم چشم بود گوشش تو هدست و  بود شده ظاهر ای

 پوزخند با بعد و انداخت بهم خیره نگاهی یخیش و سرد چشمای با

 .گرفت و روش

 :گفت و نشست کاناپه رو ریلکس خیلی ایوان

 .منی مال االن از تو حال هر به -

 :بنجامین
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 .ایوان نباش خسیس -

 :ایوان

 .باشید دور ازش باید که ده می دستور سرورتون -

 :گفت و زد پوزخندی بود گوشش تو هدست که پسری

 .نکن سرورتون رئیسم، انقدر -

 :ایوان

 !لعنتی توماس -

 :گفت بود غیبی کمک که پسره که کردم نگاه بهشون تعجب با

 توماس، ،( کرد اشاره توماس به دست با)  این. بشیم آشنا هم با بهتره -

 .است خانواده فرزند بزرگترین

 .هستم بچه دومین کارن، من

 .هستن قلو سه ترتیب به بنجامین، کاسپر، ایوان،

 ... هم فرزند آخرین

 .پریدم جا از کسی فریاد صدای با

 بود؟ شده ظاهر اینجا چطوری بود، دیوار پشتش

 :پرسیدم تعجب با

 ... چطوری تو -

 !شدم خفه کلمه، معنی به اش دوباره فریاد صدای با

 :گفت بهش توجه بی کارن

 .عه کایدو فرزند، آخرین هم این -
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 [۰۴:۱۲ ۱۸.۰۸.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :گفت عصبانیت با کایدو

 عالیه، که خونت بوی. کردی بیدار خواب از و من که بودی تو پس -

 !نیستم مطمئن طعمش از

 :گفتم و دادم تکون سری

 .مونم نمی اینجا من ولی -

 :توماس

 !مجبوری -

 .برم من بذارید باید شما تونم، نمی من ولی -

 :کارن

 .دم می نشون و اتاقت بیا، من دنبال -

 ... من ولی -

 :گفت عصبانیت با و کرد قطع و حرفم

 .زنم می حرف بار یه -

 .رفتم باال ها پله از دنبالش به و گرفتم دستم تو و چمدون ی دسته ناچار

 شیک و زیبا حال عین در و وحشتناک، و تاریک و بزرگ خیلی خونه

 .بود

 و بزگ اتاق وارد و کردیم عبور باریکی راهروی از دنبالش به

 .شدیم ای دخترونه

 وجود من برای و بود سفید و صورتی های رنگ ترکیب از اتاق

 به هستن پسر تا شش صاحباش که ای خونه همچین تو اتاقی همچین

 !بود عجیب شدت
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 :کارن

 بریم باید بعدش کن استراحت کمی توعه، اتاق این بعد به این از -

 .مدرسه

 :گفتم تعجب با

 شب؟ نصفه اونم مدرسه؟ -

 :گفت پوزخند با

 .ریم می روزی شبانه ی مدرسه احمق، انسان -

 .نشه توهین بهم این از بیشتر تا باشم ساکت دادم ترجیح

 .رفت بیرون اتاق از حرف بی

 نا ی آینده به دادم ترجیح و انداختم تخت رو و خودم زیاد خستگی با

 .نکنم فکر ترسناکم و معلوم

 

 [۰۰:۰۶ ۱۹.۰۸.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 .پریدم جا از اتاقم در شدن باز صدای با

 .شدم می بیدار صدایی ترین کوچک با و داشتم سبکی خواب کال من

 خودت خدایا شد؛ درشت چشمام در چوب چهار توی ایوان دیدن با

 .بده نجاتم

 لباسی با کارن کرد باز و دهنش تا و اومد جلو حرف بی و آروم ایوان

 .شد ظاهر دستش توی

 حاضر سریع لباسات، اینم بیا. نیست وقتش االن! وایستا عقب ایوان، -

 .شو

 :گفت اخم با ایوان
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 !همیشگی مزاحم -

 به پوزخندی و گذاشت تخت روی رو لباس ای اضافه حرف بدون

 بیرون اتاق از و کرد مرتب چشماش روی رو عینکش و زد ایوان

 .رفت

 :گفت و کرد نگاه بهم داشتتش، بودمش دیده وقتی از که اخمی با ایوان

 !داشت نخواهد وجود بعدی ی دفعه ولی رفتی، در دستم از بار این -

 .رفت بیرون اتاق از و کرد پوفی که کردم نگاهش حرف بی

 رو بود گذاشته تخت روی کارن که لباسی و شدم بلند تخت روی از

 .کردم براندازش و برداشتم

 ایوان دیدن با و کردم باز و در اتاقم، در پشت از صدایی شنیدن با

 .شد نمایان ام چهره توی نگرانی و ترس دوباره

 !کنم کمکت بپوشی تونی نمی اگه شد؟ چی -

 :گفتم ترس با

 .بپوشم خودم تونم می نه، نه -

 .کوبیدم روش به و در سریع و

 

 [۰۱:۴۵ ۱۹.۰۸.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 .بشم مسلط خودم به تا کشیدم عمیقی نفس

 .انداختم بهش ای دیگه نگاه و آوردم باال و لباس

 که هایی جوراب مشکی کوتاه دامن با بود مردونه مدل سفید پیراهن یه

 .مشکی های کفش و بود مشکی رنگش و بود زانوم زیر سانت یک تا

 .شدم خیره خودم به و رفتم آیینه جلوی پوشیدنشون از بعد
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 و بود کرده درست زیبا ای جلوه مشکی رنگ با تضاد در سفیدم پوست

 .داد می نشون تر سفید و پوستم

 عسلی های چشم به و کشیدم پشتم پر و فر و بلند های پلک به دستی

 .دوختم چشم آیینه داخل

 نمایان صورتش روی ترسناکی لبخند با بنجامین و شد باز هوا بی در

 برخورد آیینه میز با که برم عقب به قدمی ترس از من شد باعث و شد

 .کردم

 .برداشت سمتم به قدمی و شد خیره بهم شیطون و کرد تنگ و چشماش

 :گفت و کرد نگاه ام ترسیده ی قیافه به خنده با

 ببینم اومدم. ندارم کاریت و بار یه این نترس، کبوتر؟ شدی حاضر -

 .کنم کمک بهت خواستی کمک اگه

 همراه و گرفتم فاصله آیینه میز از و کشیدم آسودگی سر از نفسی

 .کردیم حرکت پایین سمت به بنجامین

 

 

 !آوره تاسف پیچوندم؛ و کالس ام، مدرسه اول روز -

 :گفت و گذاشت دهنش ای دیگه شیرینی ایوان

 .بدی انجام ده می دستور اربابت چی هر باید تو نزن، غر انقدر -

 .دادم تکون باشه معنی به سری ناراحتی با

 کردی؟ کار چی من با تو مامان،

 !فروختی راحت چه و دخترت

 :گفت اخم با ایوان که کشیدم آهی

 !است مزه خوش بخور، ام تو -
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 .باشه -

 که تلخی نتونست هم شیرنی شیرینی، حتی ولی گذاشتم دهنم شیرینی

 .ببره بین از رو بود اومده وجود به برام

 

 [۰۴:۰۹ ۱۹.۰۸.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 خودشون جای شون، کردن خشک از بعد و شستم رو ها ظرف

 .گذاشتمش

 تمام ای پنجره به چسبوند و گرفت و من ایوان برگشتم که این محض به

 و شد نزدیکم هم خودش و داشت وجود مدرسه آشپزخونه تو که قد

 .نداد بهم رو کاری انجام فرصت

 خفیفی جیغ گردنم پوست روی نیشش های دندون کردن حس محض به

 .کشیدم

 همون با ولی بود هوشیار نیمه وضعیتم داشتم، خونی کم که اونجایی از

 .نشد جا به جا هم سانت یک حتی که دادم هولش عقب به کم زور

 .باشن داده بهم رو دنیا که انگار توماس صدای شنیدن با

 .داره کارت که هست یکی بیرون اون ایوان، -

 :گفت و کرد تر عمیق و اخمش و شد جدا ازم عصبانی ایوان

 .تو هم حاال بود، داداشت حاالش تا! ها مزاحم -

 زمین روی جون بی منم و رفت بیرون آشپزخونه از حرف این بعد

 .افتادم

 .داد نمی بهم رو کاری انجام ی اجازه ضعف

 ناگهانی حرکت یه تو و اومد جلو تلخش پوزخند و سرد نگاه با توماس

 .کرد بلندم و کشید و گرفت و دستم
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 .گرفت سمتم رو شربتی که بودم خیره بهش نگرانی و ترس با

 خون کم افراد برای شربت کشیدم؛ بیرون دستش از و شربت تعجب با

 !بود

 :گفتم حالی بی لبخند با

 .ممنون -

 :گفت و زد پوزخندی

 .احمق -

 .بشم حال سر تا خوردم رو شربت از کمی

 گرد چشماش ناگهانی که بود خیره بیرون به پنجره از حرف بی توماس

 .شد

 گردن دور و دستاش که رسیدم زیبایی دختر به و گرفتم و نگاهش رد

 .بود کرده حلقه ایوان

 باشم داشته زدن حرف فرصت که این قبل و شد درشت منم چشمای

 .کرد تر متعجب و من ایوان حرکت

 حرفی و داد هولش عقب به و کرد باز گردنش دور از و دختر دستای

 .شد حیرتم باعث که زد

 آشغال؟ کنم می خیانت برادرم به من کردی فکر تو -

 

 [۰۴:۲۱ ۱۹.۰۸.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 .رسید هم ما به صداش و بود نازک شیشه

 های سوال بین رو من و زد بیرون خونه آشپز از فاصله باال توماس

 .کرد رها بود، کرده مشغول رو ذهنم که زیادی،
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 بود؟ کی دختر اون یعنی

 زد؟ و حرف اون چرا ایوان

 داره؟ ایوان برادر به ربطی چه دختره

 برادرش؟ کدوم اصال

 داد؟ نشون العملی عکس چنین توماس چرا

 !است دختره عاشق توماس شاید

 .میونه در عشقی قضیه یه همیشه همینه مطمئنا آره

 

 

 لباس همراه به بود، زانوم روی تا که صورتی دامن و مشکی تاپ یه

 .کردم حرکت حموم سمت به و برداشتم حوله و زیر

 تخت روی و برگشتم اتاق به لباسام، پوشیدن و کردن، حموم از بعد

 کنم جور و جمع و ذهنم توی پراکنده افکار کردم سعی و کشیدم دراز

 .شد نمی ولی

 چطوره؟ مامانم حال االن

 بفهمه بود نتونسته دکتری هیچ که غریبش عجیب مریضیه اون یعنی

 شده؟ خوب االن چیه، از مشکل

 بذاره؟ بالش روی سر تونه می راحت وجدان با االن مامان یعنی

 .اومدم اشتباهی رو خونه شاید اصال

 دستم روی دستی که کنم مرتب و افکارم تا کشیدم صورتم به دستی

 .نشست

 .پرید رخم از رنگ کاسپر دیدن با که کشیدم و دستم سریع ترس با
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 [۰۴:۵۴ ۱۹.۰۸.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 .کرد می نگاهم داشت ترسوند می و من که مهربونی لبخند با

 ترسیدید؟ نمی بودید شما

 در امنیت و آشامه خون یه اخالق، بد چه باشه مهربون آشام خون چه

 .معنی بی کنارشون

 :گفتم لرزونی صدای با و نشستم سیخ

 شده؟ چیزی -

 و کشید موهام الی دستی بود نشدنی پاک انگار که لبخندی با کاسپر

 :گفت

 ترسیدی؟ -

 شد کم بدنم لرزش از کمی داشتتش همیشه که آرومش لحن خاطر به

 .نشد قطع ولی

 :گفت و گرفت ازم و نگاهش بعد، بود خیره بهم طور همین ثانیه، چند

 می حس تو دیدن با...  ولی دارم دوست رو وحشت و ترس دیدن -

 .نیست داشتنی دوست هم اونقدرا حس این کنم،

 از تا بدم انجام باید کار چی که بودم این فکر تو فقط من و کرد سکوت

 .شم خالص دستش

 .بخونم رو آدما ذهن تونم می من دونی؟ می -

 .شد سیخ تنم به مو حرفش این با

 ... بخواد نکنه کنه؟ می کار چی اون کنم؟ کار چی حاال

 :گفت عصبانیت با کاسپر
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 .کن تمومش و احمقانت فکرای این -

 :گفت و شد تر آروم کمی

 !همین آشامیم، خون فقط نیستیم؛ بد کنی می فکر تو که هم اونقدرا ما -

 .کردم سکوت هم باز

 این انتهای یا بگم باید چی دونستم نمی و نداشتم گفتن ی واسه حرفی

 !چیه؟ بحث

 

 [۰۵:۵۸ ۱۹.۰۸.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 شده مهم برام جوابش کردن پیدا که سوالی. شد تکرار ذهنم توی سوالی

 .بود

 :گفت پوزخند با کاسپر

 دیدی؟ و دختر اون تو نکنه عزیز، ایِرنِ  اوه -

 .بخونه و افکارم تونه می اون نبود، حواسم

 کنی؟ پیدا و سوالت جواب خوای می -

 :گفت که دادم تکون سر مثبت نشونه به

 .ببوس و من پس -

 :گفت که شدم خیره بهش ترس و تعجب با

 .نگفتم جدی نترس -

 :گفت محزونی لحن با و کشید عمیقی نفس

 .کن ولش آه...  تو که هستم ضی*عو انقدر دونستم نمی -

 :داد ادامه و کرد مکثی
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 هستیم تنی برادر هم با همه ما راستش. توماسه خواهر دختر، اون -

 .دومش زن از ما و پدره اول زن از اون توماس، ولی

 وقت هیچ دیگه گیره می تصمیم کنه، می فوت بابا اول زن وقتی

 ما مامان ولی داشت دوست رو توماس مادر واقعا چون نکنه ازدواج

 که توماس برعکس توماس خواهر. بره می دوم بار برای و دلش

 و انرژی و شور پر دختری بود، جوش دیر و ساکت و آروم پسری

 .نداشت همتا شیطونی تو که بود جوشی زود

 زل بهش متعجب و مشتاق که انداخت بهم نگاهی کوتاهی مکث از بعد

 .بودم داستان ی ادامه منتظر و بودم زده

 :گفت و زد لبخندی

 ما. بود داری معصومی و مهربون ذات که تو عکس بر درست اون -

 همه اون...  اون ولی خواهر؛ یه عنوان به ولی بودیم، اون عاشق همه

 پسر یه به االن اون! رو توماس همه از تر بیش و کرد نابود رو ما ی

 بی واسش زندگی هاش آهنگ بدون که شده تبدیل تفاوت بی و سرد

 .معنیه

 :پرسیدم و دادم جرات خودم به شدم طوالنیش سکوت متوجه وقتی

 کرد؟ کار چی توماس خواهر مگه خب -

 .بخوابی خوب -

 :گفتم ناله با لب زیر

 ... اما -

 خون هم کاسپر که کنی فراموش نباید ایرن،. خوردم و حرفم نگاهش با

 .آشامه

 چی هر که شدم هایی سوال درگیر بیشتر من و رفت بیرون اتاق از

 .رسیدم می جواب به کمتر کردم، می تالش بیشتر
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 [۱۴:۵۲ ۱۹.۰۸.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 .رفتم بیرون اتاق از و پوشیدم و ام مدرسه های لباس عجله با

 .نشدن بیدار هنوز که بود مشخص

 کنم؟ کار چی من حاال

 !وظایفمه جزو هم کار این خونم، این خدمتکار من

 کردم باز و در نداد جواب کسی وقتی و زدم تقه چند توماس اتاق در به

 .دادنش تکون به کردم شروع و نزدیکش رفتم عجله با و

 توماس؟ شده، دیر! کنم می خواهش شو بلند توماس توماس؟ -

 پرت من و گرفت هوا بی و بودم گذاشته بازوش روی که دستی مچ

 .بغلش تو شدم

 :گفتم ترس با

 ... تومـ -

 !خستم هیس، -

 :گفتم التماس با

 .توماس کنم می خواهش شه، می دیر اما -

 و گرفتم فاصله ازش سرعت به منم و کرد شل و دستاش حرف بی

 :گفتم شدم می خارج اتاقش از که طور همون

 !ها نخوابی شو؛ حاضر و شو بلند لطفا -

 .کرد ناراحتم زد که پوزخندی

 شده؟ اینجوری که خواهرشه خاطر به یعنی
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 بی و سرد ولی بوده جوش دیر و آروم پسر یه قبال گفت می کاسپر

 .نبوده تفاوت

 کرده؟ کار چی مگه خواهرش

 .زدم رو کارن اتاق در

 و جدی خیلی آخه نداشتم؛ و بشم اتاقش وارد اجازه بدون که این جرئت

 من ولی بود داده نجاتم خواسته نا بار دو که این با و بود اخالق بد

 .ترسیدم می ازش همه از بیشتر

 و حاضر کارن و شد باز در که بزنم در دوباره خواستم و کردم مکثی

 .کرد نگاه بهم اخم با و منتظر و ایستاد در جلوی آماده

 .مدرسه بریم تا کنم صداتون اومدم...  او -

 :گفت و زد پوزخندی کارن

 ولی بشی اتاقش وارد و کنی صدا تونی می بخوای که رو کی هر -

 در مفهومه؟. بشی رد هم اتاقم نزدیکی از نداری حق حتی! نه من،

 هایی خدمتکار به و هستم آماده و حاضر موقع سر همیشه من ضمن

 .ندارم نیازی تو مثل

 :پرسیدم ترس با. داشتم ازش و رفتار همین انتظار چون نشدم ناراحت

 خوبه؟ حالش...  مامانم ببخشید، -

 .بست روم به و در و زد پوزخندی

 .نگرفتم هم رو سوالم این جواب حتی

 

 [۱۵:۰۷ ۱۹.۰۸.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 .افتادم راه ایوان اتاق سمت به
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 در و نموندم منتظر خوابیده بودم مطمئن چون و زدم در به ای تقه چند

 باال با تخت روی هوشیار نیمه و بسته چشم که دیدنش با که کردم باز و

 .شد تا چهار چشمام نشسته برهنه ی تنه

 بی ی خنده صدای که برگردوندم و روم سریع و کشیدم خفیفی جیغ

 .رفت هوا به حالش

 .وایستادم حرکت بی و شدم متعجب که کشید آغوشم در پشت از

 :کرد زمزمه آرومی به گوشم زیر

 !خجالتی -

 .مدرسه بریم تا شی حاضر کنم صدات اومدم ایوان،...  آ -

 .بلرزم شد باعث که کشید ام گونه روی و زبونش و کرد بغلم تر محکم

 :گفتم لرزونی صدای با

 .ایوان -

 :گفت و گرفت فاصله ازم و کشید عمیقی نفس

 شه می پیداشون لعنتی توماس اون یا کارن، یا االن دونم می که حیف -

 ... وگرنه

 رفته دوباره که دیدنش با و برگشتم سمتش به من و نداد ادامه و حرفش

 :گفتم و کردم اخم و شدم عصبانی بود کشیده دراز تختش روی و بود

 .شو بلند ایوان، -

 .بده انجام کاری بخواد که این به برسه چه نکرد، باز و چشماش حتی

 :گفتم ناراحتی با

 .ایوان -

 :زدم غر و کردم پوفی
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 عذاب کلی باید کنم صدا بخوام که رو ها شما از کدوم هر من یعنی -

 بکشم؟

 :گفت و نشست سیخ و کرد باز و چشماش هو یه ایوان

 کردی؟ صدا و کی من جز تو -

. بود بیدار خودش هم کارن کردم، بیدار و توماس رفتم اول من خب -

 .تو سراغ اومدم االنم

 :گفت عصبانیت با

 کردی؟ صدا رو اونا چی برای کردی، غلط تو -

 .امه وظیفه این خدمتکارم، من خب -

 :گفت تخسی با ایوان

 تو کنی، می بیدار و من میای فقط هم بعد به این از. نکرده الزم نخیر -

 فهمی؟ می منی، مال فقط

 من به پشت و گرفت ازم و روش اخم با که کردم نگاه بهش تعجب با

 .خوابید دوباره

 االن کشه؟ نمی خجالت گنده مرده کرد؟ قهر هام با االن چی؟ یعنی

 کنم؟ کار چی من داره انتظار

 

 [۱۷:۱۷ ۲۱.۰۸.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 .کنه می نگاهم داره چشمی زیر دیدم که شدم بلند جام از بهش توجه بی

 برم؛ تا گرفت می و من جلوی انگار نیرویی یه ولی چی؟ دونم نمی

 .بود کرده گل باز مهربونیم حس احتماال

 :گفتم و برگشتم سمتش به حرصی
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 از اینم پیچوندیم رو کالس که دیروز از این! دیگه شو بلند ایوان -

 می ایوان. بشینیم کالس سر بریم ذارن نمی دیگه کنیم دیر اگه. االن

 گم؟ می چی شنوی

 :گفت و سمتم کرد و روش اخم با ایوان

 مدرسه؟ یا ترم مهم من -

 .نکن لوس و خودت شو بلند ایوان؟ چی یعنی وا -

 :گفت شیطون چشمای با ایوان

 .بری هم تو ذارم نمی رم، نمی مدرسه امروز من اصال -

 :گفتم لجبازی با سریع ولی شد گرد چشمام

 .تو بی چه تو، با چه! رم می من -

 با و رفت در سمت و شد بلند جاش از سریع خیلی حرکت یه تو ایوان

 با و جیبش تو گذاشت و کلید و کرد قفل و در بود، در روی که کلیدی

 :گفت رفته باال های ابرو

 !بری؟ خوای می چطوری ببینم برو خب، -

 :گفتم آویزون ای قیافه و ناله با

 .ایوان -

 :گفت و نشست تخت روی کنارم و خندید

 جانم؟ -

 .کن باز و در برو نکن اذیت ایوان -

 :گفت کشید می دراز که همونطور ایوان

 !بری خوای می من بی چطوری ببینم خوام می. نچ -
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 [۱۷:۱۸ ۲۱.۰۸.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :گفتم حرص با

 کنم؟ کار چی من خوای می االن خب -

 :گفت و انداخت باال ای شونه

 دی؟ می انجام تو بگم من -

 :گفتم کالفگی با

 .دم می انجام باشه بگو -

 .منی مال فقط تو باشه؟ نرو، هم بقیه نزدیک حتی بعد به این از -

 هام مسئولیت زیر از که تونم نمی. ام خونه این خدمتکار من آخه اما -

...  مامانمم و بیرون اندازید می و من شما اونجوری. کنم خالی شونه

 چطوره؟ مامانم راستی

 :گفت پوزخند با ایوان

 مامانتی؟ نگران تو که کنم باور خوای می -

 !مامانمه اون خب معلومه، -

 :گفت و کرد تعجب

 تا و زندگیت و گفت دروغ بهت و فرستاد ما پیش رو تو اون ولی -

 .کرد تباه عمر آخر

 :گفتم و شدم خیره زمین به و افتاد پایین هام شونه

 کنم می کار و دارم خواب جای منم چطونه؟ شما مگه خب...  خب -

 تا شش پیش یا صفت، گرگ های آدم پیش داره فرقی چه حاال. دیگه

 .آشام خون
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 و سرم و کردم سکوت وحشتناکش اخم دیدن با و آوردم باال و سرم

 :گفت که انداختم پایین دوباره

 همه این که داشت بدهی یه ما به اون. نبود مریض اصال مادرت -

 احمقیم؛ ما کرد فکر و بده تونه نمی که کنیم باور ما تا درآورد بامبول

 قبول هم ما. کشید وسط رو تو پای نیست، خبرا این از دید وقتی ولی

! اینجایی االن بدهیش خاطر به مادرت، بیماریه خاطر به نه تو و کردیم

 کنی؟ می و مامانت طرفداری هم باز چی؟ حاال

 .کردم نگاه بهش ناباور

 کنی متنفر مامانم از و من خواستی می فقط نه؟ مگه گفتی، دروغ -

 درسته؟

 ... ایرن -

 !گفتی دروغ که بگو نه؟ مگه گفتی، دروغ درسته؟ -

 .شد سرازیر هام اشک من و داد تکون نه نشونه به و سرش

 :گفتم آروم

 بود؟ چقدر بدهیش مگه فروخت؟ پول قرون چند خاطر به و من -

 بیاد خودش بود قرار بود، بدهکار ما به دختر یه نبود؛ پول بدهیش -

 ... ولی

 :گفت و انداخت نگاهی بهم پا تا سر از و زد پوزخندی

 .فرستاد و دخترش -

 :گفتم حیرت با

 ... مامان -

 :گفت و داد تکون تاسف نشونه به و سرش

 نداری؟ قبول رحمیه، بی مادر -
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 [۲۳:۵۹ ۲۱.۰۸.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 شن؟ می بدهکار هم دختر مگه اصال دختری؟ چه -

 :گفت و گرفت ازم و روش ناراحت

 .توماس خواهر -

 :گفتم و شد گرد چشمام

 !است زنده االن که اون بدی؟ توضیح بیشتر شه می فهمم نمی من -

 که کلیدی با و اتاق در و پرید تخت رو از و کرد بهم سرسری نگاهی

 حرف بی و کمدش سمت اومد بعدم و کرد باز بود درآورده جیبش از

 .شدن حاضر به کرد شروع

 .اومدم بیرون اتاق از ناراحتی با

 پسته؟ انقدر مامان یعنی

 .بره ذهنم از ام بیهوده افکار تا دادم تکون و سرم

 .شد باز در که زدم و کاسپر اتاق در

 کاسپر؟ -

 :شنیدم و صداش

 .تو بیا اینجام، -

 .شدم وارد و کردم باز کامل و اتاقش در

 .مدرسه بریم که شی حاضر تا کنم صدات اومدم -

 اگه کنم، می صدا خودم و بنجامین. شم می حاضر دارم که، بینی می -

 چند این کنه، نمی ولت نخوره و خونت ی قطره آخرین تا ببینه رو تو

 .کردی فرار ازش بدجور روزه
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 .دراومد لرزه به بدنم حرفش با

 :گفت شد می خارج اتاقش از که طور همون کاسپر

 .کنی جبران باید رفتی، در هممون دست از جورایی یه البته -

 ترس با و اومدم خودم به بود زده خشکم که من و رفت بیرون اتاق از

 .زدم رو کایدو اتاق در و کردم رد و بنجامین اتاق

 :گفتم لرزونی صدای با

 کایدو؟ -

 و تمیز تختش دیدم که شدم اتاقش وارد و کردم باز و در. نیومد صدایی

 .نیست اتاق تو خودشم و مرتبه

 ولی باشه دستشویی یا حموم شاید که کردم نگاه و اطراف تعجب با

 .نبود

 .شدم خارج اتاق از و انداختم باال ای شونه

 شدم می رد داشت قرار رو راه تو که بزرگی ی پنجره کنار از داشتم

 کرد می دعوا توماس خواهر با حیاط تو داشت که سوبارو دیدن با که

 .شد گرد چشمام

 آبی توماس های چشم مثل هاش چشم. بود زیبایی دختر توماس، خواهر

 .کرده رنگشون بود مشخص و بود شرابی موهاش و بود

 !کنم آنالیزش خوب تونستم نمی و شد نمی دیده دقیق اش چهره

 

 [۰۰:۳۸ ۲۲.۰۸.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 داشت؟ کار چی یعنی

 بودن؟ بد باهاش همه چرا
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 کرد؟ می کوچیک و خودش همه این چرا

 کرده؟ کار چی مگه

 به قدمی سر پشت به نگاهی بدون و دادم تکون راست و چپ به و سرم

 .رفتم فرو کسی آغوش تو که برداشتم عقب

 چشم به ناراحت که بنجامین دیدن با و برگشتم عقب به سریع ترس با

 .کردم نگاه بود دوخته چشم ترسیدم های

 :گفت لبخند با و گرفت ازم و نگاهش

 !ندارم کاریت فعال. باشی نگران نیست نیاز االن -

 :کرد تاکید که دادم بیرون آسودگی با و نفسم

 !فعال -

 .گرفتم ازش و نگاهم ناراحت

 دارید؟ مشکل توماس خواهر با تون همه شما چرا -

 :گفت و کرد بهم عمیقی نگاه بنجامین

 !اونی مثل هم تو کردم می فکر اول -

 اون؟ -

 :گفت محزونی لحن با

 .توماس خواهر تانیا، -

 :گفت که دوختم چشم بهش حرفش، ادامه منتظر

 ... ولی شده چی نگم بهت داشتم دوست -

 .شد تیکه تیکه قلبم کردم حس که کشید عمیقی آه

 .کنه سنگینی دلم روی ها حرف این که سخته واسم ولی -

 :گفتم آروم
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 .کنم کمکت تونستم شاید بگو، خب -

 :گفت و انداخت بهم نگاهی

 احمقام؟ شبیه من مهربونی؟ خیلی کنی وانمود خوای می -

 :گفتم و انداختم پایین و سرم ناراحت بعد ولی شد گرد چشمام

 .کنم رفتار طوری این ندارم حق خدمتکارم، من ببخشید، -

 راه خونه آشپز سمت به و اومدم پایین ها پله از و شدم رد کنارش از

 .افتادم

 

 [۱۲:۳۸ ۲۲.۰۸.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 .خوردن می صبحانه داشتن و بودن نشسته کایدو حتی همه

 آشام خون حال هر به بود، نشده من تعجب باعث این و بود هم بنجامین

 !بیشتر ها انسان از هاش قدرت و بود

 حرف بی و نشستم منه مال بود گفته کارن که صندلی روی میز، پشت

 .شدم صبحانه خوردن مشغول

 .افتادیم راه مدرسه سمت به ماشین، با صبحانه، از بعد

 

 .دیدمش صبح امروز -

 .دوختیم چشم کرد، می نگاه رو توماس مردد که کایدو، به همه

 .بدیم دوباره فرصت بهش...  که گفت می -

 حرکتی، یا العمل عکس هیچ بدون کایدو، به سرد طور همون توماس

 .کرد می نگاه

 .شد خیره بیرون به پنجره از مغموم، بنجامین و زد پوزخندی ایوان
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 :گفت توماس به رو و گرفت کایدو از و نگاهش جدی کارن

 

 کنی؟ کار چی خوای می -

 

 .آشغاله همون هنوز نشده، عوض اون -ایوان

 .شد خیره من به ها چشم ی همه اون بعد و انداخت بهم نگاهی کاسپر

 پایین و نگاهم ترسیده و کردم تر جور و جمع و خودم کمی معذب،

 :گفت توماس که انداختم

 

 چیه؟ تو نظر -

 

 :گفتم شده هول و حیرت با

 

 من؟ ها؟ -

 

 :گفت کاسپر و زد پوزخندی کارن

 

 .شی می تغییرش متوجه ما از بهتر اونی، جنس هم تو -

 

 .ندیدمش حاال تا من خب...  من ولی -
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 :گفتم سریع که کردن نگاه جوری همه

 

 .شناسمش نمی که اینه منظورم -

 

 [۱۴:۱۹ ۲۲.۰۸.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 .سالم -

 :گفت رفته باال ابروی با و برگشت سمتم به

 .سالم -

 .هستم دمارتین ایرن من -

 :گفت و انداخت باال رو ابروش دو هر و برگشت سمتم به کامل

 

 امرتون؟ هستم، جونز تانیا منم -

 

 .بود لرزون هم هنوز صدام ولی کردم صاف و گلوم

 ... خب خواستم می ندارم، مدرسه تو دوستی هیچ من خب -

 :گفت خودش که بدم ادامه نتونستم و حرفم

 

 باشیم؟ دوست هم با خوای می -

 

 :گفت و زد لبخندی که دادم تکون تایید ی نشونه به و سرم
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 .شیم آشنا هم با بیشتر و بزنیم قهوه یه هم با بریم بیا. باشه خب -

 

 و زدم متقابلی لبخند منم و شد کمتر استرسم صمیمیش لحن خاطر به

 حرکت تانیا دنبال پایید می اخم با رو ما که ایوان، سنگین نگاه زیر

 .کردم

 

 [۱۵:۲۶ ۲۲.۰۸.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 حرف به و من تانیا کیک، و قهوه سفارش بعد و نشستیم میز پشت

 .گرفت

 مدرسه؟ این به اومدی چرا بگو، خودت از خب -

 کمی حاال ولی بودم کرده تمرین ها سوال این ی همه مورد در قبال

 .بودم شده هول

 از تا اینجا اومدم درمانش برای من و بود شده مریض مادرم...  خب -

 موندگار اینجا هم حاال خب و بخوام کمک بود گفته مادرم که کسی

 .شدم

 :گفت و کرد نگاهم لبخند با

 

 .اینجایی که خوشحالم خب -

 

 نکرد؟ پیچم سوال

 شه؟ می مگه

 خواستم؟ کمک کی از که پرسه می حتما که گفتن پسرا
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 کنم؟ می زندگی کی پیش االن

 !دیگه های سوال و

 خواهد پسرا تعجب باعث مطمئنا و من تعجب باعث این و نپرسید ولی

 .شد

 بدونی؟ چیزی من از خوای نمی -

 :گفتم و کردم نگاه بهش مشتاق

 

 .بدونم خوام می معلومه، -

 

 یه فقط دیدم بعد ولی آمیزه تمسخر کردم حس لحظه یه که زد لبخندی

 .عادیه و مهربون لبخند

 که دارم هم تنی نا برادر تا پنج. توماس اسم به دارم داداش یه من -

 زاده اصیل ما آخه باشی، دیده مدرسه تو رو تاشون شش هر کنم فکر

 .هستن ها خیلی توجه مورد مدرسه این تو هم ها زاده اصیل و ایم

 

 :گفتم تعجب با

 

 تاتون؟ هفت هر اید؟ زاده اصیل -

 

 :گفت و کرد کوتاهی ی خنده

 

 .ایم زاده اصیل توماس و من فقط کردم؛ اشتباه ببخش و من نه، اوه -
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 :کردم تکرار و حرفش بیشتری تعجب با

 

 توماس؟ و تو فقط -

 

 ولی بودن زاده اصیل دو هر من پدر و مادر. نیستیم مادر یه از ما -

 اصیل ولی مهمه پدر اصلیت درسته. نبود زاده اصیل ها اون مادر

 انسان قبال اونا تازه، و باشه زاده اصیل طرف دو هر از باید زاده،

 .بودن

 :گفتم حیرت با

 

 شه؟ می مگه بودن؟ انسان قبال اونا -

 

 :گفت و کرد تعجب

 

 دونستی؟ نمی تو مگه -

 

 دونستم؟ می باید کجا از! نه که معلومه نه -

 

 [۱۵:۵۲ ۲۲.۰۸.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :گفت و انداخت باال ای شونه
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 و ان زاده اصیل اونا کنن می فکر همه. توعه با حق گی می راست -

 .بودن انسان قبال ها اون که دونه نمی رو موضوع این کس هیچ

 

 گفتی؟ من به چرا پس -

 دونستی؟ می کردم می فکر چون -

 بدونم؟ باید کجا از من ندونه کس هیچ وقتی خب -

 :گفت تفاوت بی و داد و تکون سری

 

 سالته؟ چند ببینم. طوری همین -

 

 .سالمه ۱۶ من -

 

 :گفت تعجب با

 

 اون خب نیستیم؟ همکالس هم با من و تو مگه ولی گی؟ می جدی -

 .هان ساله ۱۷ فقط کالس

 

 :گفتم و زدم لبخندی

 .کردم تحصیل به شروع زودتر سال یه من -

 

 .خوب چه آها -

 .شدیم خوردن مشغول ما و آوردن رو مون کیک و قهوه
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 عجیبه؟ انقدر دختر این کردم می حس چرا

 تا کنی تالش کلی باید و شه نمی صمیمی کسی با این بود گفته که ایوان

 !بزنی و مخش

 کنم؟ می زندگی پسرا با من که دونه می یعنی

 غرق باید زندگیم های سوال توی چقدر. ترکه می داره سرم خدا وای

 بشم؟

 

 [۱۱:۳۴ ۲۳.۰۸.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 .آوردم باال و سرم تانیا صدای با

 شده؟ چت دختر؟ هی -

 .کردم می فکر خوبم، هیچی من؟ ها -

 چی؟ به -

 :بگم متعجب شد باعث لبش روی مصنوعی لبخند

 

 .زندگیم به -

 

 :گفت و مصنوعیه خیلی دیگه کردم حس که کرد بیشتر و لبخندش

 

 عزیزم؟ زندگیت چیه به -

 

 :گفتم و انداختم باال ای شونه
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 توی کردم می فکر داشتم! بس و بوده سختی فقط زندگیم اول از من -

 سوال توی من دونی می! نه یا باشم داشته بهتری زندگی تونم می آینده

 و من این و ده نمی بهشون جوابی هیچ کس هیچ و غرقم زندگیم های

 .ده می آزار بیشتر

 

 باال محض به ولی بودم انداخته پایین رو سرم ها حرف این گفتن موقع

 بود خیره من سر پشت به پریده رنگ که تانیا دیدن و سرم آوردن

 :پرسیدم ترسیده،

 

 !خوبی؟ تانیا، -

 

 [۱۱:۴۳ ۲۳.۰۸.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 به و شد بلند جاش از بگیره، سرش پشت از و نگاهش که این بدون

 .موند خیره قبلی جای همون

 جیغ ایوان، دیدن و برگشتن محض به و شدم بلند جام از متعجب،

 جلو بیشتری جیغ از تا گذاشتم دهنم روی و دستام و کشیدم خفیفی

 .کنم گیری

 رو گذاشتم و دستم یه و کشیدم ای آسوده نفس دیدم و پوزخندش وقتی

 :گفتم و قلبم

 

 شید؟ می ظاهر جن مثل چرا شما! قلبم وای -
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 :گفت زد می مصنوعی لبخند که طور همون تانیا

 

 کنی؟ می کار چی اینجا تو ایوان آه، -

 

 :گفت و شد ظاهر تانیا سر پشت درست کایدو

 

 .خفه -

 

 :گفت هول تانیا

 

 ... من کنید باور من -

 

 :گفت عصبانیت با کایدو

 

 .خفه -

 

 :گفت بهم رو پوزخند با ایوان

 

 !احمقی که واقعا -
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 رو بودمش، نخورده هنوز که من، ی قهوه که کردم نگاهش تعجب با

 .گرفتش تانیا جلوی و برداشت

 

 ... من -تانیا

 :گفت قاطعیت با ایوان

 

 !بخورش -

 

 [۱۴:۴۴ ۲۳.۰۸.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :گفت سریع خیلی تانیا

 

 ... مال این خوردم و خودم قهوه من -

 

 :گفت پوزخند با کایدو

 

 !خوری نمی دونستم می اولم از -

 

 و تانیا روی پاشید تماما رو قهوه فنجون ایوان، حرف، این گغتن بعد و

 :گفت کرد می نگاهش مبهوت که تانیا به و زد پوزخندی

 

 .کنی می رو اموالم مرگه قصد که باشه، آخرت ی دفعه -
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 .شد خورد و افتاد زمین رو فنجون و کرد ول رو فنجون بعد و

 :زد داد و زد جلو ایوان از و زد تانیا به ای تنه کایدو

 

 هستی؟ چی منتظر بیفت، راه -

 

 .افتادم راه دنبالشون و پریدم جام از فنر مثل

 چی؟ یعنی

 اموالم؟ مرگ قصد

 کیه؟ اموالش یعنی

 منم؟ منظورش نکنه

 بود؟ ریخته چیزی ام قهوه توی تانیا یعنی

 !من خدای

 

 [۱۹:۴۶ ۲۳.۰۸.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :گفت کنه نگاهم که این بدون کایدو

 

 شه؟ نمی صمیمی کسی با دلیل بی اون که نفهمیدی واقعا یعنی احمق، -

 چی؟ شد می چیزیت اگه من، خدای آه...  اون که بودیم نگفته بهت مگه

 

 .شدم خشک سرجام متعجب
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 داره؟ اهمیت براشون مگه

 .شدم خارج مدرسه از دنبالشون بشن شدنم خشک متوجه که این قبل

 

 :گفت خشکی لحن با و کرد بهم نگاهی نیم ایوان

 

 نخوردی؟ که رو قهوه -

 

 ... قهوه توی چطوری اون. خوردم کیک فقط من نه، آم -

 :داد جواب سریع خیلی

 

 ها پرت و چرت اون داشتی و نبود حواست و بود پایین سرت وقتی -

 .کردی می بندی هم سره رو

 

 :گفتم اخم با

 

 .زندگیمن های سختی اونا چی؟ یعنی -

 

 :گفت و زد پوزخندی

 

 داری؟ بدبختی تو فقط کردی فکر -
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 [۱۲:۳۴ ۲۴.۰۸.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :گفتم و دادم تکون منفی ی نشونه به و سرم

 

 .نیستن پرت و چرت هم قدرا اون من بدبختیای ولی نه -

 

 :گفت که شنیدم آرومش صدای

 

 .ان مسخره شوخی یه ما، زندگی های سختی مقابل در -

 

 :گفتم متعجب

 

 گفتی؟ چیزی -

 

 :گفت پوزخند با

 

 .بیا و راهت -

 

 .شدم ماشین سوار همراهشون حرف بی

 به هم اونقدرا گفتم می چیزی اگه مطمئنا ولی بود مونده آخرم کالس

 !شد نمی نفعم
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 .چیزه گم می -

 :گفت و کرد بهم تمسخر با نگاهی کارن

 

 .بزنه حرف چطوری دونه نمی حتی احمق، انسان -

 

 :گفتم و کردم اخمی

 

 بودید؟ انسان قبال شما -

 

 :بدم ادامه دادم ترجیح که من، به زدن زل و شد گرد شون همه چشمای

 

 نیستید؛ هم زاده اصیل و بودید انسان قبال ها شما که گفتش گفته، تانیا -

 .ان زاده اصیل توماس و خودش گفت البته

 

 :گفت لب زیر و زد پوزخندی توماس

 

 !دروغ و دروغه و دروغه هنوز. نشده عوض هنوز پس -

 

 این؟ زاده اصیل شما یعنی -

 

 :گفت نیشخند با کارن
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 .نیستیم زاده اصیل ما از کدوم هیچ -

 

 :داد ادامه و حرفش کایدو

 

 .بودیم انسان قبال، ما ی همه -

 

 :گفت وار تاکید و کرد اخمی

 

 "!قبال" -

 

 [۱۵:۳۹ ۲۴.۰۸.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :گفتم تعجب با

 

 ... چطور پس -

 

 :گفت عصبانیت با کارن

 

 .نکن دخالت نیست مربوط بهت که هایی چیز تو -

 

 .کردم اکتفا"  چشم"  گفتن به و انداختم پایین و سرم
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 بودن؟ انسان قبال ها اون واقعا یعنی

 هست؟ امکانش مگه چجوری؟

 !کنم پیدا رو سوال این جواب باید حداقل،

 

 

 .کردم پیداش من خدای -

 .شدم خیره کتاب، ی صفحه به و زدم خودم دور چرخی شادی با

 :بود شده من شادی این باعث کتاب تیتر

 شود؟ تبدیل آشام خون به تواند می انسان، یک چگونه

 اون که میزی پشت و گرفتم دستم توی تر محکم و کتاب ذوق با

 .نشستم داشت قرار نزدیکی

 سر از بنفشی، فرا جیغ ذوق، از مطمئنم نبودم، خونه کتاب تو االن اگه

 !کشیدم می شادی

 

 می تر لرزون دستام و تر گرد چشمام کتاب، متن خوندن با لحظه، هر

 .شد

 

 چی؟ یعنی

 شه؟ می مگه

 همین گفت، می که سختی ی گذشته از ایوان، منظور ممکنه یعنی

 باشه؟

 :گفتم وار زمزمه و کردم مکثی
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 ممکنه؟ یعنی -

 

 [۱۶:۰۲ ۲۴.۰۸.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :گفتم و کشیدم آهی

 

 .شدم گیج بیشتر ولی کنم پیدا رو سوالم این جواب حداقل، خواستم می -

 

 .خوندم و کتاب از صفحه اون دوباره دقت با

 راه بشه، تبدیل آشام خون به انسانی که این برای معلومه، که طور این

 ... راه ترین معقول ولی هست متفاوتی های

 بیارم دست به خواستم می که ای گیری نتیجه روی کردن فکر کمی با

 :دادم ادامه

 خونت معمول، حد از بیش آشام خون یه که اینه راه ترین معقول ولی

 .دیگه جواب تا هزار و سوال تا هزار یعنی این و بنوشه رو

 در ها اون و مکید می رو ها اون خون آشامی خون گذشته، در پس

 .داشتن حضور من جایگاه مثل جایگاهی توی تقریبا گذشته،

 یک به تبدیل و شم می دچار ها اون سرنوشت به روزی هم من یعنی

 شم؟ می آشام خون

 .بپره سرم از افکار این تا دادم تکون راست چپ به و سرم

 .بود میز روی که دستام، روی گذاشتم و سرم

 .کنم گریه بشینم خواستم می واقعا
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 چیه؟ من ی بیهوده زندگیه این عاقبت خدایا

 .ریخت دستام روی چشمم ی گوشه از لجوجانه اشکی

 !بیای بر پسش از باید تو. باش قوی ایرن، باش قوی

 همچین یه که دونست می آورد، رحم بی دنیای این به رو تو خدا وقتی

 .رسه می روزی

 .بیارم دوام تونم می که دونست می چون داشت نگه زنده و من و

 !نباید کنم، امید نا و خدام نباید حداقل، من

 

 !داری جالبی افکار -

 مسئول و شه پرت عقب به صندلی شد باعث که پریدم جام از ترس با

 .بندازه بهم بدی نگاه خونه، کتاب

 

 [۱۶:۳۸ ۲۴.۰۸.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 نگاهم لبخند با که بهش، رو تعجب با و کردم درست رو صندلی سریع،

 :گفتم کرد می

 

 کنی؟ می کار چی اینجا تو کاسپر، -

 

 :گفت و داد تکون سری

 

 .بشین بیا -
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 :گفت که ام دوخته چشم بهش نگرانی با و نشستم صندلیم روی

 

 !داری جالبی افکار -

 

 :گفتم بهش رو شک با

 

 خونی؟ می و ذهنم چجوری -

 

 :گفت و کرد کج و سرش

 

 !بدبختی خیلی تو ارین، اوه -

 

 :گفت و آورد جلو و سرش کمی که کردم نگاهش تعجب با

 

 .دیم می نشون بهت ما ولی. ایرن نچشیدی رو بدبختی طعم هنوز تو -

 

 .کرد بیدار من ی چهره و دل تو رو وحشت زد که لبخندی

 

 :گفتم لرزون صدای و ترس با

 

 ... یعنی فهمم نمی من -
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 :گفت کتابخونه مسئول اخم به توجه بی و خندید بلند کاسپر

 

 !عزیز ی ایرن بدبختی شروع تازه یعنی -

 

 [۱۸:۳۷ ۲۴.۰۸.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 ی همه با تقریبا من، و گذره می خونه این تو اقامتم از روزی چند

 .شدم آشنا خونه های بخش

 که چیزی اولین خونه، به ورود از بعد که دوبلکس، و بزرگ ای خونه

 و وحشتناک دری و تاریک، و ترسناک راهروی دو کنی، می مشاهده

 .بزرگه نسبتا

 و پذیرایی سالن به ها راهرو از یکی و داره راه زمین زیر به در،

 .است خونه ساکنان مخصوص که بزرگی سالن به دیگه راهروی

 .شده واقع راست سمت در قسمت همون توی هم پله راه

 مند ثروت و بود شده چیده مرتب و شیک خیلی خونه، دکوراسیون

 .داد می نمایش خوبی به رو خونه صاحب بودن

 و بودم دیده رو کاسپر کایدو، ایوان، کارن، توماس، های اتاق حاال تا

 .بنجامین اتاق بود مونده فقط

 یک از حتی کنم می سعی و ندارم دیدنش به ای عالقه اصال البته

 .نشم رد هم کیلومتریش

 .نداره رو بهش ورود حق کسی و شده قفل هم زمین زیر

 .کنم کار چی دونستم نمی واقعا بیکاری از
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 یه شبیه بیشتر و نبودم خونه این تو خدمتکار عنوان به اصال که حاال تا

 .کنه می ناراحت و من این و هستم اجباری مهمون

 کردم حس که برداشتم اتاق در سمت به قدمی و شدم بلند تخت روی از

 .کشید تیر قلبم و رفت گیج سرم

 .افتادم زمین روی و کشیدم جیغی

 

 [۲۲:۵۷ ۲۴.۰۸.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 که رفتم عقب به کمی متعجب ایوان دیدن با من و شد باز هوا بی در

 :گفت فریاد با ایوان که کشیدم جیغی و کشید تیر قلبم دوباره

 

 کارن؟ کارن؟ -

 

 دست بهم خاصی سبکی بعد و سیاهی افتاد، هم روی چشمام کردم حس

 .شدم هوش بی کامال من و داد

 

 به وحشت با و کردم باز و چشمام ام گونه روی سوزشی حس با

 .شدم خیره اطراف

 .کرد می نگاهم داشت اخم با که بود کارن دیدم که کسی اولین

 کاسپر، ایوان، توماس، دیدن با و دادم اطراف به ترسیده و نگاهم

 و کردم تر جور و جمع و خودم کمی اتاق توی تانیا و کایدو بنجامین،

 :گفتم ترس با

 

 خبره؟ چه اینجا -
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 :گفت و گذاشت پیشونیم روی و دستش هوا بی کارن

 

 کردی؟ استفاده سمی چه از نگفتی، هنوزم. داره تب هنوز -

 

 خیره من به سکوت با بهشون، توجه بی تانیا و شدن خیره تانیا به همه

 .بود شده

 

 :گفتم نگرانی با

 

 خبره؟ چه اینجا بگه بهم یکی شه می ببخشید -

 

 سوم، بار برای قلبم که بگه چیزی خواست و کرد باز و دهنش ایوان

 .بشن روون هام اشک و بکشم جیغی شد باعث و کشید تیر

 

 [۰۰:۵۸ ۲۵.۰۸.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :گفتم ناله با

 

 شده؟ چم من خدایا، -

 

 :گفت پوزخند با که شنیدم رو تانیا صدای
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 .شه می تیکه تیکه آروم داره قلبت -

 

 :گفت و خندید بلند حرف این گفتن بعد

 

 فکر کوته هم انقدرا کردم؟ مسموم رو اش قهوه فقط کردید فکر -

 .نیستم

 

 :گفت و زد پوزخندی کارن

 

 برای باش مطمئن باشی، که چی هر تو باهوشی؟ خیلی کردی فکر -

 .کنم نمی هم تالش حتی کردنت نابود

 

 :گفت و کرد تر غلیظ و اخمش ایوان

 

 !نابودی هم جوریش همین تو -

 

 :گفت و داد تکون سری تمسخر با تانیا

 

 کارم از. کردم نابود هم رو شما باشم، شده نابود خودم اگه حتی -

 !ام راضی
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 [۰۱:۵۵ ۲۵.۰۸.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :گفت و برداشت سمتش قدمی عصبانیت با کایدو

 

 ... ی دختره شو خفه -

 

 :گفت قاطعیت با توماس

 

 !کایدو -

 

 :گفت وار زمزمه و داد تکون سری آروم کایدو

 

 .کنم نمی کت در توماس، کنم نمی درکت -

 

 :گفت و دوخت تانیا به و نگاهش سرد توماس

 

 .گمشو -

 

 :گفت تعجب با تانیا

 

 منی؟ با! توماس -

 



 تدوین فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                                 
 

 :گفت و کرد نگاه تانیا های چشم توی مستقیم توماس

 

 .گمشو -

 

 :گفت اشکی های چشم با متعجب تانیا

 

 ... تو توماس -

 

 :گفت عصبانیت با و کرد عوض ثانی در رو اش موضع

 

 .کنید گم و گورتون باید که شمایید این منه، ی خونه اینجا -

 

 [۱۹:۳۲ ۲۵.۰۸.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 به قدمی ترسیده که انداختن بهش نگاهی تفاوت، بی و فیس، پوکر همه

 .گذاشت عقب

 :گفت کرد می ایجاد وحشت که لحنی با کاسپر

 

 ری؟ نمی پس عزیز، تانیای اوه -

 

 :گفت بود شده من تعجب باعث که ای پته تته با تانیا
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 .رم نمی! نه من؟ -

 

 نیشش های دندون که زد نمایی دندون لبخند کایدو و خندید بلند کاسپر

 .شد نمایان

 شده من حد از بیش تعجب باعث بنجامین بودن مغموم وسط، این اما

 .بود

 چیز هیچ انگار و بود تانیا به محزونش، نگاهه فقط بود اینجا وقتی از

 .دید نمی رو ای دیگه

 

 :گفت و انداخت بهم اخم با نگاهی بهشون توجه بی کارن

 

 کنه؟ نمی درد ات دیگه جای قلب، جز -

 

 :گفتم و دادم تکون منفی نشونه به سری

 

 .قلبمه فقط نه، -

 

 :گفت و زد لبخندی کارن

 

 !نیست مشکلی پس -

 

 :گفت تمسخر با تانیا
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 .زنم نمی آب به گدار بی طوری همین من بشناسی، و من باید که تو -

 

 :گفت بنجامین به رو و نشست راحتی نفره تک کاناپه روی تفاوت بی

 

 حسابی و درست که وقته خیلی عزیز؟ بنجامین چطوره حالت -

 .ندیدمت

 

 و دستاش کایدو و کرد اخم کاسپر و زد لبخندی بنجامین حرفش این با

 .داد فشار هم رو محکم و دندوناش و کرد مشت

 .کردن بهش نگاهی سرد توماس و تمسخر پر ایوان و جدی کارن

 

 [۲۲:۲۱ ۲۵.۰۸.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 رو بود، مرموز همیشه که نگاهی با و برگشت عادی حالت به بنجامین

 :گفت تانیا به

 

 .تانیا بری تونی می دادی، انجام خوبی به و کارت -

 

 :گفت عصبانیت با کایدو

 

 ... بنجامین اما -
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 :گفت و زد لبخندی بنجامین

 

 بوده؟ سمی چه کارن، -

 

 با و خندید بلند تانیا کنه پیدا رو حرفی زدن فرصت کارن که ینا قبل

 :گفت طعنه

 

 می خوب رو تو من بنجامین؟ نیستم مهم واست بگی خوای می -

 .شناسم

 

 :گفت و زد بهش چشمکی بنجامین

 

 .شناسی می و من که تو مهمن؛ من برای دخترا ی همه -

 

 .نشست صورتش روی اخمی و رفت هم تو تانیا ی چهره حرف این با

 

 روی که کردم نگاه بهش متعجب که نشست تخت روی کنارم بنجامین

 :گفت و شد خم صورتم

 

 کبوتر؟ داده، مزه بهت فرار خیلی -

 

 :گفتم و گرفتم فاصله ازش سریع و شد گرد چشمام
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 .مریضم من -

 

 .خنده زیر زد بلند بعد و کرد نگاهم متعجب

 

 [۲۰:۳۲ ۲۸.۰۸.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :گفت لبخند با ایوان

 

 .منه مال اون بنجامین، کن ولش -

 

 :گفت داری کش لحن با بنجامین

 

 !پسر نباش خسیس انقدر ایوان اِه، -

 

 :گفت و نشست تخت روی طرفم اون هم کاسپر

 

 .میاد خوشمزه نظر به. داره طعمی چه ببینم دارم دوست اوم، -

 

 :گفت عصبانیت با کایدو

 

 .ببرید چشمم جلو از رو تانیا این فعال! خفه -
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 :گفت و کرد کج و سرش و خندید بنجامین

 

 .کایدو نیارش حساب به -

 

 :گفت پوزخند با تانیا

 

 .بنجامین زدی می ای دیگه حرفای که قبال -

 

 :گفت و کرد تانیا به نگاهی جدیت با کارن

 

 .توماس متاسفم ات واسه -

 

 .شد خارج اتاق از محکم های قدم با و گفت و این

 ای قیافه به تبدیل و جذابش ی قیافه و زد می موج تانیا چهره توی خشم

 .بود کرده ترسناک

 

 [۱۱:۱۹ ۳۱.۰۸.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 .شد خارج اتاق از خیال بی و زد پوزخندی توماس

 و کاسپر به گذرا نگاهی بود صورتش روی همیشه که اخمی با ایوان

 :گفت و کرد کایدو



 تدوین فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                                 
 

 

 .اتاقش ببریدش -

 

 :گفت اخم با کایدو و زد نمایی دندون لبخند کاسپر

 

 .کنم کار چی دونم می خودم خفه، -

 

 :زد فریاد عصبانیت با تانیا

 

 .نمیام جایی من شید خفه تون دو هر -

 

 :گفت و کرد ای خنده کاسپر

 

 ترسیدی؟ عزیز، تانیای اوه -

 

 :گفت و کشید تر بلند فریادی عصبانی تانیا

 

 .کاسپر شو خفه -

 

 :گفتم ناراحتی با
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 میرم؟ می دارم االن من خبره؟ چه اینجا بگه بهم یکی شه می -

 

 :گفت و زد مرموزی لبخند بنجامین

 

 .بودنه ما با از بهتر مرگ کردم می فکر ترسیده؟ ما خانم کبوتر -

 

 :گفت عصبانیت با کایدو

 

 .کنید تمومش رو حرفا این -

 

 به و گرفت دستش تو و گردنش سریع حرکت یه تو و شد تانیا نزدیک

 .شد پدید نا سرعت

 

 بود اتاقم توی فرد تنها که ایوان به و شدم جمع خودم تو بیشتر تعجب با

 .دوختم چشم

 

 شدن؟ غیب هو یه چرا بنجامین و کاسپر و تانیا و کایدو -

 

 :گفت و زد پوزخندی

 

 .نیست مربوط تو به -
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 :گفت و کرد مکثی

 

 .تشنمه من -

 

 [۲۳:۰۲ ۳۱.۰۸.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :گفتم عجز با

 

 !مریضم من. ایوان کنم می خواهش -

 

 سمتم به قدمی و گذاشت نمایش به و نیشش های دندون و زد لبخندی

 .برداشت

 :گفتم التماس با

 

 .کنم می خواهش ایوان -

 

 :گفت و نشست تخت روی کنارم ایوان

 

 .سرخ ویرانگر بسه فرار -

 

 :گفتم تعجب با
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 سرخ؟ ویرانگر -

 

 یک توی رو سرش حرکت ایوان شد پیچیده فضا توی که جیغی با

 .کرد متوقف صورتم سانتی

 :گفتم ترس با

 

 نبود؟ تانیا صدای ایوان، -

 

 :گفت و زد پوزخندی

 

 !گذره می خوش بهش داره که این مثل -

 

 :گفتم و شدم جمع خودم تو بیشتر

 

 ایوان؟ چی یعنی -

 

 :گفت وار زمزمه

 

 .باش ساکت فقط -

 

 [۱۹:۲۱ ۰۱.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤
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 .انداختم خودم به دوباره نگاهی

 و بود شده مشکی و لخت موهایی به تبدیل حاال فرم و طالیی موهای

 حاال سفیدم پوست. کرد می نمایی خود رنگی آبی لنز چشمام داخل

 به رفتن خاطر به فقط و فقط تغییرات این ی همه و بود شده برنزه

 .بود مدت کوتاه سفری

 که مجبورم فقط من و نیست مربوط من به علتش ایوان ی گفته طبق

 .برم باهاشون

 .ندیدمش حاال تا شنیدم رو تانیا جیغ صدای که دیروز از

 و خودش کار ایوان! کشیدم دل ته از آهی و کشیدم گردنم به دستی

 اون لمس از ناشی خفیف درد و نیشش های دندون رد حاال و بود کرده

 .بود مونده گردنم روی گاز اولین از یادگاری قسمت،

 

 از سری که دوختم چشم کارن به و اومدم خودم به اتاق در صدای با

 :گفت و داد تکون تاسف روی

 

 !دی می لفتش چقدر -

 

 :گفتم ناراحتی با

 

 من اومدن علت اصال و من توی تغییر همه این گید نمی بهم چرا -

 اومد؟ در کجا از ناگهانی سفر این اصال چیه؟

 

 :زد فریاد عصبانیت با کارن



 تدوین فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                                 
 

 

 .احمق ی دختره ببند و دهنت -

 

 :داد ادامه و شد تر آروم کمی

 

. بدم یاد بهت و کردن صحبت آداب و گوشه یه ببرمت باید بار یه -

 .نشده عصبانی این از بیشتر کایدو تا کن عجله هم االن

 

 [۱۲:۲۰ ۰۲.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 .کوبید بهم محکم و در و رفت بیرون اتاق از حرف این گفتن بعد

 بار برای و برداشتم رو رنگم صورتی کوچیک چمدون زار، حالی با

 به امیدواری دادن از بعد و انداختم نگاهی خودم به آیینه توی آخر

 .شدم خارج اتاق از خودم،

 

 نگاه دیدن با که بزنه حرفی خواست و کرد نگاهم عصبانیت با کایدو

 .خورد و حرفش بود، من به پشتش که کسی به توماس تلخ و سرد

 

 جیغ تانیا دیدن با و کردم نگاه بود برگشته سمتم به که کسی به تعجب با

 .کشیدم خفیفی

 

 روی مختلف های کبودی بر عالوه اومده؟ سرش بالیی چه من خدای

 خود سفیدش پوست روی هم نیش های دندون رد بدنش، و صورت

 .کرد می نمایی



 تدوین فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                                 
 

 این و بود شده ساله سی زن یک ی قیافه به تبدیل حاال زیباش، ی قیافه

 .بود شده من ترس البته و تعجب باعث درش، تغییر همه

 

 :کردم زمزمه سختی به لب زیر

 

 !تانیا -

 

 :گفت و زد لبخندی

 

 ایرن؟ چطوری -

 

 :گفتم نگرانی و ترس با

 

 اومده؟ سرت بالیی چه -

 

 :زد فریاد عصبانیت با کایدو

 

 .شید سوار شد دیر -

 

 و مرتب و پوش شیک مردی که راننده، و شدیم ماشین سوار حرف بی

 .کرد حرکت به شروع بود، تمیز
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 :پرسیدم بود نشسته کنارم که ایوان از آروم

 

 شده؟ چش تانیا ایوان -

 

 :گفت و کرد پوفی بعد و کرد نگاه بهم اخم با ایوان

 

 .آوردن سرش رو بال این کاسپر و کایدو -

 

 :گفتم لرزونی صدای با و کردم نگاه بهش ترس با

 

 بیارید؟ رو بال همین هم من سر خواید می -

 

 :گفت و کرد غلیظی اخم

 

 .کنه کاری باهات تونه نمی من جز کسی و منی به متعلق تو. خفه -

 

 :گفتم و گذاشتم قلبم روی و دستم و شدم جمع خودم تو

 

 ... قلبم ولی -

 

 :گفت و کرد وارد فشاری بهش و گرفت و دستم ایوان
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 .خفه -

 

 [۱۷:۰۱ ۰۲.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 .ام دوخته چشم تانیا به ساکت،

 تره بزرگ پسرا ی همه از اون کردم کسب حاال تا که اطالعاتی طبق

 ... مقابلش در بنجامین کنم می احساس چرا دونم نمی...  ولی

 منه توهمات همش ها این. نداره امکان اصال چون ندادم ادامه و حرفم

 .بس و

 

 ریم؟ می داریم کجا ما ایوان، گم می -

 

 :گفت بهم کردن نگاه بدون

 

 .پاریس -

 

 .شدیم پیاده ما و ایستاد ماشین که کردم نگاه بهش شده گرد های چشم با

 چرا؟ ولی گردم؟ برمی خودم شهر به دارم دوباره من یعنی فرودگاه؟

 پاریس؟ چرا اصال

 

 جا کاسپر کنار من و شدیم هواپیما سوار کردن، اعالم که و پروازمون

 و بست و چشماش همیشه مثل و نشست توماس هم کاسپر کنار و گرفتم
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 هاش آهنگ کردن گوش به شروع و گذاشت گوشش توی رو هدست

 .کرد

 

 کاسپر؟ آم -

 

 :گفتم که کرد بهم تفاوت بی نگاهی

 

 تغییرات همه این و پاریس ریم می داریم چرا بدونم خوام می من -

 !شدم گیج واقعا من بدی جواب بهم شه می چیه؟ من توی

 

 :گفت و زد نمایی دندون لبخند

 

 .بشناسه رو تو کسی نباید عزیز، ی ایرن -

 

 :گفتم تعجب با

 

 بشناسه؟ و من کسی نباید -

 

 :گفت و خندید

 

 .ایرن نیست خوب برات پرسیدن سوال -
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 نسبتا ی پنجره از صدا، بی و آروم و شدم متوجه کامال و منظورش

 .شدم خیره بیرون به هواپیما کوچک

 

 [۱۷:۳۰ ۰۲.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 و بود حرکت بی بودیم اومده وقتی از. بود خوابیده توماس کنم فکر

 .منظم هم هاش نفس

 .برداشتم بیرون به کردن نگاه از دست کاسپر صدای با

 

 چند به من. بدونی رو سواالتت تمام جواب خوای می که دونم می -

 !دم می جواب تاشون

 و سالشه شش و بیست کنی، می تصور تو که چیزی برعکس تانیا

 هم تو با االن و نخونده و درسش بوده دیگه های کار پی حاال تا چون

 .شده کالس

 

 :گفتم بلندی نسبتا صدای و حیرت با

 

 گفتی؟ چی -

 

 :گفتم سریع که انداخت بهم تندی نگاه

 

 !ببخشید -
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 :داد ادامه و گرفت من از و نگاهش

 

 حاال تا دونی می. اشه چهره فقط دلیلش این و آوره تعجب دونم می -

 تر جوون اش قیافه که شده باعث همین داشته؟ زیبایی عمل تا چند اون

 .بیاد نظر به

 

 قدر چه مادرن؟ یه از دو هر اینا. انداختم توماس به نگاهی متعجب

 .متفاوت

 

 :گفت و کرد ای خنده تک کاسپر

 

 بخونم؟ رو ها انسان ذهن تونم می که بودم نگفته بهت -

 

 :گفت که کردم نگاه بهش ترسیده

 

 نیستیم؟ متفاوت مگه مادریم یه از هم ما مادرن، یه از اونا -

 

 :گفتم و دادم تکون تایید نشونه به سری

 

 !عجیبید خیلی تون کدوم هر ها شما چرا -

 

 :گفت و زد لبخندی کاسپر
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 وقتش االن...  ولی بگم بهت رو چی همه که کنم می فکر دارم -

 .نیست

 

 این تا کردم دستام با بازی به شروع و انداختم پایین رو سرم ناراحت

 .شدیم پیاده نوبتی ما و اومد فرود هواپیما که

 

 .دوختم چشم اطراف به شوق با و کشیدم عمیقی نفس

 

 [۱۴:۲۸ ۰۳.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :گفت من به رو و کرد مرتب صورتش روی رو عینکش کارن

 

 فهمیدی؟ باشی صدا و سر بی و نپرسی سوالی هیچ که بهتره -

 

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 

 .بله -

 

 بی راننده و شدیم خودشون ماشین عین درست ماشینی سوار هم با

 راه حرف بی و گذاشت ماشین داخل و برداشت رو ها چمدون حرف

 .افتاد
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 .شد درشت چشمام روم به رو بزرگ ی خونه دیدن با

 قدیمی و کوچیک ای خونه شاهانه، و بزرگ ی خونه این جای قبال

 .بوده من های جوانی نو و ها کودکی شاهد

 .کردم نگاه اومد می ما سمت خوشحالی و شادی با که زنی به حیرت با

 فروشی فخر برای مطمئنا که قیمت گران های لباس با پوش شیک زنی

 های عمل با بود مشخص که جذاب ای قیافه. بودن مناسب کامال

 رو اش چهره تمام که لبخندی آخر در و بود کرده ترش زیبا مختلف،

 ندیده مامان صورت در هرگز من که بود لبخندی این و بود پوشونده

 .بودم

 ها پسر دونه به دونه شادی با دیدم وقتی شد غریبی ی واژه برام مادر

 :گفت من به رو و کشید آغوش در رو

 

 عزیزم؟ هستی کی تو -

 

 بگم، بهتر یا. مامان شدی عوض قدر چه بگم بزنم فریاد خواستم می

 آرایش و گریم تا چند با رو خودت دختر حتی که شدی عوضی قدر چه

 !نمیاری یاد به ساده

 

 :گفت و زد پوزخندی ایوان

 

 اتاق ضمن در بیارن رو ما های چمدون بگو. نیست مربوط تو به -

 دیگه؟ است آماده هامون
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 :گفت و زد لبخندی مامان

 

 کو؟ تانیا راستی. است آماده آره -

 

 .پسرا به برسه چه برخورد هم من به حتی که گفت جوری رو این

 

 :گفت من سر پشت از درست صدایی

 

 که ندادم دستوری بهت هنوز که من که اینه مسئله فقط. اینجام من -

 حاال بری؟ می لذت من به کردن خدمت از خودت نکنه کنی، اجراش

 داشت راستی کنن حاضر من برای رو حمام بگو پس جوریه این که

 .نشه فراموش هم آلبالو شربت رفت، می یادم

 

 که مامان کنار از و گرفت رو من دست ای دیگه حرف هیچ بی بعد و

 کرد، می نگاه بهش خصمانه و بود کرده مشت رو هاش دست عصبانی

 .شدیم عمارت بگم بهتر یا خونه، وارد و کردیم عبور

 

 [۱۷:۳۵ ۰۳.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 .زد حلقه هام چشم توی اشک عمارت، داخل دیدن با

 کرد می مشخص که بود رفته کار به توش قیمتی گران وسایل قدر اون

 .باشه شده میلیاردر زنی به تبدیل دست، تنگ و فقیر زنی من، مادر

 بود؟ آورده کجا از رو ها پول این ولی
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 روی هم با و برد بزرگی پذیرایی سالن سمت به رو من حرف بی تانیا

 سرسبز و بزرگ باغ به که زیبایی و قد تمام های پنجره نزدیک مبلمان

 .نشستیم داشت، دید عمارت

 :زد داد بلند صدای با تانیا

 

 کجایی؟ مارتا مارتا؟ -

 

 تا و اومد جلو هول با باشه ساله سی خورد می که جوانی نسبتا زن

 :گفت و شد خم کمر

 

 بفرمایید؟ جانم خانوم، سالم -

 

 :گفت و زد لبخندی تانیا

 

 کن، نگاه مارتا. مارتا بود شده تنگ هات شدن هول همین واسه دلم -

 .من عزیز دوست هستن، ایرن ایشون

 

 :گفت و زد لبخندی مارتا

 

 .هستم مارتا من خانوم، خوشبختم -

 

 :گفتم و زدم لبخندی
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 .نیستم راحت خانوم؟ نگی من به شه  می -

 

 :گفت لبخند با مارتا

 

 .جان ایرن چشم -

 

 [۱۶:۴۹ ۰۴.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :گفت و زد لبخندی تانیا

 

 حاضر هم رو حمام لطفا بیاری؟ واسم آلبالو شربت تا دو لطفا شه می -

 دیگه؟ خوری می آلبالو شربت تو ایرن راستی. کن

 

 و زد متقابلی لبخند تانیا که دادم تکون تایید نشونه به سری لبخند به

 .رفت تانیا دستورات انجام برای ای، دوباره تعظیم بعد هم مارتا

 :گفت که شدم خیره تانیا به

 

 وقت اصال االن. بعد برای دار نگهش اما فکرته، تو چی دونم می -

 باشه؟ کنی رفتار طبیعی کامال باید تو ضمن در! ایرن نیست مناسبی

 اونجایی از ضمن در و کنه شک چیزی به نباید هم خرفت پیرزن اون

 کن رفتاری بد باهاش و نده جواب پرسید هم سوالی هر خدمتکاره که

 باشه؟
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 :گفتم ناراحتی با

 

 !مادرمه اون اما -

 

 :گفت و کرد اخمی

 

 دوسش هم باز تو کرده که هایی کار با یعنی گی؟ نمی که جدی -

 شه؟ می مگه! است مسخره واقعا داری؟

 

 شدم ام کشیده های انگشت با رفتن ور مشغول و انداختم پایین رو سرم

 :گفت و زد لبخندی که

 

 طول که رو باتنت. ظاهری هم و باتنی هم! ایرن ای ساده خیلی تو -

 رو ظاهرت اومدی، و گرفتی دوش یه که این از بعد ولی کشه می

 باشه؟ نباشه هم حرف. کنم می درست

 

 .نکردم اعتراضی اما بودم ناراضی که این با

 نوشیدن از بعد ما و حاضره حمام داد اطالع و آورد رو شربت مارتا

 های اتاق وارد مارتا دنبال پسرا، به توجه بدون هامون، شربت

 .شدیم خودمون

 یک و بود سفید و کمرنگ خیلی سبز های رنگ از ترکیبی من اتاق

 .بود هم آرامشم باعث هایی جور
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 :شامل اتاق ی شده چیده وسایل

 با همراه آیینه میز راحتی، ی کاناپه سه دونفره، تخت بزرگ، کمد یه

 قرار روش خواب چراغ که تخت کنار کوچیکی میز ستش، صندلی

 هم آخر در و بود گرفته جا ای گوشه که بزرگی نسبتا تلویزیون داشت،

 اتاق از ای دیگه ی گوشه شیک، خیلی که خصوصی به صندلی و میز

 .کرد می نمایی خود میزش روی هم تاپی لب و بود گرفته قرار

 تمام های پنجره کردن باز با که بود بزرگ نسبتا ایوان یک دارای اتاق

 .کنی پیدا راه بهش تونستی می داشت، وجود که قدی

 درخت پره که داد می نشون رو باغ از قسمتی هم، رو به رو ی منظره

 .بودن شده کاشته زیبایی و مرتب طرز به که بود ها گل انواع و

 و حمام دیدن با و کردم باز رو داشت قرار اتاق توی که رنگی سفید در

 .شدم متعجب داشت وجود که بزرگی و لوکس دستشویی

 .بود شده استفاده قیمتی گران وسایل هم حمام و دستشویی داخل در حتی

 

 [۱۷:۲۹ ۰۴.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 .کشیدم عمیقی چندان نه آه

 چه دونستم نمی وقتی باشم داشته مامان از تونستم می انتظاری چه

 افتاده؟ اتفاقی

 .کردم می قضاوت نداشتم اطالع که چیزی مورد در نباید من

 :رسید گوشم به مارتا صدای و شد زده در

 

 .آوردم رو چمدونت عزیزم، منم جان؟ ایرن -
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 ازش و چمدون و کردم اکتفا" ممنون" گفتم به و کردم باز لبخند با و در

 .بستم و در و گرفتم

 دادم قرار کمد توی چمدون، داخل از رو نیازم مورد لوازم و ها لباس

 لم کاناپه رو که دیدم رو تانیا گذاشتم بیرون رو پام که این محض به و

 .زد می الک پاش های ناخن به داشت و بود داده

 :گفت و چرخید سمتم لبخند با که بستم رو حموم در

 

 .کردنته آرایش وقت که بشین بیا خب اومدی؟ عه -

 

 :گفت که کنم اعتراض خواستم

 

 ی همه اومدی حموم رفتی بشناستت؟ پیرزن اون خوای می نکنه -

 .بدم انجام آب ضد آرایش برات باید شده پاک آرایشت

 

 گریم به کرد شروع ماهرانه خیلی تانیا و نشستم صندلی روی ناراضی

 .من کردن

 سشوار با هم رو موهام و زد رنگی خوش الک برام رو هام ناخن حتی

 .بافت و کردم جمعشون سرم باالی و داد حالت

 تانیا که تغییراتی با حاال داد، می نشونم مظلوم و مهربون که ام قیافه

 که بود کرده زیبا و مغرور دختری به تبدیل و من بود داده انجام روش

 آور عذاب واقعا من برای این و کرد می خیره رو ای بیننده هر چشم

 .بود

 .باشم که نداشتم هم دوست و نبودم من این
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 از چیه، برای ها کار این که فهمیدم من و شد وقتش وقتی گفت تانیا

 و دونستم نمی من فعال خب ولی گیره می ام خنده داشتم، که پشیمونی

 !برسه هم ها زودی همین به وقتش نبود قرار که این مثل

 

 غلیظی نسبتا و زیبا آرایش خودش که تانیا با و پوشیدم رو هام لباس

 سمت به هم با و شدم همراه بود پوشیده هم شیکی های لباس و داشت

 .بخوریم ناهار تا رفتیم خونه آشپز

 

 [۱۸:۱۳ ۰۴.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 و خدمه خوردن غذا و آشپزی مختص فقط خونه آشپز که گفت تانیا

 .خوریم می غذا غذاخوری سالن تو ما و جاست اون کارکنان

 و کنه معرفی مستخدمین ی همه به رو و من تانیا نهار از بعد شد قرار

 .بده نشونم رو خونه کل بعد

 نگاهم من مسیرمون، توی و افتادیم راه غذاخوری سالن سمت به هم با

 .چرخید می خونه وسایل تک تک روی تحسین با

 غذاخوری سالن توی بزرگ میز پشت عادی خیلی که پسرا دیدن با

 کردن، می نگاه بودیم شده وارد تازه که ما به منتظر و بودن نشسته

 :گفتم و شدم متعجب

 

 بودن؟ ما منتظر -

 

 :گفت و خندید تانیا
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 دونستی؟ نمی مگه مقرراتیه، خیلی کارن -

 

 پشت هم کنار دو هر و دادم تکون مثبت نشونه به و سرم و زدم لبخندی

 :گفت آلودش رمز حالت همون با بنجامین که نشستیم میز

 

 خوب خانوم تانیا( داد ادامه و کرد مکثی) و خانوم کبوتر که بینم می -

 !شدن جور هم با

 

 :گفت و خندید تانیا

 

 قرار تاثیرش تحت حرفات با نکن سعی دارم، که دوستیه تنها اون -

 .کنی دورش من از و بدی

 

 :گفت ریزی ی خنده با من گوش در بعد و

 

 کرد؟ مکث من اسم گفتن موقع چرا دونی می -

 

 :گفت شیرینی لبخند با و خندید که دادم تکون ندونستن نشونه به و سرم

 

 گوشم و سر خیلی ها موقع اون آخه. خانوم ه*ز*هر گفت می بهم قبال -

 که بود چیزی اما نباشه مناسبم کامال شاید که بود لقبی و جنبید می

 .بودم راضی من و بود گفته بنجامین
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 :داد ادامه که کردم نگاهش تعجب با

 

 که قضایایی بعد...  خب ولی جنبه می گوشم و سر کمی هم االن -

 .ده نمی نسبت رو این بهم دیگه افتاد اتفاق

 

 تازه من و چیدن و میز ها خدمه از تا دو و مارتا و دادم تکون سری

 و بود نشسته پسرا به نسبت صندلی ترین دور در که شدم مامان متوجه

 .کرد می نگاه ما به اخم با

 

 تری آلود رمز حالت و بود کرده شون باریک که هایی چشم به بنجامین

 :گفت بود گرفته خودش به

 کاسپر از بخوام که نکنید وادارم هم؟ گوش تو کردید می پچ پچ چی -

 .بپرسم

 

 :گفت و زد لبخندی ریلکس تانیا

 

 .گفتیم می بگیم بلند خواستیم می اگه -

 

 بگه چیزی کاسپر به که این قبل و کرد کاسپر سمت و روش بنجامین

 :گفت قاطعیت و جدیت با همیشه مثل کارن

 

 نرفته؟ یادت که خوردن غذا آداب. بنجامین ساکت -
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 خوشمزه غذای خوردن مشغول ما و نگفت چیزی و زد لبخندی بنجامین

 !شهره های آشپز بهترین از یکی دستپخت گفت می تانیا که شدیم ای

 

 [۱۸:۲۳ ۰۴.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 نگاه که نمونه گفته نا البته و رفتن سمتی به حرف بی همه غذا از بعد

 همراه تانیا، و من خوردن غذا طول تمام در کایدو عصبانیت از پر

 .بود شده من تعجب و تانیا عمیق لبخند باعث این و بود مون

 

 :گفت و کرد همراه خودش با و من و گرفت و دستم تانیا

 

 کارمون معلومه که طور این. کنم آشنا اینجا کارکنان با رو تو بیا اول -

 دشواره کمی خونه این به کردن عادت و کشه می طول بیشتر یکم اینجا

 .کنی می سپری رو سفر این خوب خیلی من وجود با تو البته که

 

 فکرم بودیم گرفته پیش در رو خونه آشپز مسیر هم با که طور همون

 چرا؟ که بود این گیر در

 نبود همونی اون مگه خوبه؟ من با و شد مهربون انقدر هو یه تانیا چرا

 مونم می زنده که دونم نمی االن من و کرد مسموم رو کیکم و قهوه که

 یانه؟

 دارو از یکی مدیون رو این و کردم نمی احساس رو دردی البته که

 .بودم کارن های
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 لبخندی که کردم نگاه تانیا به تعجب با که ایستادیم خونه آَشپز در جلوی

 :گفت و زد

 

 باشه؟ ببخش من -

 

 :گفت که کردم نگاهش بیشتری تعجب با

 

 .دادم یاد کاسپر به رو خونی ذهن من -

 

 .بود بر از رو من افکار تمام و بود بلد خوانی ذهن اون یعنی این و

 

 به که دونستم نمی و نداری خوبی نیت تو که کردم می فکر من -

...  من کنی زندگی ها پسر با و اونجا بیای شدی مجبور مادرت خاطر

 .بهتره کردم می بهت راجع فکرایی چه نگم اگر. بافم منفی یکم

 

 :گفتم و زدم متقابلی لبخند که کرد نگاه بهم سوالی و زد لبخندی

 

 .نبخشمت که نیستم دل سنگ هم ها قدر اون من -

 

 :گفت و خندید

 

 .رسیده آشنایی وقت که تو بریم حاال. بابا دونم می -
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 و مرتب افتاده پایین سری با شون همه و کرد خط به رو کارکنان تانیا

 .شون کردن معرفی به کرد شروع تانیا که بودن ایستاده منظم

 

 خواهر و توعه همسن ماریا هم ایشون شناسی، می که رو مارتا -

 ی جنبه بیشتر و شه نمی محسوب کارکنان جزو البته که مارتاست

 .داره برامون رو دلقک

 

 و کرد اشاره ماریا کناریه دختر به تانیا که زدم لبخند منم و خندید ماریا

 :گفت

 

 ی سلیقه به تقریبا خونه این و است خونه دکوراسیون مسئول اریکا -

 و بیست که بگم اینم آها. بوده خودش با هم خونه معماری حتی و اونه

 .منه همسن و سالشه شش

 و وسواسیه هم خیلی و داره عهده به رو کاری تمیز وظایف سرینا،

 .سالشه سه و بیست

 و ماست مستخدم ترین پیر و گفتم بهت که یکیه درجه آشپز هم کاترین

 .سالشه هفت و سی

 باشیش دیده اصال حاال تا نکنم فکر که ماست خصوصیه ی راننده جان

 .سالشه چهر و بیست و گیر گوشه و حرفه کم خیلی معموال چون

 سالشونه پنج و بیست دو هر و دارن رو نگهبان حکم هم نیک و رابرت

 .هستن قدیمی دوستای و

 .کن معرفی و خودت خب

 



 تدوین فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                                 
 

 :گفتم و زدم لبخندی

 

 .خوشحالم خیلی آشناییتون از و هستم ایرن من -

 

 به ماریا بین این در و کردن خوشحالی اظهار به کردن شروع همه

 .نشست دلم به شدت

 .بود من تعجب باعث هم سرینا شخصیت

 و بود کار پر و مغرور و جدی کارن، عین درست بگم تونستم می شاید

 .داشت بسیاری تاکید قوانین اجرای و نظم روی

 

 [۱۹:۲۳ ۰۴.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 به کردیم شروع تانیا با عکس، بر و همه به من شدن معرفی از بعد

 .خونه مختلف های قسمت دیدن

 توش که ای خونه از تر بزرگ حتی و بود بزرگ خیلی خیلی خونه

 .کردیم می زندگی

 حتی و مختلف های منظره از زیبا تابلوی قیمت، گرون و شیک وسایل

 خصوصی به های قسمت در که هایی عتیقه نامفهوم، های نقاشی

 .داد می نشون بیشتر رو خونه زیبایی همه، و همه بود شده گذاشته

 :بود مختلفی های سالن شامل خونه

 سالن ،... و جکوزی و شنا سالن پذیرایی، سالن غذاخوری، سالن

 کنن درست که گفته ها پسر خاطر به اریکا گفت می تانیا که بدنسازی

 .فیلم تماشای سالن و شد الزم شاید
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 طبقه در پذیرایی و غذاخوری سالن و مهمان، اتاق دو و خونه آشپز

 زمین زیر در جکوزی، و سونا و شنا سالن و بدنسازی سالن و بود اول

 پشتی حیاط تو هم استخر یک تانیا های گفته طبق البته و داشت قرار

 .داشت قرار

 ی طبقه و داشت قرار خدمه اتاق و مهمان اتاق سه هم دوم ی طبقه

 سوم ی طبقه و داشت قرار مامان و تانیا و من و پسرا های اتاق سوم

 .مجزا ی خونه آشپز یه ی اضافه به بود سینما سالن هم

 

 :پرسید سریع تانیا که برداشتیم قدم باغ به تانیا با

 

 ترسی؟ نمی که سگ از -

 

 :گفتم و زدم لبخندی

 

 .دارم دوست هم خیلی رو بامزه های سگ من نه -

 

 بزرگ خیلی سگ پارس صدای با که بگه چیزی خواست هول با تانیا

 .چسبیدم تانیا به ترس با و پریدم جا از وحشتناکی و

 

 !نخورده و من تا دار ش نگه تروخدا چیه؟ دیگه این تانیا وای -

 

 :گفت و خنده زیر زد تانیا
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 .نیست ترسناک هم ها قدر اون. ایوانه سگ اون نترس -

 

 همون در و بشم راحت سگه دست از تا رفتم تانیا پشت بیشتر ترس با

 :گفتم حال

 .هست قدمم هم تازه شناسه نمی و من که سگه ولی. شاید تو مقابل در -

 

 انداخت نگاهی من ریز ی جثه به و برگردوند عقب به رو سرش تاینا

 قطع صداش هم ایوان صدای با حتی که زد خنده زیر قبل از تر بلند و

 .نشد

 

 !خورمت نمی نترس شدی؟ قایم تانیا رفتیپشت چرا -

 

 :گفتم ترس با

 

 .خوره می و من حتما سگت ولی نخوری تو شاید -

 

 [۱۹:۴۰ ۰۴.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 من محکم و انداخت کمرم دور و دستش یه و اومد جلو و زد پوزخندی

 .بیوفتم خودش بغل تو شد باعث که کرد جدا تانیا از و

 کنار درست ایوان دیدم که بشه خیال بی سگه تا چسبیدم بهش محکم

 :گفت و ایستاد سگ
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 .کن بغل رو سگ برو -

 

 :گفتم و چسبیدم بهش بیشتر ترس با

 

 .کنم نمی و کار این من گفتی؟ چی -

 

 :گفت بدجنسی لبخند با

 

 !مجبوری -

 

 بودن ناگهانی خاطر به شد باعث که داد هول جلوی به و من و

 .بیوفتم بزرگ و سیاه سگ جلوی دقیقا و زانوهام روی حرکتش،

 .رفتم فرو ایوان بغل تو ژشت از که برم عقب به کردم سعی ترس با

 و گذاشت دستم روی رو دستش بودیم، نشسته دو هر که طور همون

 .ببندم محکم و چشمام ترس با شد باعث که برد سگ طرف به و دستم

 از رو دستش ایوان. شد گرش نوازش و نشست سگ سر روی که دستم

 کرد شروع سگه و کردم باز رو هام چشم من و برداشت دستم روی

 .کردن لوس من برای رو خودش

 :گفت ایوان که کردم نگاه سگه به تعجب با

 

 .الکسه اسمش دیدی؟ نبود ترسناک -

 



 تدوین فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                                 
 

 پرتم و کرد بلند هم رو من و شد بلند که دادم تکون هدف بی رو سرم

 پیش رو ایوان حرکت که این مثل شکر رو خدا که تانیا بغل تو کرد

 .گرفت سریع رو من و بود کرده بینی

 

 :گفت تانیا و رفت دنبالش هم سگش و شد دور ما از پوزخند با ایوان

 

 .شد رفع فعال که بود باغ این مشکل اولین این خب -

 

 :کردم تکرار تعجب با

 

 مشکل؟ اولین -

 

 :گفت حرص و عصبانیت با تانیا

 

 .موزی حشرات و حیوانات -

 

 :گفتم و زدم لبخندی

 

 .ببینیم رو باغ بریم ندارم مشکلی باهاشون من -

 

 [۱۹:۵۹ ۰۴.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤
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 من و برگشتیم خونه به استخر، و پشتی حیاط و بزرگ باغ دیدن از بعد

 اتمام از بعد کارن، قانون طبق و خوردم شام کمی زیاد خستگی با

 با رو هام لباس و کردم و حرکت اتاقم سمت به و شدم بلند همه غذای

 و کردم خاموش رو چراغ و کردم عوض رنگی صورتی خواب لباس

 .رفتم خواب به نرمم، و گرم تخت روی

 

 تعجب و ترس با و شدم بیدار خواب از کایدو عصبانی صدای با

 :زد داد که کردم نگاهش

 

 .خورد و من مخ دختره این. دیگه شو بلند -

 

 .رفت بیرون ای دیگه حرف هیچ بی هم اون و پریدم جام از سرعت به

 کنم؟ کار چی االن من خب

 :گفت و شد نمایان کمرنگی لبخند با کاسپر و شد باز در لحظه همون

 

 .خرید رید می دارید تانیا با -

 

 جام سر حرف بی هم من و بست رو در ای دیگه حرف هیچ بی و

 .کردم نگاه خودم به آیینه از و ایستادم

 پوست رنگ و بود نشده ور اون و ور این هم ذره یک آرایشم حتی

 .بود برنزه هم هنوز سفیدم
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 تا که رنگم چرک صورتی دامن با همراه ربعی سه آستین و سفید بلوز

 بیرون اتاق از و بافتم طرفم دو رو موهام و پوشیدم بود هام زانو روی

 .زدم

 بهم تا سر از نگاهی و شد ظاهر جلوم ماریا اتاق از رفتن بیرون با

 :گفت و کرد

 

 .بذاره اش مرده صاب شکم اون اگه البته منتظرته تانیا. خوبه -

 

 :گفت و زد لبخندی که کردم نگاهش تعجب با

 

 نداری؟ عادت ها حرف این به نکنه چیه؟ ها -

 

 :گفت لودگی با و انداخت گردنم دور و دستش

 

 .باالخره کنی می عادت. دلم عزیز نداره عب -

 

 .شدیم خونه آشپز وارد

 اگه که نبود حواسش حتی و بود صبحونه خوردن مشغول عجله با تانیا

 .زنن می رو گردنش نخورده صبحانه بقیه با و سالن توی بفهمه کارن

 

 :گفت و داد قورت رو دهنش توی ی لقمه و خوند رو فکرم

 



 تدوین فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                                 
 

 .بریم تا بخور سریع بیا. دونه می خودش نکن فکر زیاد -

 

 از خداحافظی از بعد و کرد بلندم تانیا که بودم نخورده ای لقمه چند

 .شدیم خارج خونه از ماریا

 

 [۲۲:۴۵ ۰۴.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :گفتم لجبازی با

 

 .پوشم نمی رو چیزی همچین من اما -

 

 :گفت و زد جنسی بد لبخند

 

 .پوشی می چرا -

 

 :گفتم حرص با

 

 .پوشم نمی گفتم -

 

 :گفت و خندید تانیا

 

 میاد؟ بهت قدر چه دونی می بپوشی و این باید تو. دختر نکن لجبازی -
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 :گفتم لباس به ناراضی نگاه با

 

 .نیست خودم با موندنم زنده که بپوشم رو این من اگه! بازه خیلی اما -

 

 :گفت و کرد تری بلند ی خنده

 

 مثال؟ شون کدوم. جون دختر نبر باال و نفست به اعتماد انقدر -

 

 :گفتم و چرخوندم حدقه توی رو هام چشم

 

 هیچی که توماس -

 عمرا که هم کارن

 ممکنه ایوان

 شاخمه رو که هم بنجامین

 دارم شک و کاسپر

 نکنم فکر هم کایدو

 

 :گفت که انداختم تانیا به تردیدی پر نگاه

 

 .برمش می کنید حساب رو این آقا. دختر نگو چرت -



 تدوین فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                                 
 

 

 !بس و اومدن می بر پسرا فقط تانیا پس از. شدم خیال بی و کردم پوفی

 باز خیلی بودم کرده پرو تانیا اصرار و تفریح برای که زیبایی لباس

 کرد قانع رو من زور با تانیا اما نداشتم خریدنش به ای عالقه من و بود

 و رسید می باسنم زیر وجب یک تا که رنگ صدفی لباس اون حاال و

 رو گذاشت می نمایش به رو هام شونه از یکی و داشت شلی ی یقه

 بوتیک هزارم، بار برای ستش کفش خریدن برای ما و بود خریده

 کفش من های پسندی سخت با آخر در و کردیم رو و زیر رو بزرگ

 می زانوم زیر کمی تا هاش بند که خریدیم رو لباسم همرنگ بلند پاشنه

 .رسید

 اطراف در موجود رستوران سمت به هم با و گرفت رو دستم تانیا

 :کرد شروع تانیا دادن، سفارش از بعد و رفتیم بوتیک

 

. خریدیم رو ها این تا کشتی و من ولی خوشگله کفشت و لباست خیلی -

 بر من. باشی جوری این کردم نمی فکر اصال ها پسندی سخت خیلی

 .کارم پی رم می و خرم می سریع اما خرم می زیاد تو عکس

 که مدت این تو که بذارم اختیارت در رو اطالعات سری یه باید راستی

 .نیاد پیش برات مشکلی هستی خونه تو

 

 :گفت و زد بدجنسی لبخند که کردم نگاهش کنجکاو

 

 .ناهار از بعد البته -

 

 [۲۲:۴۸ ۰۴.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤
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 ما و آورد رو هامون سفارش گارسون، که کردم نگاه بهش اعتراض با

 .شدیم خوردن مشغول حرف بی بود، کارن علتش که عادتی طبق

 

 دستمال و کرد پاک آرومی به رو هاش لب و دهن دور دستمال با تانیا

 :کرد شروع و آورد پایین رو

 

 که بمونه مجرد عمرش آخر تا داره قصد و خوبیه زن خیلی مارتا -

 خواهرش، برعکس متینیه و محجوب دختر ولی بذارم عمرا من البته

 .معناست تمام به هیوالی یه که ماریا،

 خیلی و نداره دروایسی رو کسی با و زنه می حرف راحت خیلی اون

 .خوبیه تلنگر برات اوقات بعضی اما کنه ناراحتت ممکنه و رکه

 و شه نمی خسته معموال و جوشه و جنب پر و کوش سخت اریکا

 کنم می تعجب واقعا من که مهمیه مسائل به کردن فکر حال در همیشه

 .داره خردمندانه افکار این از اون، سن به دختری طور چه که

 شاید حتی و کارن عین یکیه بگم بخوام بهتر. بدتره هم اون از سرینا

 و کنه نمی فراموش رو چیزی هرگز سرینا. اون از تر سرسخت

 رو کسی انتقام و تالفی بدون هرگز و داره ای قوی خیلی ی حافظه

 ناراحت یا عصبانی کسی دست از زود و داره پاکی قلب اما بخشه نمی

 .صبوره خیلی و شه نمی

 آدم سر واقعا و حرفه پر و فضول خیلی اما خوبیه خیلی خانوم کاترین

 .میاره درد رو

 کسی با اصال و گیره گوشه و حرف کم خیلی گفتم که طور همون جان

 مشورت واسه همه معموال و منطقیه خیلی و شه نمی دمخور زود

 .گیرن می رو سراغش گرفتن
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 فدای رو چیز همه بیاد وسط نیک پای اگه اما خودخواهه خیلی رابرت

 .اون از بدتر نیک و کنه می دوستش

 که کسیه رابرت عوض در و رنجه زود خیلی و احساساتیه بیشتر نیک

 اوقات بعضی حتی یا شه می رد کنارت از خیال بی بدی هم فحش بهش

 .شه می ترسناک واقعا که ده می رو جوابت چنان

 بگم باید نرفته یادم تا راستی آها. من اول دست اطالعات از اینم خب

 :مثل کنن می کار جا این که هستن دیگه نفرات خیلی که

 به و هستن سرینا دست زیر که هایی خدمتکار ها، نگهبان ها، باغبون

 های راننده و ها بادیگارد هستن، مشغول کاری تمیز و گیری گرد

 .دیگه

 .نداره ضرورتی هیچ باهاشون شدن آشنا اما

 نیویورک مال هامون، خدمتکار حتی و پسرا و من که بگم اینم آها

 زندگی به مشغول جا این و کنیم نمی زندگی اونجا دیگه ولی هستیم

 .هستیم

 

 :گفتم و زدم لبخندی

 

 و صد ها وقت بعضی شخصیتت! ها نبودی حرف کم همچین هم تو -

 شناختم می که تانیایی اون کنم می فکر من و چرخه می درجه هشتاد

 .نیستی

 

 [۲۳:۱۷ ۰۴.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :گفت و زد تلخی لبخند
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 .گی می درست داری شاید -

 

 :گفت و چرخوند اطراف به و گرفت هاش انگشت از رو هاش چشم

 

 .هستم که باشم اونی تونم نمی من هم شاید -

 

 :گفت که کردم نگاهش تعجب با

 

 !بپرسی توماس از تونی می رو هات سوال خیال، بی -

 

 :گفتم و کردم نگاهش شده گرد های چشم با

 

 به برسه چه ده نمی رو سالمم جواب حتی اون. عمرا توماس؟ از -

 !من های سوال جواب

 

 :گفت و خندید

 

 .نیست بدی آدم هم ها انقدر -

 

 :کرد اصالح اخم با و شد غمگین نگاهش
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 !نیست بدی  آشام خون هم ها انقدر -

 

 :گفتم و انداختم پایین و سرم

 

 ... که گفته بهم کاسپر راستش دونی می -

 

 :گفت و دوخت پنجره سمت به حوصله بی رو سرم

 

 !بپرس و سوالت. گفته چی دونم می خودم -

 

 :گفتم و کردم منی و من

 

 شدید؟ آشام خون چطوری -

 

 :گفت و زد زل هام چشم به و زد پوزخندی

 

 حرف زبونم زیر از تونی می نیست خوب حالم االن آوردی شانس -

 .بکشی

 و هستیم تنی برادر و خواهر توماس و من دونی می که طور همون

 .داشتیم آرومی و راحت زندگی مادرشون، و پسرا، بقیه بودن از قبل



 تدوین فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                                 
 

 و نسب و اصل با هم مادرم و بود شهر مندان ثروت جزو من پدر

 .بود اصیل

 تمام با و زد نارو بهش بابا شریک که این تا داشتیم خوشی زندگی

 به کار خالصه و داد اطالع پلیس به هم پدرم و کرد فرار پدرم ثروت

 ... که این تا کشید جور نا جاهای

 

 رو کجکاوم و متعجب صورت کردم سعی که انداخت بهم مردد نگاهی

 که بهش زدم زل مشتاق ظور همون و نتونستم اما بدم جلوه عادی

 :داد ادامه و شد خیره هاش انگشت به دوباره و خندید

 

 و داشت آدم کلی بیرون اون ولی کرد دستگیرش و گرفتتش پلیس -

 انتقام پدرم از جوری این و بکشنش که مامان سراغ فرستاد رو کسی

 و من مادرم، کشتن بر عالوه توماس، و من دیدن با ها اون اما بگیرن

 رو شکایتش و بره که کردن تهدید رو بابام و دزدیدن هم رو توماس

 .بگیره پس

 ... و موندم خودم اما دادم فراری رو توماس من

 

 اخم و زد گره هم تو رو هاش دست و دوخت سقف به رو هاش چشم

 :داد ادامه و کرد

 

 به که بالیی هر. بودم ها اون دست اسیر و گروگان سال چند تا من -

 که این تا کردن می پیاده من روی رو کرد می خطور شون کثیف ذهن

 خودم و کردم فرار توماس و بابا امید به و کسی کمک بدون روز یک

 .رسوندم خونه به رو
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 [۲۳:۲۳ ۰۴.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :گفت و دوخت هام چشم تو رو اشکش از پر و روشن آبی های چشم

 

 نکرده حس هم رو من خالی جای حتی ها اون شد؟ چی دونی می اما -

 .بودن

 .بود شده هم دیگه پسر تا چهار صاحب و بود گرفته جدیدی زن بابا

 مرد مادرش اومد دنیا به وقتی و بود مامانش شکم توی کایدو موقع اون

 .ندارم کاری ها این به...  و

 کمک به و راحت خیلی" گرفتم انتقام ازشون من" اینه سوالت جواب

 .بودم اسیرش رو سال چند من که آشغالی همون

 هم من و بکنه باهاشون گم می که رو کاری اون که بود این مون قرار

 .بدم بهش رو پدرم ثروت نصف عوض در

 و گرفتم رو انتقامم کردم می فکر که چیزی اون از تر راحت خیلی

 .آورد هم من سر رو بال این ها، اون بر عالوه هم آشغال اون

 

 سمتم و برداشت دستمالی که نزدم حرفی و کردم نگاهش تعجب با

 .اومدم خودم به تازه که گرفت

 شد؟ اشک از پر من صورت کی

 منتظر و کردم پاک رو هام اشک و گرفتم ازش گیجی با رو دستمال

 :داد ادامه و زد مهربونی سر از لبخندی که ام دوخته چشم بهش
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 انسان از ما تا کرد کار چی که این و آشغال اون مورد در خوام نمی -

 از کمتر من برای عذابش بدون، ولی بزنم حرف بشیم آشام خون به

 من و بود باشه نشده کس هیچ ناراحتی باعث نبودنم که بود عذابی اون

 هم هرگز دونم می و نیستم پشیمون اصال و اصال. راضیم کارم از

 برای سوزنی سر حداقل کاش داشتم دوست...  اما بود نخواهم پشیمون

 .بودم مهم کسی

 

 [۲۳:۳۹ ۰۴.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 .دوختم چشم بهش ناراحتی با

 :گفتم اراده بی و گاه خدا نا

 

 ... بنجامین -

 

 تن با و انداختم پایین رو سرم که کرد نگاهم شده درشت های چشم با

 :دادم ادامه تری پایین صدای

 

 ... اون کنم می احساس -

 

 :گفت عصبانیت با تانیا

 

 !کن تمومش -
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 کشیده سختی انقدر تانیا. کردم باز بعد و دادم فشار محکم رو هام چشم

 که انتقامی! نبود عادالنه این کردن؟ می رفتاری بد باهاش همه و بود

 ها پسر رفتار اما بوده اشتباهی کار مطمئنا نه، که شاید گرفت اون

 .نبود درست اصال افتاده اتفاقی چه دونه می دقیق که توماس مخصوصا

 

 :گفت تری آروم لحن با تانیا

 

 .نداشتم منظوری نشو ناراحت آم، -

 

 و کرد نگاهم تعجب با که کردم نگاهش خنده با و آوردم باال رو سرم

 :گفتم من

 

 ندارم دوست اصال من. نیارما کم ماریا جلوی تا کنی کمک بهم باید -

 ی روحیه و بکنی رو سعیت باید تو باشه؟ کنم جلوه ضعیف مقابلش در

 !کنی بیدار رو من خشن

 

 می که طور همون و خنده زیر زد بلند بعد و کرد نگاهم تعجب با

 :گفت خندید

 

 کمکت اما باشی داشته خشنی ی روحیه تو نکنم فکر...  ایران اوه -

 .کنم می
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 با و برداشت خرید مشمباهای همراه رو کیفش و شد بلند میز پشت از

 :گفت ای خنده تک

 

 

 ... و شده دیر که بریم شو بلند هم حاال

 

 و برگشت عقب به شک با که کردم نگاهش تعجب با که کرد مکثی

 .خشکید لبش روی لبخند و موند خیره جایی به نگاهش

 

 سر پشت میز درست که رسیدم بنجامین به وقتی و گرفتم و نگاهش رد

 ترسیده و زده بهت ی قیافه به لذت با و بود زده اش چونه زیر دست ما

 .پریدم جام از ترس با بود شده خیره تانیا ی

 شنیده؟ رو ما های حرف ی همه یعنی

 

 :گفت بهش رو اخم با تانیا

 

 کردی؟ تعقیب رو ما بنجامین؟ کنی می کار چی اینجا -

 

 هاش چشم روی دارش حالت موهای که کرد کج رو سرش بنجامین

 .ریخت

 همزمان و کرد حرکت تانیا سمت مرموزی لبخند با و شد بلند جاش از

 این بدون و روند عقب به رو ها اون و برد فرو موهاش بین رو دستش

 :گفت بگیره تانیا از رو اش خیره نگاه که
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 .نشو عصبانی تانیا، اوه -

 

 [۰۰:۴۶ ۰۵.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 میز روی تانیا طرف دو رو هاش دست و کرد ریز رو هاش چشم

 های گونه شد باعث که کرد زمزمه چیزی و شد خم روش و گذاشت

 .بشه هول و بگیره رنگ تانیا

 هول عقب به اخم با رو بنجامین و برگشت عادی حالت به سریع ولی

 :گفت و داد

 

 نظرم زیر رو کارهام و کنه تعقیبم کسی که این از من که دونی می -

 ... دیگه لطفا پس. متنفرم بگیره

 

 :گفت و خندید بلند بنجامین

 

 بیارم در سر هات کار از بخوام که دونمت می حدی در کردی فکر -

 !تانیا ارزشی بی من برای تو کنم؟ تعقیبت و

 

 :گفت و شد خم بنجامین صورت توی و زد لبخندی تفاوت بی تانیا

 

 .بنجامین کنی می فکر احمقانه هنوز که حالم خوش -
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 بود تانیا ی پیروزمندانه لبخند و بود کرده اخم که بود بنجامین این حاال

 .بود کرده خوش جا هاش لب روی که

 تانیا کمر دور و دستش بنجامین که برگرده عقب به خواست تانیا

 .نداد بهش و کار این ی اجازه و انداخت

 کس هیچ که رستوران دیدن با و انداختم اطراف به نگاهی زده هول

 .کشیدم راحتی نفس نبود توش

 و بودیم باال ی طبقه ما و بود پر پایینش ی طبقه رستوران اصل در

 .نداشت بهمون دیدی پایین طبقه از کس هیچ

 نگاه رو بنجامین تعجب با تانیا که دوختم دوتا اون به و نگاهم دوباره

 دور هاش دست از یکی و بود کرده اخم همچنان بنجامین و کرد می

 .بود شده حلقه تانیا کمر

 ریخته هاش چشم روی که تانیا موهای و کرد بلند رو دستش یکی اون

 :گفت و زد کنار رو بود شده

 

 .تانیا نکن بازی من با -

 

 برعکس، و نزد حرفی بنجامین اما انداخت پایین رو سرش معذب تانیا

 .کرد بیشتر تانیا کمر دور رو دستش فشار

 عاشق که کردم می فکر حتما نبود تر کوچیک تانیا از بنجامین اگه

 .تانیاست

 :گفت آرومی صدای با و معذب بود چسبیده بنجامین به کامال که تانیا

 

 ... بنجا -
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 :گفت و کشید عمیقی نفس

 

 .بنجامین کن ولم -

 

 تانیا کمر دور از رو دستش آروم صورتش توی محو لبخند با بنجامین

 :گفت بهم رو و کشید عقب سرعت به تانیا و کرد باز

 

 .ایرن بریم -

 

 .شدیم خارج رستوران از هم با و افتادم راه دنبالش حرف بی

 

 [۱۳:۳۲ ۰۵.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 می رفتار جوری و بود عادی تانیا ولی بزنم حرفی کردم نمی جرئت

 بی خودش مثل که کردم سعی منم نیوفتاده خاصی اتفاق هیچ انگار کرد

 .خودم رفتار خیال

 

 مشکی ساپورت و سفید شومیز با رو لباسام خونه، به رسیدن بعد

 سمت به هم با و کرد تمدید رو رژم زور به هم تانیا و کردم عوض

 .ببینیم فیلم یه تانیا، پیشنهاد به تا کردیم حرکت فیلم سالن

 

 :گفت و کرد باز و در شوق با تانیا
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 نه؟ قشنگه خیلی اینجا. تو بیا -

 

 از درست صدایی که دادم تکون تایید نشونه به سری و زدم لبخندی

 :گفت سرم پشت

 

 بذاری؟ خوای می فیلمی چه -

 

 بود کرده اخم همیشه مثل که ایوان دیدن با که برگشتم عقب به ترس با

 .رفتم عقب سمت به قدم چند

 

 :گفت تعجب با تانیا

 

 ببینی؟ خوای می هم تو مگه -

 

 :گفت و شد سینه به دست ایوان

 

 داره؟ ایرادی مگه -

 

 :گفت طوالنی سکوت بعد و نگفت چیزی تانیا

 

 !بذارما میاد بدت تو که ژاپنی های کارتون اون از خوام می -



 تدوین فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                                 
 

 

 و نشست پرده جلوی راحتی های کاناپه از یکی روی خیال بی ایوان

 :گفت

 

 .منتظرم -

 

 :گفت من به رو ایوان که شد خیره بهش متعجب تانیا

 

 .بیان کن صدا هم رو بقیه برو هی، -

 

 :گفتم تعجب با

 

 برم؟ من -

 

 و  زدم بیرون سالن از جت، سرعت با شده خیره بهم اخم با دیدم وقتی

 .کردم حرکت پسرا اتاق سمت به

 

 با توماس و گرفت پیش در رو فیلم سالن راه حرفی هیچ بی که کارن

 هم اون و داد تکون سری گفته ایوان گفتم وقتی و کرد نگاهم تعجب

 .رفت

 کایدو و نکردن باز و در و نبودن هاشون اتاق توی بنجامین و کاسپر

 .رفتیم سالن به و افتاد راه من سر پشت عصبانیت با هم
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 که بود رفته یادم باز...  که من. شدم متعجب بنجامین و کاسپر دیدن با

 .دارند طبیعی ماورا های قدرت و آشامن خون

 و شد بلند بنجامین که نشستم تانیا کنار ای نفره سه ی کاناپه روی

 :گفت ریلکس خیلی و نشست بود وسط که تانیا کنار درست

 

 تانیا؟ ذاری نمی و فیلم چرا -

 

 :گفت تعجب و من و من با تانیا

 

 .ژاپنیه های کارتون اون از آم. بیاد خوشتون نکنم فکر شما آخه -

 

 :گفت بهش کردن نگاه بدون بنجامین

 

 .بذار برو خب دیگه؟ است انیمه منظورت -

 

 من کنار و گذاشت رو انیمه و شد بلند ای دیگه حرف هیچ بی تانیا

 :گفت گوشم زیر و برگشت

 

 زنن می حرف ژاپنی زبان به و شیطانیه عاشقان اسم به انیمه یه این -

 نداری؟ که مشکلی. داره انگلیسی نویس زیر اما
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 :گفتم بهش تعجب با

 

 بینی؟ می کارتون تو مگه -

 

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت تانیا

 

 .کارتونن از بهتر خیلی اینا -

 

 بود من زندگی شبیه که کارتونی به تعجب با من و شد شروع کارتون

 .انداختم نگاهی

 

 [۱۳:۵۹ ۰۵.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 شو شبیه کامال و بود آبی هم هاش چشم رنگ حتی که توماس

 بود رجی کپ اخالقیات، و عینکش اون با که هم کارن

 بود آیاتو شبیه اخالقیاتش از بعضی و تخم و اخم توی هم ایوان

 خیلی اش قیافه اما نبود سادیسمی جورایی یه کاناتو خود مثل کاسپر

 بود کاناتو شبیه خیلی

 بود الیتو عین اش قیافه هم اخالقش هم که هم بنجامین

 بود سوبارو شبیه خیلی بودنش خشن و عصبانی که هم کایدو

 بودم یویی شبیه مثال نفسی به اعتماد چه با منم

 بود من از تر خوشگل جورایی یه اون خب ولی
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 بذاریم کوردلیا جای به تونستیم می مثال هم رو تانیا

 بود خوب خیلی تانیا. نه یا

 بذاریم کوردلیا جای بتونیم شاید رو من مامان مثال

 بذاریم ریکتر جای به که شد پیدا کسی هم آینده در شاید

 

 تانیا که این مثل ولی بودن شده متعجب شباهت همه این از هم پسرا

 دیالوگ ترین کوچک حتی که بود دیده رو انیمه این بار هزار قبال

 .بود حفظ هم رو هاشون

 

 انداختن هم به متعجبی نگاه همه دیدیم کامل که رو انیمه قسمت دوازده

 .خنده زیر زد بلند تانیا بعد و

 :گفت می هاش خنده بین همزمان و

 

 کیف دیدید رو انیمه...  شده حال با خیلی هاتون قیافه خدا وای -

 !هستید شبیه خیلی کردید؟

 

 :گفتم تانیا به زدم لبخندی من

 

 .نیستم یویی شبیه اصال من ولی -

 

 :گفت و کرد متوقف رو اش خنده تانیا
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 .تری خوشگل خیلی اون از تو موافقم جورایی یه البته. نگو چرت -

 

 :گفتم تمسخر با و دادم قورت و ام خنده

 

 !بابا نه من؟ -

 

 [۱۸:۴۸ ۰۵.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :گفت و داد گردنش به قری تانیا

 

 زندگیت؟ زیبایی ی الهه یا مونم؟ می بابات شبیه من -

 

 نگاه شون ندیدن با که کردم پسرا به نگاهی و کردم ریزی ی خنده

 :گفت و انداخت باال شونه که انداختم تانیا به متعجبی

 

 هم گوشیم توی نداشتم اجازه حتی من قبال. شده چشون اینا دونم نمی -

 .ببینن من با بخوان هم ها این که این به برسه چه حاال ببینم انیمه

 

 :گفتم و کردم فکری

 

 خونی؟ نمی رو فکرشون چرا خب -
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 :گفت و کشید عمیقی نفس حرصی تانیا

 

 .بخونم رو کسی ذهن تونم نمی شم می متعجب وقتی اما خواد می دلم -

 

 :گفتم و دادم تکون سری هدف بی

 

 بپرسم؟ رو هام سوال که رسیده وقتش االن -

 

 :گفت و انداخت باال شونه تانیا

 

 .بپرس -

 

 :گفتم کوتاهی مکث بعد

 

 سالشونه؟ چند پسرا -

 

 :گفت و انداخت نگاهی اش کشیده های دست به تانیا

 

 ایوان و سالش چهار و بیست کارن و سالشه پنج و بیست توماس -

 سالش بیست بنجامین و سالش یک و بیست کاسپر و سالش دو و بیست

 مگه؟ چطور. نوزده هم کایدو و
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 کرد خطور ذهنم به که فکری با اما بپرسم ای دیگه سوال خواستم می

 :گفتم

 

 .نمیادش در جور گفتی تو که چیزی با ها سن چی؟ یعنی تانیا -

 

 :گفت و زد پوزخندی تانیا

 

 .داشته دوم زن ها ماجرا اون قبل بابا -

 

 ای دیگه سوال و نشه ناراحت تا نگم چیزی کردم سعی اما کردم تعجب

 :پرسیدم

 

 نمی...  اصال داره؟ جا این به ربطی چه مامان کیه؟ مال خونه این -

 !شدم گیج واقعا بپرسم چطوری دونم

 

 صداش که بستم رو هام چشم امید نا و گرفتم صورتم جلوی رو دستام

 :خورد گوشم به

 

 [۱۹:۰۵ ۰۵.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 پایان به زندگیش بود، سالت سه وقتی پدرت دونی می که طور همون -

 بر اون! کنی می فکر تو که طوری اون و طبیعی نه ولی. مرد و رسید

 .بود مادرت هم دلیلش و کرد فوت قلبی ی سکته اثر
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 روی از هام دست و شدن باز کار خود هام چشم حرف این شنیدن با

 :داد ادامه که شدم خیره بهش ناباور. افتاد پایین و خورد لیز صورتم

 

 که هم پدرت و کرد خیانت پدرت به خوردن، آب مثل راحت خیلی -

 یه تو. ایرن نبودی تو موقع اون ولی. مرد و کرد سکته بود فهمیده

 وقتی و بود سالش ده اون. بود کانامه اسمش که داشتی تر بزرگ برادر

 .کرد کشی خود هم اون مرد، و کرد سکته پدرش و فهمید رو چیز همه

 حامله فهمید مادرت که گذشت می ماه چهار سه خیانت، اون از بعد

  دنیا به کایدو و کردن ازدواج هم با گفت، مرده اون به وقتی. است

 .اومد

 

 :گفت که دادم تکون سری ناباوری با

 

 ولی بودید مادر یک از اما نبود تو تنی برادر کانامه اصل در البته -

 مرد اون با که تو مادر. کایدوست همین منظورم کایدو، مورد در

. آورد دنیا به ایرن اسم به رو ای دیگه دختر داشت آرومی زندگی

 خیلی ما برای اما ماست تنیه نا برادر نه و ما، تنیه برادر نه کایدو

 .عزیزه

 

 :کردم زمزمه گیج

 

 منه؟ تنیه برادر کایدو یعنی -
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 سالن از و شد بلند حرفی هیچ بی بعد و داد تکون مثبت نشونه به سری

 .شد خارج

 .نقیضم و ضد افکار و موندم من فقط

 بود؟ من برادر کایدو یعنی

 دونست؟ می خودش

 

 [۱۶:۵۹ ۰۶.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 بود؟ کجا من پدر االن

 دست به کجا از رو ام خانواده و من راجب اطالعات همه این اصال

 بود؟ آورده

 .بشم خالص مزاحمم افکار شر از تا دادم تکون محکم رو سرم

 .کنم صحبت کایدو با بتونم خواب و استراحت کمی از بعد شاید

 تعویض بدون و بستم و در و رفتم اتاقم به و شدم خارج فیلم سالن از

 چیزی، به کردن فکر بدون و انداختم تخت روی رو خودم هام، لباس

 .رفتم فرو عمیقی خواب به و افتاد هم روی هام چشم

 

 از ترسیده م، گونه روی تانیا نوازشگر دست و هام چشم کردن باز با

 :گفت و زد لبخندی تانیا که پریدم جا

 

 کارن شدی نمی بیدار اگه! دیگه شامه وقت االن خوابیدی؟ خوب -

 .زد می رو گردنت حتما
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 .بزنم مصنوعی لبخند نتونستم حتی

 :پرسیدم عوض در

 

 کجاست؟ االن من پدر تانیا -

 

 :گفت و زد مهربونی لبخند

 

 خیلی ذهنت دونم می. ایرن نیست سوال پرسیدن وقت االن -

 جواب بعدا. نکنی فکر ها چیز این به کن سعی ولی شده درگیرشون

 روت و سر به دستی یه شو بلند االن گیری می رو سواالت ی همه

 .شام بریم و بکش

 

 :گفتم رضایتی نا با

 

 رسه؟ می وقتش کی دی؟ نمی رو من سوال جواب االن چرا -

 

 تی و رفت کمدم سمت ای دیگه حرف هیچ بی و شد بلند کنارم از تانیا

 .زد بیرون اتاق از و انداخت تخت روی و برداشت دامنی و شرت

 شدم خارج اتاق از بود گذاشته برام تانیا که هایی لباس پوشیدن از بعد

 .کردم حرکت غذاخوری سالن سمت به و

 که افتادم زمین روی و ندیدم رو پام جلوی که بودم فکر تو قدر اون

 :خورد گوشم به کاسپر صدای
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 .باش مواظب ایرن، اون -

 

 :گفتم دلم تو و شدم بلند جام از حرصی

 

 !ایرن اوه گه می بینه می و من وقت هر که اینم -

 

 نگاهی ترس با داره خوانی ذهن قدرت کاسپر که این آوردن یاد به با

 :گفت و کرد نگاهم پا تا سر از تفاوت بی که انداختم بهش

 

 نمی هنوز انگار که کنی رفتار جوری باید تو اما شناستت می کایدو -

 فهمیدی؟ برادرته اون دونی

 

 و شد رد کنارم از ای دیگه حرف هیچ بی که کنم اعتراض خواستم

 .رفت

 

 تا و برگشتم اتاق به من شام، از بعد و خوردیم سکوت در رو شام

 .کردم فکر زندگیم نامعلوم داستان به و زدم غلت صبح

 

 [۱۲:۱۸ ۰۷.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 .پریدم جا از کایدو فریاد صدای با

 رو هام لباس و پریدم جام از سریع و کردم نگاه اطراف به ترس با

 .بیرون پریدم اتاق از و کردم مرتب و خودم و کردم عوض
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 های ناخن و بود ایستاده ترسیده من اتاق در جلوی که ماریا دیدن با

 :گفتم متعجب جویید، می رو دستش

 

 !ماریا -

 

 همون و گرفت رو دستم کنم پیدا رو ای دیگه حرف فرصت که این قبل

 :گفت کشید می ها پله سمت به و من که طور

 

 .شده چش دونم نمی کرده قاطی کایدو. ایرن میرم می ترس از دارم -

 

 :گفتم نگرانی و تعجب با

 

 مگه؟ شده چی کرده؟ قاطی چی یعنی -

 

 :گفت گوشم زیر آروم و انداخت اطراف به نگاهی و ایستاد ها پله پایین

 

 .شده دعواش خانوم با -

 

 :کردم تکرار تعجب با

 

 !خانوم؟ با -
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 .کشید پذیرایی سالن  سمت به رو دستم ای دیگه حرف هیچ بی

 .شدم خشک جام سر آشنا، ای قیافه دیدن با

 

 :گفت تعجب با و برگشت سمتم به ماریا

 

 شده؟ چی -

 

 :کردم زمزمه

 

 !امیلی -

 

 [۱۲:۲۲ ۰۷.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :گفت متعجب من دیدن با بود من سمت روش که امیلی

 

 کیه؟ دختره این -

 

 .شدم خوشحال ام قیافه تغییر از که بود بار اولین

 :گفت حوصله بی مامان و چرخید سمتم به ها سر ی همه

 

 .تانیاست دوست -
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 :گفت و انداخت من به آمیزی تحقیر نگاه

 

 !انگیزه رقت خودش مثل -

 

 جاش از بود، نشسته ای کاناپه روی تفاوت بی همیشه مثل که توماس

 .افتاد راه ها پله سمت به حرفی هیچ بی و شد بلند

 :گفت و داد عقب رو عینکش کارن

 

 خوای؟ می چی جا این -

 

 :گفت و ترکوندش و کرد باد رو آدامسش امیلی

 

 .جا این بیام که شده دعوت ازم. گفتم که من -

 

 :داد ادامه پوزخند با

 

 .گم می رو ایرن کو؟ احمق ی دختره اون راستی -

 

 به رو و گرفتتش کارن که شد می ور حمله سمتش به داشت کایدو

 :گفت کاسپر

 

 .مخصوص اتاق به کن راهنمایی رو مون مهمون کاسپر -
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 :گفت شادی با امیلی که کردم نگاهش تعجب با

 

 من لیاقت و شخصیت خور در یکی باالخره گی؟ می جدی اوالال، -

 .کرد برخورد باهام

 

 :گفت و زد نیشخندی سینه به دست ایوان و خنده زیر زد بلند تانیا

 

 .شه می برخورد باهات لیاقتت خور در. درسته -

 

 :گفت و زد ایوان به چشمکی امیلی

 

 .بزنم باغ به سر یه رم می من. اتاقم بیارید و من چمدون پس -

 

 :گفت بود زده خشکش که مامان رفت که این از بعد

 

 کردید؟ آماده هم رو اتاقی واسش مگه شما چی؟ یعنی -

 

 .رفت آشپزخونه سمت به امید نا اون و نداد رو جوابش کس هیچ

 

 [۱۳:۵۴ ۰۷.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤
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 از و انداخت باال شونه تفاوت بی که برگشتم ماریا سمت به تعجب با

 .شد خارج سالن

 :گفت و انداخت کارن به نگاهی عصبانیت با کایدو

 

 می عوضی ی زنیکه اون. میاد بدم ازش قدر چه دونی می که تو -

 بینی؟ نمی نکنه بندازه من به رو اون شده طور هر خواد

 

 :گفت و زد پوزخندی کارن

 

 نکنم فکر حال هر به. شه نمی حل دعوا با چی همه کایدو باش آروم -

 .باشه بد هم ها قدر اون خونش

 

 سمت به حرف بی و انداخت بهم نگاهی که شدم خیره بهش تعجب با

 .کرد حرکت ها پله

 .کایدو و کاسپر و ایوان و تانیا و من بودیم مونده فقط

 :گفت آروم تانیا که شد خیره تانیا به و خندید هوا بی کاسپر

 

 .کنم فکر راحت خیال با تونم نمی حتی -

 

 :گفت و زد لبخندی کاسپر

 

 نرفته؟ که یادت. دادی یاد بهم خودت -
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 .شد گرفته شون دو هر ی قیافه کردم حس

 

 :پرسیدم تعجب با

 

 خبره؟ چه جا این -

 

 :گفت و انداخت بهم نگاهی تانیا

 

 .دیگه کنی عادت کایدو های قال و داد به باید. خیال بی بابا هیچی -

 

 و داد تحویلش لبخندی تانیا که انداخت بهش نگاهی عصبانی کایدو

 :گفت

 

 کجاست؟ بنجامین راستی -

 

 :گفت و انداخت باال شونه ایوان

 

 .بیرون رفته -

 

 [۱۴:۱۹ ۰۷.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤
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 :گفت تانیا که کشیدم آهی

 

 .مردم من انگار کشی می آه دل ته از همچین چته؟ -

 

 :گفتم و زدم لبخندی

 

 .تانیا خستم خیلی -

 

 :گفت و خندید

 

 به همیشه هست؟ تر بدبخت تو از نفر چند دونی می. بابا خیال بی -

 باشه؟ نیستی تنها تو که کن فکر این

 

 لوندی با و شد سالن وارد امیلی که بگم چیزی خواستم و زدم لبخندی

 :گفت و نشست نفره سه ی کاناپه روی ایوان و کایدو بین

 

 اتاق اتاقم؟ نبرده رو من چمدون کسی چرا راستی. شده قشنگی باغ -

 کجاست؟ من

 

 از هم کایدو و تانیا و رفت بیرون سالن از امیلی به توجه بی که کاسپر

 و زد نیشخندی ایوان و کردن اخم امیلی وقاحت و پررویی همه این

 :گفت بهم رو و نباخت و خودش امیلی که نگفت چیزی
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 داشته دوستی هم تانیا کردم نمی فکر شد؟ پیدات کجا از دیگه تو -

 !باشه

 

 :گفت و خنده زیر زد بلند تانیا که بگم چیزی خواستم و کردم اخمی

 

 ذهن من دونستی؟ نمی امیلی؟ گذره می فکرت تو چی خدایا وای -

 .بلدم خوانی

 

 کمی امیلی حرفش این با کردم حس. خنده زیر زد قبل از تر بلند و

 :گفت و اومد خودش به سریع اما شد هول

 

 .نیست مهم واسم -

 

 :گفت گوشم زیر و کرد اخمی تانیا

 

 صاف و دهنش بزنم. رو کایدو هم خواد می و ایوان هم عوضی -

 !کنما

 

 .کردم غلیظی اخم تانیا، تاثیر تحت منم

 کسی یه حاال هم ایوان...  هم ایوان و بود داداشم که کایدو چی؟ یعنی

 !دارم غیرت روشون حال هر به. دیگه بود
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 :گفت و ریخت هاش شونه از یکی روی رو موهاش عشوه، با امیلی

 

 کردید؟ کار چی ایرن با راستی -

 

 و بود مامان سوگلی اون باشه داشته خبر بایدم البته. داشت خبر پس

 .کرد نمی مخفی ازش رو چیزی مامان

 

 :گفت و زد ای مندانه پیروز لبخند تانیا که بگه چیزی خواست کایدو

 

 بینی؟ نمی مگه -

 

 :گفت تعجب با امیلی که شدن خیره تانیا به تعجب با ایوان و کایدو

 

 کوش؟ -

 

 :گفت و کرد من به ای اشاره دست با تانیا

 

 .نشناسیش زدم می حدس -

 

 :کرد زمزمه و زد خشکش جا در امیلی
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 است؟ زنده هنوز اون -

 

 [۱۶:۱۸ ۰۷.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :گفت و خندید طوالنی مکث بعد

 

 باشه؟ زنده باید چی برای. نداره امکان -

 

 :گفت عصبانیت با کایدو که انداختم پایین رو سرم و شدم ناراحت

 

 .ببند و دهنت -

 

 :گفت تانیا که کرد نگاه من به بعد و کایدو به تعجب با امیلی

 

 بمونه؟ زنده نباید کردی می فکر چرا کردی؟ تعجب چیه -

 

 :گفت و زد مصنوعی لبخند امیلی

 

 .نشناختمش اصال کرده تغییر خیلی قیافش -

 

 :گفت و زد مرموزی لبخند تانیا
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 می کم که ها وقت همون مثل درست. کنی می عوض و بحث -

 .آوردی

 

 مجبور منم و گرفت و دستم و شد بلند تانیا که بگه چیزی خواست امیلی

 .شدم ایستادن به

 حرکت من اتاق سمت به و شدیم خارج سالن از هم با حرف بی و

 .کردیم

 سرم پشت هم تانیا شدم اتاق وارد و کردم باز آرومی به رو اتاق در

 .شد وارد

 :گفتم من و کشیدیم دراز تخت روی دو هر

 

 لو که حاال ولی کنید می پنهان رو من هویت دارید چرا دونم نمی من -

 دادی؟ لو چی برای اصال کنید؟ کار چی خواید می رفته

 

 :گفت و زد لبخندی تانیا

 

 نکنم فکر ولی کردم خود سر من رو کار این. ایرن نباش نگران -

 باال تو از رو خودش آشغال ی دختره اون که این از. بیاد پیش مشکلی

 کنم تحمل نتونستم همین واسه گیره می حرصم واقعا و متنفرم ببینه تر

 زنده حاال تا که داری ارزش قدری به ما برای تو که فهموندم بهش و

 .باشی شده ما ی خانواده عضو و باشی مونده
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 :پرسیدم و گرفت شکل صورتم روی ناخواسته لبخندی

 

 کار اون قلبم با تو فهمیدن یعنی شد چیز...  که موقع اون که گم می -

 آوردن؟ سرت بالیی چه کردی رو

 

 :گفت و زد تلخی لبخند

 

 خواهرشونم من حال هر به بیارن من سر بالیی نتونستن اونا. هیچی -

 می راستش. آوردم خودم سر خودم رو بال  اون من. عزیزم براشون و

 ی قیافه حاال تا و گریمه اش همه دیدی تو که هایی قیافه تمام دونی

 .ندیده کس هیچ رو من اصلی

 

 :گفتم تعجب با

 

 مادرت؟ و پدر حتی یعنی شه؟ می مگه چی؟ -

 

 :گفت و خندید تانیا

 

 .ندیدن هم اونا حتی. نه -

 

 :گفت که کردم نگاه بهش گیج
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 .گفتم بهت روزی یه شاید -

 

 :گفت وار زمزمه و بست و هاش چشم و

 

 !خسته خیلی. ایرن خستم خیلی منم -

 

 [۲۲:۳۷ ۰۸.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :کردم زمزمه و زدم غمگینی لبخند

 

 همه کاش باشه؟ خوشحال و شاد دنیا این تو تونه نمی کس هیچ چرا -

 .تانیا بودن خوب تو مثل ها آدم ی

 

 روی که هایی اشک و رفتم خواب به و بستم رو هام چشم من و

 .ندیدم رو بود شده روان حرفم این با تانیا، صورت

 

 .کردم باز رو هام چشم و پریدم خواب از تانیا صدای با

 :گفت که کردم نگاهش متعجب که انداخت بهم نگاهی خنده با

 

 رو هویتت که این از قدر چه بزنی حدس تونی نمی حتی ایرن وای -

 که هم امیلی و کرده غش تعجب فرط از مامانت! خوشحالم دادم لو

 زدن حرف جرئت و شده آزمایشگاهی موش به تبدیل کارن، توسط

 .نداره
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 :گفتم و نشستم تخت روی تعجب با

 

 گفت؟ مامانم به امیلی یعنی -

 

 :گفت و خندید مشتاق تانیا

 

 !مامانته سوگلی اون خودت قول به داشتی؟ ای دیگه انتظار نکنه -

 

 :گفتم و کردم اخم

 

 .تانیا بخونی رو فکرم نمیاد خوشم هیچ -

 

 :گفت و خندید صدا با تانیا

 

 .شیم راحت کنه دق کامل مادرت تا پایین بریم خیال بیی -

 

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 

 !نداره شما به کاری که اون میاد؟ بدتون من مامان از انقدر چرا -
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 :گفت و زد ای خواهرانه لبخند تانیا

 

 بلند فعال. بدیم جواب داری که سواالتی بقیه به شام از بعد بنداز یادم -

 .پایین بریم شو

 

 :کردم تکرار تعجب با

 

 ... هم پسرا یعنی بدید؟ جواب -

 

 نگاهی خودش به آیینه توی حرف بی هم تانیا و ندادم ادامه و حرفم

 .رفت بیرون اتاق از و انداخت

 

 [۲۲:۵۵ ۰۸.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 .کردم خودم به آیینه توی و آخر نگاه

 تنم، توی رنگ ای سرمه سارافون و آرایش بدون و اصلیم ی قیافه با

 .نشست لبم روی لبخندی

 .باشم خودم جز کسی ندارم دوست وقت هیچ

 .نیست تغییر به نیازی شناسن می و من ها اون که حاال

 .بود شده سفید پوستم و بودم کرده پاک کامل هم رو برنزه کرم حتی

 درست هم پوستم رنگ زمان مرور به اما نبود قبل مثل سفیدیش البته

 .شد می
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 و خوردم جا اتاق در جلوی درست تانیا دیدن با که شدم خارج اتاق از

 :گفتم

 

 تانیا؟ بودی من منتظر -

 

 :گفت و انداخت بهم پام تا سر از نگاهی

 

 ولی اومده هوش به مامانت که پایین بریم بهتره. بودم منتظرت آره -

 .نزده حرفی هنوز

 

 :گفتم تعجب با

 

 خب؟ بگه چی دارید انتظار -

 

 :گفت و انداخت باال ابرو شیطنت با تانیا

 

 .بیا همراهم. بینی می خودت -

 

 .افتادیم راه آشپزخونه سمت به هم با و رفتم پایین ها پله از دنبالش

 تانیا که خنده زیر زدم و بگیرم رو ام خنده جلوی نتونستم امیلی دیدن با

 .کرد همراهیم هم

 .بود شده ضایع واقعا اش قیافه
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 سیاه هم ابروش و دماغ و بود شده رنگ قرمز حاال ببلوندش موهای

 داده رنگ تغییر سفید رنگ به صورتی، رنگ از هاش لب و بود شده

 .بود

 .بود شده دار خنده واقعا

 

 [۲۳:۱۲ ۰۸.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 جوش انتقام و عصبانی ی روحیه حتی فهمیدم و کرد نگاهم ناراحتی با

 .نیست بیشتر بدبخت مظلوم دختر یه حاال و شده عوض هم

 با نیست معلوم. دونستم نمی من و داشت هایی توانایی چه جدا کارن

 .شده روزش این که کرده کار چی بدبخت اون

 من با رو کاری همچین اون و دارم جانی امنیت من که شکر رو خدا

 .کنه نمی

 و بود نشسته حالی بی با صندلی روی که افتاد مامان به نگاهم تازه

 تعجب همه این من دیدن یعنی بود؟ شده چش اون. کرد می نگاهم خیره

 بود؟ انگیز بر

 حتی. نبود خونه آشپز تو مامان و امیلی و تانیا و من جز کسی

 .بودن خونه آشپز بیرون هم شاید یا بود زده غیبشون هم ها خدمتکار

 کردیم؟ می کار چی اینجا تانیا و من دقیقا االن

 :گفت و زد پوزخندی تانیا

 

  چی؟ حاال -

 

 :گفت ضعیفی و دار خش صدای به مامان که کردم نگاه بهش تعجب با
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 !متاسفم واقعا من -

 

 :گفت تلخ تانیا

 

 دونم نمی. انگیزی رقت واقعا تو. باره می ازت پشیمونی کامال آره -

 .زنه می صدات مادر هم هنوز ایرن چرا

 

 و کشید آهی تنها. نگفت چیزی و انداخت بهم دردمندی نگاه مامان

 .بشم تر زده متعجب من شد باعث

 :کردم زمزمه آروم

 

 خبره؟ چه جا این تانیا -

 

 :گفت بود شنیده رو حرفم و بود کنارم که تانیا

 

 قشنگ قشنگ های اعتراف خواد می مامانت. ایرن نباش نگران -

 .بکنه واست

 

 :گفت و انداخت امیلی به نگاهی و خندید
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 هم ما حتی. داره کردن تعریف برای عجیبی و جالب اعترافات واقعا -

 !باشه مهم تونه می انقدر اعترافات این که دونستیم نمی

 

 [۲۳:۳۶ ۰۸.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :گفتم و دادم تکون سری تعجب با

 

 .بودی کرده اجیر تو رو پسرا و تانیا پدر شریک یعنی -

 و من تا خریدی رو دکتر همه اون و زدی بیماری به الکی رو خودت

 .شی راحت شرم از و برم کنی رد

 کاری گند بگم بهتر یا ها راز از چون کردی ات خونده دختر رو امیلی

 .داشت خبر هات

 درست حرف کلی سرم پشت و مردم تصادف توی من گفتی همه به

 .کردی

 هنوز کنی می فکر چون کنی می امیلی با ازدواج به مجبور رو برادرم

 .داری گردنش به مادری حق

. کردی نابود رو  ما از کدوم هر زندگی که بودی کسی تو آخر، در و

 گفتم؟ درست

 

 و خندیدم که انداخت بهم نگاهی اشکی های چشم با و امید نا مامان

 :گفتم

 

 هست؟ هم باز یا شد تموم خب -
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 :گفت و شد خیره بهم پشیمونی با

 

 .متاسفم قلبم ته از که کن باور متاسفم واقعا من...  من ایرن -

 

 :گفتم و زدم آمیزی تمسخر لبخند

 

 پشیمونی؟ که کنم باور یعنی متاسفی؟ واقعا تو گی؟ می جدی -

 

 :گفتم و کردم ای دیگه بلند ی خنده

 

 .کنم می باور باشه باشه -

 

 شدم می بلند پذیرایی سالن داخل ی کاناپه روی از که طور همون

 :کردم زمزمه

 

 .ندارم مادری دیگه که کنم می باور. کنم می باور -

 

 :گفتم تر آروم و زدم تلخی پوزخند

 

 .نداشتم هم اول همون از -
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 .افتادم راه ها پله راه سمت به

 و حد هم صبر. بگذرم راحت و بیام کنار که تونستم نمی واقعا دیگه

 .داره ای اندازه

 !دارم طاقتی هم من

 

 [۲۱:۴۰ ۰۹.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 روی دستی که کشیدم پیشونیم به دستی و کردم مکثی اتاقم در جلوی

 .پروند جا از و من و نشست ام شونه

 روی اخم همیشه مثل که کایدو دیدن با و برگشتم عقب به تعجب با

 نگاهش که شدم خیره بهش حرف بی و شدم تر متعجب داشت صورتش

 :گفت و گرفت من از و

 

 کنی؟ کار چی خوای می -

 

 :گفت و کرد مصلحتی ی سرفه که کردم نگاه بهش گیج

 

 .بخیر شبت هیچی -

 

 .شد محو چشمم جلوی از سرعت با و

 تانیا دیدن با در بستن قبل و شدم اتاق وارد و انداختم باال شونه متعجب

 .نشست لبم روی ناخواسته لبخندی
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 تخت روی کنارش و بستم و در منم و شد اتاق وارد و زد متقابلی لبخند

 .کشیدم دراز

 دراز تختم روی شد می من اتاق وارد وقت هر که بود این تانیا عادت

 .خوابید می من پیش هم ها شب بعضی حتی. بزنه حرف باهام و بکشه

 آخر در و چرخوند صورتم اجزای تک تک روی رو نگاهش تانیا

 :گفت و شد متوقف هام چشم روی

 

 از بهتر عقل که کن باور. بذاری کنار رو احساساتت باید تو ایرن، -

 .قلبه

 

 :گفت و زد غمگینی لبخند

 

 .کنم می درکت من کن باور -

 

 :پرسیدم مردد

 

 کجاست؟ االن پدرت تو تانیا -

 

 :گفت و گرفت ازم و نگاهش متفکر تانیا

 

 چرا دونی می! خیال بی رو اینا. نیست مهم هم واسم. دونم نمی آم، -

 رو مادرت های حرف بگم اومدم بزنم؟ حرف باهات تا جا این اومدم
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 یه تا مناسبه فرصت یه منتظر فقط اون. خوندم رو ذهنش من نکن باور

 !شه خالص دستت از و بیاره سرت بالیی

 

 :گفتم و کردم کوتاهی ی خنده

 

 انقدر که کردم کار چی من مگه میاد؟ بدش من از انقدر مامان چرا -

 متنفره؟ ازم

 

 :گفت و انداخت باال شونه تانیا

 

 برای تو. دارن دوستت همه و زیبایی تو چون. کنه می حسودی بهت -

 می. نداره ارزش ما برای سوزن سر حتی اون و عزیزی خیلی ما همه

 خیلی خیلی ترسناکه خیلی! نیست قشنگی چیز اصال حسودی دونی؟

 .ترسناک

 

 [۲۲:۱۷ ۰۹.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 به یعنی کنه؟ می فکر جوری این مامان واقعا یعنی. زدم غمگینی لبخند

 کنه؟ می حسودی دخترش

 من عصبانی تانیا که بستم محکم رو هام چشم و کردم تانیا به و پشتم

 :گفت و برگردوند رو

 

 !کشن می و من کایدو و ایوان. نکنا گریه هوی -
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 :گفت که کردم نگاهش متعجب

 

 .شام بریم شو بلند هم االن چیه؟ هان -

 

 خاصی اتفاق هیچ که این از من و گذره می موقع اون از روزی چند

 آرامشی و آروم زندگی به من. ام زده حیرت و متعجب کامال نیوفتاده

 .مشکوکم واقعا دارم االن که

 اطراف کالفه که امیلی و مامان کنار از تفاوت بی قبل های روز مثل

 .شدم رد کردن می نگاه رو

 بر قضیه این با مقتدرانه انقدر بتونم من که شد نمی شون باور کنم فکر

 حرف و تانیا اگه چون کردند می فکر هم درست البته که کنم خورد

 دوباره و بخشیدم می رو مادرم هزارم بار برای من شاید نبود هاش

 .اومد می سرم جدیدی بالی

 .بودم شده هم کایدو غریب عجیب رفتار متوجه روز چند این

 .تونست نمی ولی بگه چیزی بهم خواست می انگار

 

 .کردم فکر ایوان دیروز بازی ضایع به و نشوندم لبم روی لبخندی

 بلندم پاشنه کفش با من که این خاطر به دیروز ایوان، سگ الکس،

 من از قبل که بدوعه دنبالم خواست و شد عصبانی کردم لگد رو دمش

 و کرد ایوان دنبال من، جای به هم الکس و گذاشت فرار به پا ایوان

 :مثل جمالتی از عصبانیت با هم ایوان

 ... دیگه برو الکس...  بد سگ...  شو خیال بی...  دیگه برو...  چخه

 :زد فریاد بلند آخر در و
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 !کشمت می ایرن

 هم توماس و کارن حتی. خنده زیر زدیم بودیم صحنه این شاهد که ما و

 .نبود خنده به شباهت بی که زدن لبخندی

 

 [۰۰:۳۵ ۱۰.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 ایوان دیدن با که دادم اطراف به رو حواسم دماغم، شدن نابود حس با

 سینه توی رفتم سر با که فهمیدم کرد می نگاه بهم و بود کرده اخم که

 .ایشون مبارک و سفت ی

 کردم اخم برم، عقب و بترسم همیشه مثل که این جای به چرا دونم نمی

 .هاش چشم تو زدم زل مستقیم برم عقب هم سانت یه که این بدون و

 بیشتر کوچولو فنچ یه مقابلش در من و رسید می اش شونه تا تقریبا قدم

 نگاهش خیره طور همون و نگرفتم ازش و نگاهم فشاری پا با اما نبودم

 .داد ادامه راهش به بهم توجه بی و رفت عقب و زد پوزخندی که کردم

 به و شدم خارج خونه از و انداختم باال تفاوتی بی سر از ای شونه

 .افتادم راه پشتی حیاط سمت

 بارون و برف عاشق همیشه. سردی به رو هوا و بود تابستون اواخر

 .بودم نشسته بارون و برف انتظار در صبرانه بی هم حاال بودم

 آروم که طور همون و نشستم حیاط توی زیبای و رنگ سفید تاب روی

 جفت دو گرفتن قرار با که بود کایدو پیش فکرم دادم می تاب رو خودم

 .دوختم چشم کایدو به و پریدم جا از مقابلم، کفش

 مصلحتی ی سرفه و اومد خودش به سریع اما شد هول کمی کردم حس

 .نشست تاب روی کنارم حرف بی و کرد

 هاش چشم که دوختم بهش و نگاهم و نشستم فاصله با کنارش متعجب

 .شد خیره باغچه سرخ رز های گل به و دزدید ازم رو
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 ثانیه صدم یک برای که کردم جا جابه جام توی رو خودم کنجکاو

 رو صداش باالخره و گرفت من از رو هاش چشم بعد و کرد نگاهم

 :شنیدم

 

 !چیزه که بگم اومدم...  خب من آم -

 

 "گفتم و دادم تکون سر گیج

 

 .چیزه آره -

 

 :گفت و زد کوچیکی لبخند بعد و انداخت بهم متعجبی نگاه

 

 درسته؟ منی خواهره تو که بگم اومدم -

 

 :داد ادامه که دادم تکون مثبت نشونه به سری خورده، جا

 

 بگم؟ چطور آم...  یعنی نیستیم برادرا خواهر شبیه اصال ما خب آم -

 

 [۰۱:۱۰ ۱۰.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :گفتم و زدم بزرگی لبخند
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 !هستیم هم خیلی چرا چرا نیستیم؟ ما؟ -

 

 :گفت مکثی بعد و نخنده تا داد فشار هم رو محکم رو هاش لب

 

 .بشیم آشنا بیشتر هم با بیا...  بیا خب گم می -

 

 :گفتم ذوق با و شد تر بزرگ لبخندم

 

 باشه؟ بگو تو بعد کنم می شروع خودم از من خب! عالی چه -

 

 حرف به کردم شروع بدم بهش رو حرفی گفتن ی اجازه که این بدون و

 :زدن

 

 مثبت ی نکته و غذام خوردن عاشق و سالمه شونزده و ایرنم من خب -

 هستم هایی رنگ عاشق من. شم نمی چاق بخورم هم چقدر هر که اینه

 پررنگ و جیغ های رنگ از اصال و شده رفته کار به اتاقم توی که

 .دم می ترجیح رو کمرنگ و مالیم های رنگ و نمیاد خوشم

 زمینی بادوم به و نمیاد خوشم رقصیدن و کردن ورزش از اصال من

 .دارم حساسیت

 .بخورم تکون جام از ندارم دوست اصال و تنبلم خیلی خیلی من

 کنم می شروع کنم وقت وقت هر تانیا قول به و حرفم پر خیلی من آم

 .بشینم ساکت تونم نمی اصال و زدن حرف به
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 و ظاهر حفظ فقط این ولی ساکتم شما جمع تو که من کنی فکر شاید

 و معذبم شما پیش خیلی من اصل در که بگم باید البته نداشتمه آبروی

 سرم به بالیی کارن و نباشه درست که بگم چیزی یه ترسم می اش همه

 .ترسم می چی مثل ازش واقعا من. نکنم فراموش دارم عمر تا که بیاره

 ای بهونه یه االن کردم می فکر اش همه. ترسیدم می خیلی هم تو از

 جوون من و کنی می خفه و من و شی می عصبانی و کنی می پیدا

 .بشم مرگ

 .ندارم ازتون خوشی دل که خالصه

 خوبی رفتار اصال هم تانیا با تازه و ترسوندین و من خیلی ها شما

 .کنه می ناراحت همه از بیشتر و من این و ندارید

 خیلی رو ها اون و هستم حشرات حتی و حیوونا عاشق من دونی؟ می

 .دارم دوست

 .آوره چندش خیلی هم سوسک و متنفرم خزندگان از البته

 

 و کشیدم خجالت کمی و اومدم خودم به کایدو ی خنده شلیک صدای با

 .بستم رو بود شده باز خود به خود که نیشم

 

 [۱۳:۰۴ ۱۰.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 .خندید می بلند و بود گذاشته دلش روی رو دستش

 من، کنار در خواد می حاال و نخندیده عمرش تو حاال تا انگار

 .کنه جبرانشون

 هر آخرش که طوری. کردم خندیدن به شروع باهاش هم من ناخداگاه

 .بود روان هامون چشم از اشک دو
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 توی رو من هوا بی کایدو و شدیم خیره هم به شد تموم امون خنده وقتی

 .فشردتم خودش به محکم و گرفت آغوشش

 .شد روون صورتم روی هام اشک آروم آروم

 !داشتم آرامش آغوشش توی قدر چه

 همونی تر بزرگ برادر یه داشتم برادر یه من. بود برادرم واقعا اون

 .داشتم آرزو همیشه که

 کردم بغلش تر محکم و نشست صورتم روی عمیق لبخندی ام گریه بین

 :گفت که

 

 !که کردی خیس هم رو پیراهنم. دیگه بسه خب خیل -

 

 اومدم می بیرون بغلش از که طور همون و کشیدم خجالت حرفش از

 :گفت که کردم پاک هم رو هام اشک سریع

 

 کنی؟ می گریه چی واسه حاال خب -

 

 :گفتم و خندیدم

 

 .دارم دوست خیلی! داداشی خوبی خیلی تو -

 

 و زد شیرین لبخندی بعد و کرد نگاهم شده گرد های چشم با کایدو

 :گفت
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 .بیا هم تو خونه تو رم می من. حاال خب -

 

 :گفتم که شد بلند تاب روی از

 

 باشه؟ برو تو. مونم می جا این یکم من -

 

 .گرفت پیش در رو خونه راه و نگفت چیزی و زد لبخندی

 جا از ترس با کسی، گفتن پخ صدای با بودم خیره بهش که طور همون

 آروم مشتی و کردم اخم بود زده خنده زیر بلند که تانیا دیدن با که پریدم

 :گفت و کرد ولو تاب روی کنارم رو خودش خنده با که زدم بازوش به

 

 ندیده حاال تا من دونی می. باحالید خیلی! شدا ای هندی ی صحنه چه -

 .بخنده طوری این کایدو بودم

 

 :داد ادامه که زدم لبخندی

 

 و عصبانی همیشه کایدوی همون یعنی که کرد می رفتار جوری یه -

 تونه نمی آزار بی کایدوی یه جز تو پیش اون اصل در ولی اخموعه

 داره؟ حسی چه داشتن تر بزرگ داداش. بشه ای دیگه چیز

 

 :گفتم و زدم غمگینی لبخند
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 .خوبه خیلی خیلی-

 

 :گفت و کرد ای خنده تک تانیا

 

 تونه می حسی چه شون داشتن دونم نمی هنوز اما دارم برادر منم -

 .تو بریم بهتره. اصال خیال بی. باشه داشته

 [۱۳:۴۱ ۱۰.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :گفتم و شدم بلند تاب روی از همراهش

 

 بزنم قدم باغ توی یکم خوام می. ره می سر ام حوصله خونه توی من -

 .برو تو

 

 گل به و بردم فرو هودیم جیب توی رو هام دست من و رفت حرف بی

 .کردم نگاه بود شده کاشته متفاوت های رنگ در که رزی های

 و کشیدم رنگ سرخ رز های گل از یکی روی رو دستم و رفتم تر جلو

 :کردم زمزمه

 

 من چی؟ حاال اما بودن گفته من به که بود چیزی این! سرخ ویرانگر -

 هستم؟ کی ها اون برای

 

 :گفتم و کشیدم آهی
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 کس هر شدم؟ آورده دنیا این به چی برای من چیه؟ من سرنوشت -

 چیه؟ من هدف باشه، داشته هدفی باید زندگی توی

 

 .پروند جا از رو من که نشست دستم روی دستی

 دوباره کند می رو گل همون گلبرگ من به توجه بی که کاسپر دیدن با

 .دوختم چشم دستش توی گلبرگ به و برگشتم قبل حالت به

 که شده پرپر های گلبرگ به حرف بی دو هر ما و گذشت ساعت یک

 .بودیم شده خیره بود شده ریخته کوتاه و سبز های چمن روی

 گلبرگ چند رز گل یک که بودم این فکر به فقط من ساعت یک توی

 داره؟

 بی و سرد های چشم به رو هام چشم و اومدم خودم به صداش با

 :دوختم روحش

 

 !باش خودت مراقب بیشتر. ایرن باش خودت مراقب بیشتر امروز -

 

 :گفتم و انداختم باال رو هام  ابرو تعجب با

 

 شده؟ چیزی چرا؟ -

 

 .نگفت چیزی و شد خیره ها گلبرگ به دوباره بعد و انداخت بهم نگاهی

 حرفه؟ کم انقدر کاسپر چرا
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 :گفت که خورد گوشم به اش زمزمه

 

 .باش هم تانیا مراقب -

 

 [۱۴:۰۸ ۱۰.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 و دادم تکون مثبت نشونه به سری اما نشدم منظورش متوجه که این با

 بپرسم ازش چیزی خواستم و کردم مرتب رو لباسام و شدم بلند جام از

 .انداختم باال شونه متعجب ندیدنش با که

 :کردم زمزمه رفتم می خونه سمت به که طور همون

 

 ها اون که فهمه نمی کس هیچ چرخن؟ می شهر تو راحت اونا یعنی -

 آشامن؟ خون

 

 .رفت ها برق شدم داخل که این محض به و کردم باز رو در

 :زدم فریاد لرزونی صدای با و کردم نگاه اطراف به ترس با

 

 رفت؟ چرا برق نیست؟ کسی -

 

 شده تاریک تاریک جا همه هم حاال و داشتم وحشت تاریکی از همیشه

 .اومد نمی نوری بیرون از حتی و بود

 .نشد باز که کنم باز و در خواستم و کردم گرد عقب سرعت به

 :زدم فریاد بلند ترس با
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 کجایید؟ ماریا؟ کایدو؟ تانیا؟ -

 

 .بشم حس بی کامال من شد باعث و گرفت قرار دهنم جلوی دستی

 .بود شده سست کامال بدنم ترس از هم االن و بودم ترسو واقعا من

 :گفت وار زمزمه و آروم که شنیدم گوشم بغل درست رو ایوان صدای

 

 .کردن قطع رو ها برق. جام این من. باش آروم -

 

 به و گذاشتم جلو به قدمی من و برداشت دهنم روی از رو دستش آروم

 :گفتم و برگشتم ایستاده زدم می حدس که جایی سمت

 

 .ترسم می من ایوان -

 

 چاره اما ود شده ترسناک تاریکی اون تو واقعا سبزش های چشم برق

 .نداشتم ازش خواستن کمک جز ای

 :گفت آروم

 

 .افتادیم دامشون توی ما کنن می فکر اونا. باش آروم هیس -

 

 :گفتم آروم خودش مثل و برداشتم سمتش قدمی تعجب با
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 ایوان؟ گی می رو کیا -

 

 [۱۴:۲۶ ۱۰.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 جلوتر قدمی همین خاطر به نشنیدم من ولی گفت چیزی کردم حس

 :گفتم و بهش چسبیدم که گذاشتم

 

 گفتی؟ چی ایوان -

 

 :گفت و زد عقب من دستش با ایوان

 

 .نچسب بهم انقدر هی -

 

 :گفتم و شدم جمع خودم توی ناراحت

 

 .برسه بهم صدات خواستم خب -

 

 توی شم پرت شد باعث که کشید هوا بی و من و گرفت رو دستم مچ

 .بغلش

 :گفت آروم

 

 .باش ساکت. هیس -
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 :کردم زمزمه

 

 گی؟ می رو کیا مگه؟ شده چی چرا؟ خب -

 

 :گفت و آورد پایین و سرش

 

 .نخور وول هم انقدر نه؟ یا شی می خفه -

 

 :گفتم اعتراض با

 

 .گرفتیم سفت خیلی خب -

 

 :گفت و کرد تر محکم کمرم دور رو هاش دست

 

 .کنه می کار چی تانیا ببینم بذار شو خفه. هیس -

 

 :گفتم تعجب با

 

 چی؟ یعنی -
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 :گفت آروم صدای اما عصبانیت با ایوان

 

 .شو ساکت گم می بهت دارم -

 

 :گفتم و کردم جا جابه بغلش توی رو خودم

 

 ... آخه خب -

 

 دارن هام لب کردم می حس. شد گرد هام چشم هام لب شدن تر حس با

 بخشی رضایت لبخند و شد جدا ازم آورد کم نفس وقتی. شن می کنده

 :گفت و زد

 

 کاری بخوری تکون و بزنی حرف بخوای هم باز اگه. شد بهتر حاال -

 .بدم انجام نباید که کنم می رو

 

 سرخ خیلی شدم مطمئن که کشیدم ملتهبم های گونه به دستی زده حیرت

 .شدن

 من خجالت اون و اومد نمی نوری و بود تاریک که کردم شکر رو خدا

 و بود کرده استفاده کردنم ساکت برای خوبی راه از واقعا. دید نمی رو

 .بودم شده الل کلمه معنی به واقعا من

 

 [۱۵:۱۷ ۱۰.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤
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 ترس با و شدم جمع خودم تو و اومدم خودم به کسی جیغ صدای با

 :گفتم

 

 بودش؟ کی ایوان؟ -

 

 :گفت آروم خودم مثل ایوان

 

 .بگم بهت چطوری دونم نمی ایرن ببین -

 

 :گفتم نگرانی و تعجب با

 

 و؟ چی -

 

 :گفت حرص با

 

 .بشی خفه که این -

 

 کنم کنترل رو ام خنده کردم سعی و گرفت ام خنده زیادش حرص از

 .داد می ام خنده از نشون بازم نیش اما

 با و کرد مشاهده رو بنده باز نیش اما بود تاریک که این با ایوان

 :گفت بدجنسی
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 .کنم می کار چی دونی می که خودت. بشما عصبانی نذار ایرن -

 

 :گفت که بشم جدا ازش خواستم شده سرخ های گونه و اخم با

 

 بفهمی؟ بگم چطوری. نخور وول هوی -

 

 :گفتم ناراحتی با

 

 .کن ولم -

 

 :گفت عصبانیت با

 

 کنی؟ می داری کار چی -

 

 :گفتم حرص با

 

 .گم می کن ولم -

 

 :گفت و شد حرصی اونم

 

 ترسی؟ نمی تو مگه -
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 :گفتم اما برداشتم تقال از دست ثانیه چند برای

 

 .کن ولم نخیر -

 

 :گفت و شد جدا ازم آروم

 

 .راحتی طور هر خب خیل -

 

 چسبوندم رو خودم ترس با که بود نگرفته فاصله ازم هم قدم یه هنوز

 :گفتم و بهش

 

 کنی؟ می بدتر ترسم می دونی می. دیگه نکن اذیت تروخدا ایوان -

 

 :گفت و خندید ریز ریز و آروم

 

 !ترسو کوچولوی -

 

 حلقه کمرم دور قبل مثل رو هاش دست که نگفتم چیزی و کردم اخمی

 :گفت و کرد
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 قطع رو برق و کنن فرار خوان می مادرت و امیلی ببین. خب خیل -

 ما. بدزدن رو ها پول بتونن و بشه تر راحت کارشون مثال تا کردن

 انگل همیشه مثل هم توماس. بگیره رو جلوشون تا رفت تانیا و فهمیدیم

 خرید برای هم کارن و نیومده کمک واسه و اتاقشه تو و درآورده بازی

 و چی همه خودش وگرنه بیرون رفته نظرش مد گیاهی های دارو

 صدای کنم فکر و تنهاست باال اون تانیا االن. کرد می ریست و راست

 و گردونه برش تا کارن دنبال رفته هم کاسپر. اومد که بود تانیا جیغ

 رو امیلی حساب حاال تا احتماال و است دیگه صندق گاو پیش هم کایدو

 امیلی و اول صندق گاو سراغ بره زنیکه اون بود قرار چون. رسیده

 خروجی در و تو از که مسئولم منم. دوم صندق گاو سراغ بره هم

 .بودم کرده ناکار رو اونا حاال تا وگرنه کنم مراقبت

 

 :گفتم ترس با

 

 شده؟ چیزیش تانیا -

 

 :گفت و کرد غلیظی اخم ایوان

 

 .باشه نشده چیزیش امیدوارم اما دونم نمی -

 

 [۱۵:۳۵ ۱۰.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :گفتم مکث با
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 چی؟ بنجامین پس -

 

 :گفت حرص با ایوان

 

 .تللیشه یللی پی بیرون همیشه مثل -

 

 :گفتم ناراحت

 

 چی؟ بشه چیزیش تانیا اگه کنیم؟ کار چی حاال ایوان -

 

 .بشم ساکت دادم ترجیح هم من و نگفت چیزی ایوان

 و اومد ها برق که بگم چیزی کردم باز و دهنم من و گذشت دقیقه چند

 پنهان ایوان ی سینه توی رو سرم من و بزنه رو چشمم نور باعثشد

 .کنم

 کردم نگاه اطراف به و کردم باز رو هام چشم آروم آروم ثانیه چند بعد

 بود ایستاده ها پله پایین و بود کرده بغل رو تانیا که توماس دیدن با که

 :گفتم و کردم حرکت توماس سمت به و شدم جدا ایوان از ترسیده

 

 شده؟ چش تانیا -

 

 .شد روون هام اشک و کشیدم خفیفی جیغ تانیا خونی کمر دیدن با
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 همون در و رفت باال ها پله از و زد کنار رو توماس سرعت به ایوان

 :کرد زمزمه حال

 

 .باش تانیا مراقب تو کنه فرار ذارم نمی -

 

 روی رو تانیا حرف بی توماس اما بود توماس با صحبتش طرف

 .رفت باال ها پله از و گذاشت ها پله جلوی زمین،

 

. نداشت ای فایده من عصبانیت کردم مشت رو هام دست عصبانیت با

 :گفتم و نشستم تانیا کنار

 

 کنم؟ کار چی باید االن من -

 

 :گفت و زد تلخی پوزخند و شد باز تانیا های چشم

 

 که تو و نکرد کاری واسم برادرم کنی؟ کاری باید مگه. کاری هیچ -

 کنی؟ کاری برام خوای می ای غریبه یه

 

 .ریخت زمین روی هاش چشم ی گوشه از اشکی

 :گفتم و گرفتم رو دستش ناراحت

 

 داری؟ درد -
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 عجله با کارن و کاسپر و شد باز ورودی در بده جواب که این قبل

 گردوند برش و زد زانو تانیا جلوی و زد کنار و من کارن. شدن وارد

 :گفت عصبانیت با و کرد کمرش به نگاهی و

 

 تو بیارش کاسپر. رفته ازش زیادی خون اما سطحیه خیلی زخمش -

 .اتاقم آزمایشگاه

 

 با منم و شد غیب کارن مثل و برداشت رو تانیا سرعت با کاسپر

 که زدم در و ایستادم کارن اتاق در جلوی. رفتم باال ها پله از سرعت

 :گفت و کرد باز و در

 

 .ذاری می اتاقم تو پا که بارته آخرین -

 

 کارن اتاق به که شدم اتاقی وارد دنبالش منم و رفت کنار در جلوی از

 . داشت راه

 چون هم من و کرد تانیا درمان به شروع نکردنی باور سرعتی با

 چشم هام دست به و انداختم پایین رو سرم نداشتم رو دیدنش طاقت

 .دوختم

 

 [۱۷:۳۱ ۱۱.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :آوردم باال رو سرم کاسپر عصبانی صدای با
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 باش؟ مراقبش نگفتم مگه -

 

 :گفتم و شدم مچاله خودم توی ترس با

 

 .اومد برنمی دستم از کاری من -

 

 بی کارن که تانیا به بار یک دقیقه چند هر و زد می قدم عصبانیت با

 .شد می عصبانی بیشتر و کرد می نگاه بود کرده هوشش

 .کنن می کار چی و کجان پسرا بقیه که دونستم نمی

 کجان؟ ها خدمتکار اصال

 :گفت و کرد باریک رو هاش چشم کارن

 

 شو بلند تو، هی. کنم عوض رو هاش لباس باید اما خوبه حالش االن -

 .بیار تمیز و نو لباس دست یه برو

 

 کمدش توی از و رفتم تانیا اتاق به سرعت به و پریدم جام از حرفش با

 شدم کارن اتاق وارد عجله با و برداشتم سفیدی راحتی شلوار و پیراهن

 :گفت کاسپر که

 

 .بیرون برید تا دو شما کنم می عوض رو هاش لباس خودم -

 

 :گفت تفاوت بی کارن
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 .باش زخمش مراقب -

 

 از پر نگاهی کاسپر. رفت بیرون اتاقش از حرف این گفتن بعد

 .شدم خارج اتاق از سریع که انداخت بهم عصبانیت

 کنه؟ عوض رو هاش لباس کارن که نذاشت چرا

 بیرون؟ بریم همه گفت چرا

 هام چشم مامان، و امیلی و ایوان و کایدو دیدن و سرم آوردن باال با

 :گفت کایدو کنم پیدا رو چیزی گفتن فرصت که این قبل. شد گرد

 

 چطوره؟ تانیا حال -

 

 :گفتم گیجی با

 

 ... چرا. خوبه -

 

 :گفت پوزخند با و کرد قطع و حرفم ایوان

 

 تا ببندیمشون محکم طناب با باید شون؟ بذاریم آزاد که نداشتی انتظار -

 دیگه و بیاد پلیس که هاست االن البته. نکنن رو ما زدن دور فکر دیگه

 .شیم راحت شرشون از

 کایدو؟ درسته باشه اعدام کنم فکر جرمشون
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 :گفتم تعجب با من و نگفت چیزی و زد پوزخندی کایدو

 

 چیه؟ جرمشون مگه اعدام؟ -

 

 :گفت زیرکی با ایوان

 

 .مواد قاچاق -

 

 [۱۸:۲۸ ۱۱.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 جانب به حق هم امیلی و دوخت امیلی به و نگاهش عصبانی مامان

 :گفت

 

 .فهمیدن خودشون چه؟ من به -

 

 :گفتم بعد و چرخوندم سالن توی و نگاهم

 

 کجان؟ ها خدمتکار -

 

 :گفت تمسخر با کایدو
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 .نشه شون دزدی و فرار مزاحم کسی وقت یه که کردن مرخصشون -

 

 

 بنجامین تازه رفتن موقع درست و برد رو مامان و امیلی و اومد پلیس

 سمت به نگرانی با شنید رو قضیه وقتی و شد خونه وارد سرخوشی با

 .ببینه رو تانیا که رفت تانیا اتاق

 هم کاسپر و نشد بیدار هم شام برای حتی و بود خواب هم تانیا البته که

 .کنه بیدارش کسی نداد اجازه

 

 و مامان های داگاه با کنم، عرض چه که صدا و سر بی روزی چند

 اعدام شون آخر حکم ایوان، ی گفته طبق هم آخر در و گذشت امیلی

 .شد

 سریع اما کردم ناراحتی احساس یکم فقط یکم، شنیدم رو خبر این وقتی

 .باشم تفاوت بی کردم سعی و آوردم خاطر به رو هاشون کار

 :بود این بود کرده مشغول رو من ذهن روزه چند این که سوالی

 کجاست؟ االن من پدر

 مدت برای و کرد نگاه بهم متعجب پرسیدم تانیا از رو سوال این وقتی

 :گفت و رفت فرو فکر توی کوتاهی

 

 !بودم نکرده فکر موضوع این به اصال راستش. دونم نمی -

 

 .شد روشن دلم توی امیدی نور من و

 .باشه زنده بابام شاید
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 .کرده ترک رو کایدو و من اون چی؟ که خب باشه زنده اصال

 !بوده دیگه جور یه قضیه شاید دونی؟ می کجا از

 نیومده؟ دنبالمون حاال تا چرا پس

 !نتونسته شاید

 نتونسته؟ چرا

 

 :کردم بلند رو سرم کارن عصبانی صدای با

 

 کجایی؟ هوی -

 

 :گفت که کردم نگاهش تعجب با

 

 دی؟ نمی گوش چی برای بگم؟ باید بار چند -

 

 :گفت و زد محوی لبخند کایدو

 

 .نکن خورد رو خودت اعصاب کارن نداره عیبی -

 

 :پرسیدم بیشتری تعجب با

 

 کنید؟ می صحبت چی مورد در -
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 :گفت و زد پیشونیش به آروم دست با کارن

 

 .کایدو بود رفته تو به کمی فقط کاش -

 

 .افتاد راه ها پله سمت به و شد بلند میز سر از حرف این گفتن بعد و

 :گفت کایدو و زد پوزخندی ایوان

 

 که کنه می سخنرانی داره کارن دوساعته کنی؟ می فکر چی به داری -

 تو اونوقت نشستی حرکت بی طوری همین و خوری نمی و غذات چرا

 کارن حاال تا نبودم من اگه ها؟ گی می و میاری باال و سرت هو یه

 .بود داده قورتت زنده زنده

 

 بی و بزنه پهنی لبخند کایدو شد باعث که دادم قورت صدا با و دهنم آب

 .بره و شه بلند میز سر از ای دیگه حرف

 .بودیم بنجامین و ایوان و من فقط حاال موجود افراد تنها

 بود نذاشته بیرون خونه از رو پاش دیگه روز اون از دیگه که بنجامین

 به حتی. خورد می غذا تانیا اتاق توی تانیا با فقط هم کاسپر و

 :گفت و نکرد توجهی هم کارن عصبانیت

 

 .خوریم می غذا اتاق توی تانیا و من -
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 نه حرفش روی دیگه کسی که گفت قاطعیت با چنان رو جمله این

 .نیاورد

 .بود نیومده پایین غذا برای و بود اتاقش توی که هم توماس

 

 [۲۳:۵۷ ۱۱.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 چنان درد از ها وقت بعضی و بود نشده خوب حالش هم هنوز تانیا

 .آورد می در لرزه به رو قلبم که کشید می جیغی

 سمش و بوده سمی زده تانیا به مامان که چاقویی کارن، های گفته طبق

 و ره نمی بین از کارن های دارو با راحتی، همین به و قوی خیلی هم

 .بره بین از کامل سم تا بره می زمان

 بدنم تانیا خراش گوش جیغ صدای با که بشم بلند میز پشت از خواستم

 .شدم ولو صندلی روی جون بی و اومد در لرزه به

 و کوبید میز به رو مشتش و شد بلند صندلی روی از عصبانی بنجامین

 :گفت

 

 رفتم می باید روز اون چی ی واسه من آخه. منه تقصیره اش همه -

 ای نقشه چه عوضی تا دو این که نگفت من به کسی چی برای بیرون؟

 دارن؟

 

 :گفت اخم با و شد سینه به دست ایوان

 

 .بود تو تقصیر اش همه. بنجامین گی می درست -
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 متعجب رو من و شد غیب هوا بی بنجامین که کردم نگاه بهش تعجب با

 .کرد تر

 :گفتم ایوان به رو

 

 !که نبود اون تقصیر اصال گفتی؟ جوری این بهش چی برای -

 

 :گفت و انداخت باال شونه تفاوت بی ایوان

 

 خوش داشت اون گرفتیم می رو تا اون جلوی جا این داشتیم ما وقتی -

 .اونه گردن ها تقصیر همه پس گذروند می

 

 سالن از و شد بلند میز پشت از بزنم حرفی بده اجازه که این بدون و

 .شد خارج

 

 :گفتم عصبانیت و اخم با

 

 حرف من ده نمی اجازه حتی دیوونه ی پسره چجورشه؟ دیگه این -

 .بزنم

 

 :گفتم و گرفتم دهنم جلوی رو مشتم
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 گه می برگشته استدالل؟ شد اینم منطق؟ شد اینم! تروخدا کن نگاه اِ  اِ  اِ  -

 خفه بگیرم خوام می ها وقت بعضی. مقصره نبوده جا این اون چون

 .کنم اش

 

 [۰۰:۴۷ ۱۲.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 کنار از درست صدایی و نشست میز روی و رد کنارم از هایی دست

 :گفت گوشم

 

 !کنی فکر جوری این موردم در کردم نمی فکر جدی؟ -

 

 .کنم کار چی دونستم نمی جدا و بودم شده حرکت بی و شده مسخ

 گردنم به شد باعث که داد بیرون رو بازدمش و کشید عمیقی نفس

 .بلرزم و بشه مورم مور من و بخوره

 :داد ادامه

 

 نداری؟ گفتن واسه حرفی خب -

 

 :گفتم من و من با

 

 ... که خواستم می آم من -
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 حرف همه و بمیرم شرف با القل حتمیه مرگم که من آقا گفتم دلم توی

 .بزنم بهش رو هام

 :گفتم و کردم صاف رو صدام فکر این با

 

 می حس اش همه. اعصابی روی واقعا تو دیگه گم می راست خب -

 ... داری کنم

 

 صورتم کمی متعجب و کردم قطع رو حرفم پوزخندش صدای شنیدن با

 فاصله ازم و برداشت رو هاش دست که برگردوندم سمتش به رو

 :گفت و برداشت عقب به قدمی و گرفت

 

 کنی؟ خودت عاشق رو من خوای می جوری این -

 

 :گفتم و شدم بلند صندلی روی از و شد گرد هام چشم

 

 کنی؟ می فکری همچین چرا کنم؟ خودم عاشق رو تو چی؟ -

 

 :گفت و زد ای دیگه پوزخند

 

 کنی سعی و باشی رفتارت مراقب بهتره. نزن راه اون به رو خودت -

 نه؟ یا شنیدی. نشی نزدیک من به
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 :گفتم تعجب با

 

 ... اصال من اما -

 

 :گفت و زد فریادی

 

 نه؟ یا شنیدی -

 

 :گفتم گیج

 

 .بخوای تو طور هر باشه. شنیدم آره -

 

 [۱۶:۴۶ ۱۲.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 به دست طور همون و گرفت ازم و نگاهش بزنه، حرفی که این بدون

 و دوخت چشم سالن توی موجود های تابلو از یکی به و ایستاد سینه

 :گفت طوالنی سکوتی بعد

 

 تو؟ هی -

 

 :گفتم تعجب با
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 منی؟ با -

 

 :گفتم جانب به حق. باشه دیده احمق یه انگار که کرد نگاه بهم جوری

 

 چی؟ یعنی هی. دارم اسم من خب -

 

 :گفت و شد نزدیک بهم قدم یه و زد پوزخندی

 

 عزیزم؟ ی ایرن بگم داری انتظار -

 

 :گفتم و گرفت رنگ خود به خود هام گونه

 

 ... خب که بود این منظورم. نه که معلومه -

 

 تمرکزم شد باعث که کرد نگاهم خیره و ایستاد من متری نیم توی دقیقا

 .بدم دست از کل به رو

 :گفتم بهش رو عصبانیت و حرص با

 

 !عقب برو نزدیکم اومدی چرا حاال نشم؟ نزدیکت نگفتی مگه -

 

 :گفت و برد بین از هم رو فاصله متر نیم
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 .نداره ربطی تو به که این اول -

 .داشتم دوست که این دوم

 .شی دور ازم که نگفتم ولی نیای نزدیکم گفتم من که این سوم

 فهمی؟ می نرومه روی صدات. نزن حرف زیاد که این چهارم

 

 :گفت و خندید که کردم پایین باال مثبت نشونه به و سرم سریع

 

 .کوچولو -

 

 .نگفتم چیزی و کردم اخمی

 

 [۱۷:۳۰ ۱۲.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 .شد خارج سالن از حرف بی و گرفت فاصله ازم

 من دادن سکته و برگشتن فکر وقت یه تا کردم دنبالش چشم با دفعه این

 .نزنه سرش به

 !شه می ظاهر هو یه جن مثل المصب

 بیرون؟ نرفتش این مگه اصال

 !ها آشامه خون ناسالمتی گم؟ می دارم چی

 .آشامن خون ها اون که کنم می فراموش واقعا ها وقت بعضی

 .کردم حرکت تانیا اتاق سمت به سرعت با زد سرم به که فکری با
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 تانیا؟ خوبی گم می -

 

 :گفت و خندید جون بی

 

 .بپرس و سوالت -

 

 :گفتم و زدم لبخندی

 

 خواستم می. ها ده می دستم کار بدجور ها وقت بعضی خونیت ذهن -

 خون دیگه عبارت به و گرفتی انتقام چی واسه کایدو از تو که بپرسم

 !نبود بابات ی بچه دیگه که اون کردی؟ آشامش

 

 :گفت و انداخت باال شونه تانیا

 

 .بود پسرا بقیه مثل هم اون برگشتم وقتی. دونستم نمی که موقع اون -

 

 :گفتم متفکر

 

 تو تازه داشتین؟ آشنایی من ی خانواده با چجوری اصال شما ببینم -

 .بود بابات زن شکم تو کایدو موقع اون گفتی

 



 تدوین فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                                 
 

 :گفت تفاوت بی تانیا

 

 رفته شوک تو جورایی یه موقع اون من. اومد دنیا به مرده اش بچه -

 حالت دچار که این برای و روانشناس بود فرستاده و من بابام و بودم

 بی ها چیز این از و کردم می زندگی خودش پیش نشم عصبی های

 ی بچه هم اون که کردم فکر من و بود کایدو برگشتم وقتی. بودم خبر

 بودن صمیمی های دوست هم با پدرم و پدرت ضمن در. مادره همون

 .بدونم ندارم هم دوست و بود ما پیش کایدو چرا دونم نمی و

 

 بود شده خیره تانیا به و بود نشسته حرکت بی گوشه یه که کاسپر به رو

 :گفتم

 

 کاسپر؟ دونی می تو -

 

 :گفت تانیا که کرد نگاهم سکوت توی

 

 بخونم رو ذهنش تونم نمی حتی. گه نمی هم من به. ایرن خیال بی -

 !مرموزه خیلی اون

 

 [۲۲:۲۴ ۱۲.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 .شدم خودم اتاق وارد و کشیدم عمیقی نفس و اومدم بیرون اتاق از

 آهنگ دنبال اینترنت توی و برداشتم رو تاپ لب و نشستم میز پشت

 .شدم جدید های
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 .کنه می آرومش آهنگ که بود گفته قبال تانیا یادمه

 شده که هم لحظه چند برای شد باعث شاید. کرد آروم هم رو من شاید

 .باشم افکارم از دور

 امتحان تک تک کردم شروع و کردم دانلود رو مختلفی های آهنگ

 و کنم پیدا خوبی حس شه می باعث کدومشون ببینم تا کردم شون

 .بگیرم آرامش

 .نشست لبم روی لبخندی خداگاه نا خواننده صدای شنیدن با

 

 

Dancing bears 

 رقصان های خرس

 

Painted wings 

 رنگی های بال

Things I almost remember 

 آورم می یاد به که است چیزی آن همه

And a song someone sings 

 خواند می آوازی دارد کسی و

Once upon a December 

 دسامبر ماه روزهای از یکی

 

Someone holds me safe and warm 
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 است گرفته آغوشش در گرمی به مرا کسی

Horses prance through a silver storm 

 کنند می خیز و جست برفی طوفان این در ها اسب

Figures dancing gracefully 

 کنند می حرکت زیبایی به ها نقش و ها عکس

Across my memory 

 آورم می یاد به را اینها همه

 

Someone holds me safe and warm 

 تاس گرفته آغوشش در گرمی به مرا کسی

Horses prance through a silver storm 

 کنند می خیز و جست برفی طوفان این در ها اسب

Figures dancing gracefully 

 کنند می حرکت زیبایی به ها نقش و ها عکس

Across my memory 

 آورم می یاد به را اینها همه

 

Far away 

 دور خیلی جای یک

Long ago 

 پیش وقت خیلی
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Glowing dim as an ember 

 درخشان نوری سوسوی

Things my heart used to know 

 دانستم می وجود تمام با را اینها همه

Things it yearns to remember 

 بیاورم یاد به که داشتم آرزو همیشه و

 

And a song someone sings 

 خواند می آوازی دارد کسی و

Once upon a December 

 دسامبر ماه روزهای از یکی

 

 [۲۲:۵۶ ۱۲.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 .پریدم جا از من و شد زده وحشتناکی برق و رعد

 کردم نگاه رو بیرون پنجره از تعجب با و کردم قطع رو آهنگ صدای

 که کشیدم بلندی شدت به جیغ من و رفت ها برق ناگهانی طور به که

 سرعت به سیاهی ی هاله بعد و شد بلند اتاقم در شدن کوبیده صدای

 .گرفت بینیم و دهن جلوی رو مرطوبی دستمال و اومد سمتم

 و بود گرفته رو من محکم اما بکشم جیغ و بشم جدا ازش کردم سعی

 و افتاد هم روی هام چشم کشیدم، که نفسی با و شدم تسلیم من آخر در

 .نفهمیدم چیزی دیگه
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 .زد رو چشمم نور که کردم باز رو هام چشم شدیدی سردرد با

 .کردم شون کردن باز به شروع آروم آروم و بستم رو هام چشم

 .شدم جمع خودم توی ترسیده آشنا، نا محیطی دیدن با

 رو من که بودم زیبا بسیار اتاقی توی و بزرگ و نرم تختی روی

 .کرد می تر نگران و زده متعجب

 چرا؟ اما دزدیدن رو من یادمه که هایی چیز آخرین طبق

 سبک به لوازمش و بود پیازی و صورتی های رنگ از متشکل اتاق

 امروزی کامال و جذاب دکوراسیونی و بود شده چیده ای دخترونه کامال

 .داشت

 با مردی و شد باز در که شدم تر زده متعجب من و خورد در به ای تقه

 .شد داخل بودتش، انداخته پایین که سری

 :گفتم و شدم جمع خودم توی بیشتر

 

 دزدیدید؟ و من چی برای هستم؟ کجا من -

 

 :گفت مهربونی با بیاره، باال رو سرش که این بدون مرده

 

 .ندزدیدیم رو شما ما هستید امان در شما! نباشید نگران خانوم -

 

 :گفتم گیجی با
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 و من که گفته کی اصال. برگردونید و من لطفا گید؟ می دارید چی -

 بدزدید؟

 

 داشت مهربونی ی قیافه که ای دیگه مرد که بگه چیزی خواست مرده

. کرد حرکت من سمت به مکثی بدون و شد وارد دستش توی عصای با

 معطوف رو حواسم تمام من و رفت بیرون بود اتاق توی که اولی مرد

 تخت روی کنارم مهربون و آشنا ای قیافه با حاال که کردم مردی

 .بود نشسته

 دیدم؟ کجا رو اون من. بود آشنا اش قیافه قدر چه

 

 رو من دست و چرخوندش اطراف به کمی و آورد باال رو دستش مرد

 :گفتم متعجب بترسم که این قبل. گرفت دستش توی

 

 ببینید؟ تونید نمی شما -

 

 :گفت و زد مهربونی لبخند

 

 نه؟ آوره تاسف -

 

 :گفتم من و من با

 

 !اصال چرا؟ نه -
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 :گفت و شد تر عمیق لبخندش

 

 شکلی چه االن ببینم داشتم دوست. ببینمت تونم نمی که آوره تاسف -

 .مادرت به یا رفتی من به. شدی

 

 توی از رو دستم سرعت به و کردم نگاه بهش شده گرد های چشم با

 :گفتم وار زمزمه و درآوردم دستش

 

 چی؟ -

 

 [۲۳:۱۴ ۱۲.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 از رو هاش دست مهربونی با و اومد پایین چشمش ی گوشه از اشکی

 :گفت و کرد باز هم

 

 ایرن؟ کنی بغل رو پدرت خوای نمی -

 

 :کردم زمزمه و شد روون هام گونه روی سرعت به هام اشک

 

 بابا؟ -

 

 :گفت ذوق با و خندید
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 .هستم پدرت من! ایرن درسته -

 

 زدم بلند و انداختم بغلش توی رو خودم ای دیگه چیز هر به توجه بی

 .گریه زیر

 و کردم حلقه دورش رو هام دست محکم منم و گرفتتم بغلش توی محکم

 .بود سخت ولی باشم مسلط خودم به کردم سعی

 .ببینیش شرایط این تو و کنی پیدا رو پدرت سالها از بعد که بود سخت

 !است زنده پدرم که دونستم نمی پیش وقت چند تا حتی من

 تخت، کنار میز روی از و کرد جدا خودش از رو من لبخند با بابا

 :گفت و کرد پاک باهاش رو هام اشک و برداشت کاغذی دستمال

 

 که بگو کن تعریف واسم. قشنگم دختر نکن گریه. عزیزم نکن گریه -

 .ایرن بزن حرف واسم کردی؟ ها کار چی مدت همه این و شده چی

 

 :گفتم و خندیدم

 

 کردین پیدا و من چجوری که بگید باید شما اول ولی گم می بابا باشه -

 ... چرا و نیومدید دنبالم وقت همه این و هستین زنده چرا اصال

 

 :گفت مهربونی با

 

 بخوری چیزی یه باید فعال اما ایرن دم می جواب سواالتت ی همه به -

 .باشی داشته جون تا
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 کلی و دسر و غذا برامون اون  و زد صدا سالی نام به رو خدمتکاری

 .رفت بعد و آورد سینی توی خوردن برای مختلف های چیز

 

 [۱۳:۰۷ ۱۳.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :گفت و کشید چروکش و چین پر پیشونی به دستی باب

 

 خاطر به اما بزنم حرف مورد این در که ندارم دوست واقعا من ایرن -

 .گم می رو پسرا و تانیا و تو گذشته از ای خالصه تو،

 

 آروم. ببینه تونه نمی افتاد یادم که دادم تکون مثبت نشونه به سری

 :گفتم

 

 .چشم بله -

 

 :گفت و زد لبخندی

 

 که این تا بودیم نزدیکی خیلی های دوست تانیا، پدر ادوارد، و من -

 که زنش طالق بار یک قبال البته. کرد ازدواج و شد عاشق ادوارد

 کارن مادر اصل در زن اون و بود داده رو شد می توماس و تانیا مادر

 .بود بنجامین و کاسپر و ایوان و

 عروس عموی دختر اون. شدم آشنا مادرت با من شون عروسی توی

 .زیبا و گیر چشم خیلی و بود
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 عقب داره شوهر که فهمیدم وقتی اما شدم عاشقش نگاه اولین توی من

 .کشیدم

 واقعا اما بندازم اون گردن رو ها تقصیر ی همه خوام نمی...  اون اما

 نمی اصال من کن باور من. باشه کرده جادوم انگار که بود جوری

 .کنم می کار چی دارم دونستم

 مادرت فهمیدم وقتی من. شد می برگزار ادوارد خونه توی عروسی

 و بردارم رو کتم و کیفم تا باال اتاق رفتم و شدم ناراحت داره، شوهر

 گفت بهم مادرت بعدا چون بود دام یه این کنم فکر دونی می...  اما برم

 .بودم راه بهترین براش من و بوده زوری همسرش با ازدواجش که

 کایدو آخه. خواست نمی رو کایدو اون اما کردیم ازدواج هم با خالصه

 و خطرناکه اون که گفت می همیشه و بود خوبی شناس آدم خودش مثل

 .کنه می نابود رو ما ی همه روزی یه باالخره

 بذاریم رو کایدو که کردم قبول و بودم کر و کور موقع اون من

 خیلی شد می هم ادوارد همسر که مامانت عموی دختر اما پرورشگاه

 یه اون. بدیم بهش رو کایدو خواست ما از و نکرد قبول و بود مهربون

 رد رو درخواستش تا نیومد دلمون ما و بود آورده دنیا به مرده ی بچه

 .دادیم بهش رو کایدو و کنیم

 دیگه که این از گیش بچه همون با اما بود بچه خیلی کایدو موقع اون

 رو تو مادرت فهمید که زمانی تا شد خوشحال خیلی نبود مادرت پیش

 .بارداره

 تو خواست نمی اون. کنه کار چی دونست نمی واقعا کایدو موقع اون

 .اومد نمی بر دستش از هم کاری اما باشی ما پیش

 بارم و کار تمام و اومدم جا این به آمریکا، از مادرت درخواست به من

 .جا این آوردم رو زندگیم و
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 بود کرده قطع ادوارد حتی هام دوست ی همه با رو من ارتباط مادرت

 تقریبا و نبودن راضی من وصلت از اصال هم ام خانواده و ها فامیل و

 .بودن کرده رابطه قطع هام با هم ها اون

 

 [۱۳:۱۹ ۱۳.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :داد ادامه و کشید عمیقی نفس

 

 واقعیش ذات انگار. شد عوض کل به مادرت اومدی دنیا به تو وقتی -

 که بردم می پی این به داشتم تازه من و داد می نشون رو خودش داشت

 سرباز و مطیع چرا و چون بی حاال تا که کردم اشتباهی چه واقعا

 .بودم مادرت

 ازت و بود متنفر ازت وحشتناکی طرز به. کرد می حسادت تو به اون

 .داشت دل به کینه

 .بودی مادرت عاشق که بودی آروم دختری تولد بدو همون از اما تو

 حتی بار این. دادن می نشون توجه تو به و داشتن دوست رو تو همه

 و مهربون زیبایی بر عالوه تو چون نبود گو جواب هم مادرت زیبایی

 دلگیر ازت تونست نمی کسی و بودی هم زبون شیرین و مند سخاوت

 .باشه ناراحت و

 این اما بشه راحت ازت تا کرد استفاده بگی که راهی هر از مادرت

 .ندادم اجازه من بار

 

 :گفتم که کشید آهی
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 دیگه سالمه؟ چند من االن. بابا گذاشتید تنها رو من و رفتید شما اما -

 .شم می سالگی هفده وارد بعد ماه

 

 :گفت و زد غمگینی لبخند

 

 .شدم گیر زمین و کردم تصادف اونجا و رفتم کاری ماموریت به من -

 ی خانواده یه و بود رفته یادم رو ام حافظه طوالنی مدت یه برای

 سرعت به برگشت ام حافظه وقتی اما کردن می داری نگه ازم مهربون

 .شنیدم رو مرگت خبر اما جا این به اومدم

 هم حاال و ای زنده تو شنیدم که بودم عذادارت پیش وقت چند همین تا

 .منی پیش که

 

 :گفتم و زدم لبخندی

 

 .بابا نکردی فراموش و من که ممنونم خیلی -

 

 :گفت و خندید

 

 کنم؟ فراموش رو نازنینم دختر شه می مگه -

 

 [۱۴:۱۰ ۱۳.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :گفتم زده وحشت چیزی آوردن بیاد با
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 .برم باید من بابا -

 

 :گفت تعجب با بابا

 

 دخترم؟ بری کجا -

 

 :گفتم و پریدم تخت روی از زده شتاب

 

 .شدن نگرانم کلی حاال تا حتما تانیا و پسرا پیش برم باید -

 

 :گفت و خندید بلند بابا

 

 من؟ خوشگل بشن نگران تو برای باید چرا -

 

 :گفتم و نشستم کنارش و برگشتم تخت به

 

 .شونم خانواده از عضوی من خب -

 

 :گفت تعجب با بابا
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 گی؟ می جدی -

 

 :گفتم و زدم پهنی و پت لبخند

 

 .دارم دوسشون منم. دارن دوست خیلی و من ها اون بابا -

 

 :گفت و زد لبخندی بابا

 

 بگی بهم شه می. شده تنگ واسشون دلم ندیدمشون وقته خیلی -

 دارن؟ تو با رفتاری چه و شدن شکلی چه حاال و چطوره حالشون

 

 :گفتم و دادم تکیه تخت تاج به

 

 ندیده کسی رو اصلیش قیافه گفته خودش. بابا جذابه و زیبا خیلی تانیا -

 .زیباست خیلی هم طوریش همین اما

. سفید پوست با داره رنگی طالیی ریز فر موهای و آبیه هاش چشم

 قلبش و کشیده رنج خیلی. مهربونه خیلی و داره خاصی ظرافت اندامش

 .کنم می حس وجودم تمام با و این من. است شکسته

 داره طالیی موهای و آبی های چشم و ست تانیا شبیه خیلی هم توماس

 به واقعا اما نیست درشت خیلی هیکلش. لخته تانیا موهای برعکس که

 کنارش از سادگی به تونه نمی دختری هیچ و کشه دختر گفتنی قول

 .کنه عبور
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 :گفت و خندید بلند بابا

 

 .بده ادامه خوبه خب -

 

 :دادم ادامه بکشم خجالت ای ذره که این بدون

 

 دو موهاش گفت شه می و داره ای قهوه و مشکی لخت موهای کارن -

 یا مشکیه که نیست معلوم و موهاشه همرنگ هاش چشم. است رنگه

 هم رو ظریفی عینک. داره سگ گفتنی قول به هم خیلی و ای قهوه

 نشون باهوش و زیرک فردی رو اون و داره هاش چشم روی همیشه

 مثل ازش من و جدیه خیلی اون. هست هم طور همین البته که ده می

 حساب کارن از که انقدر کسی از عمرم توی حاال تا من! ترسم می چی

 .برم نمی حساب برم می

 ... خب ایوان

 

 :گفت که کردم مکثی

 

 گی؟ نمی دیگه چرا شدش؟ چی -

 

 :گفتم و زدم لبخندی

 

 قهوه لخت موهای با داره سبزی های چشم ایوان خب. هیچی نه ها؟ -

 همه تقریبا یعنی نیست درشت زیاد توماس مال مثل هم اون هیکل. ای
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 هیکل و نیستن هیکل درشت های آدم اون مثل و اینجورین شون

 .آرزوشونه ها خیلی که دارن متناسبی

 می کار چی بفهمی شه نمی وقت هیچ و عجیبه خیلی اون خب، ایوان آم

 .بینیه پیش قابل غیر. گذره می چی ذهنش تو و کنه

 

 [۱۴:۲۱ ۱۳.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :گفت و کرد قطع و حرفم بابا

 

 !ایرن ببینم رو ات قیافه تونستم می االن کاش -

 

 :داد ادامه که شدم خیره بهش تعجب با

 

 اطراف محیط جای به هات چشم و شده سرخ هات گونه االن مطمئنم -

 درسته؟ بینه می رو ایوان فقط من و

 

 :گفتم مضطرب و سریع

 

 آخه؟ بشه جوری این باید چرا بابا نه -

 

 :گفت و خندید
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 و لرزه می صدات که کنم می حس زنی می حرف موردش در وقتی -

 .شی می دیگه یکی انگار

 

 :گفتم سریع

 

 .کنید می اشتباه دارید شما جون بابا نه -

 

 :گفت و کرد بلندی ی خنده

 

 .بده ادامه گی می راست تو باشه -

 

 حال هر به. خودتی خر گفت می که شدم منظورش متوجه کامال من و

 :گفتم و دادم ادامه

 

 نمی هم تانیا حتی و مرموزه خیلی کاسپر. گفتم رو ایوان دیگه، بله -

 دار موج موهای و سبزه ایوان مثل هاش چشم. بخونه رو ذهنش تونه

 .داره ای قهوه

 .ترسم می یکم بودنش مرموز این از من ولی مهربونه من با خیل اون

 یه رنگش و داره موج هم موهاش و داره سبزی های چشم هم بنجامین

 .ایه قهوه و قرمز بین چیزی

 موهای رنگ ولی کرده رنگ رو موهاش که کردم می فکر اولش من

 .داره قشنگی موهای خیلی خالصه و بود خودش
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 خیلی تانیا روی که فهمیدم البته که خیاله بی و خوشگذرون خیلی اما

 .شه می عصبانی و جدی واقعا باشه وسط تانیا پای اگه و حساسه

 می کاله و نمیاد خوشش ببین رو موهاش رنگ همه که این از معموال

 .رسه می هاش شونه باالی کمی و بلنده موهاش البته. ذاره

 .بوره هم موهاش و داره عسلی های چشم خودم مثل هم کایدو

 مثال همیشه و بده رو کسی به خواد نمی تانیا قول به اما خوبه خیلی

 .کنه مخفی رو عالیقش داره سعی و اخموعه و عصبانی خیلی

 

 [۱۴:۵۵ ۱۳.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :گفت و زد لبخندی بابا

 

 .دارن خوبی رفتار باهات و شناختیشون خوب معلومه که طور این -

 

 :گفتم تعجب با

 

 بابا؟ دونید می کجا از -

 

 :گفت و کشید سرم روی دستی بابا

 

 شون رفتار هر. عزیزکم شناسم می دستم کف از بهتر رو اونا من -

 تونم می گفتی تو که چیزهایی به توجه با و ده می درونشون از نشون
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 نمی ای دیگه انتظار تو از البته. کردی باز جا دلشون توی که بفهمم

 !رفت

 

 :گفتم و زدم لبخندی

 

 بابا؟ برم شه می حاال -

 

 :گفت و انداخت باال بانمکی طرز به رو هاش ابرو

 

 جدا ازت ندارم دوست باشی من پیش باید بعد به این از تو. نکنم فکر -

 .بزنی سر بهشون تونی می. باشم

 

 :گفتم اعتراض با

 

 ولی دارم دوست رو شما خیلی کنید باور! تونم نمی من بابا اما -

 .باشم جدا ازشون ندارم دوست و کردم عادت بهشون

 

 :کرد زمزمه و خندید بلند بابا

 

 !دونستم می -

 

 :گفت بلند
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 .برگردی تونی می شرط یه به تو عزیزم ی ایرن خب خیل -

 

 :کردم تکرار تعجب با

 

 شرط؟ یه به -

 

 :گفت و داد تکون مثبت نشونه به رو سرش بابا

 

. خوشحال و حال سر و شاد. کنی قبل مثل دوباره رو ها اون که این -

 رو قول این. کنی زندگی آرامش در همیشه ها اون با که خوام می ازت

 دی؟ می بهم

 

 [۲۱:۲۲ ۱۳.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :گفتم و خندیدم

 

 ندارید؟ ای دیگه امر. جون بابا چشم -

 

 :گفت خنده با و شد بلند بابا

 

 .بگذرونم و عمرم بقیه راحت خیالت با بذار برو. دیگه نه -
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 :گفتم اعتراض با

 

 زنی؟ می حرفیه چه این بابا -

 

 .بردم پناه بغلش به من و کرد باز هم از رو هاش دست بابا

 :گفت گوشم زیر آروم بابا

 

 :گفتم و بوسیدم رو لپش و زدم -

 

 .جون بابا چشم -

 

 در دم که دیدم رو ای راننده بابا، های گفته طبق و شدم خارج خونه از

 .بود ایستاده ماشین بیرون من، منتظر

 من و کرد باز رو عقب در حرف بی اون و کردم حرکت سمتش به

 .افتاد راه شد، سوار هم خودش که این بعد و شدم سوار

 .بگیرم یاد رو مسیر که بود اطراف به چشمم راه توی

 .رسیدیم امارت همون یا خونه به

 .گرفت سمتم رو کاغذی و برگشت سمتم راننده که شم پیاده خواستم

 شماره و آدرس دیدن با که کردم بازش و گرفتم رو کاغذ تعجب با

 :گفت که دوختم چشم بهش متعجب تلفنی
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 بهتون که کد سفارش بهم. تلفنشه شماره و پدرتون ی خونه آدرس -

 .بدمش

 

 :گفتم و نشوندم هام لب روی لبخندی

 

 .کنید خداحافظی ازش من طرف از. ممنون خیلی -

 

 [۲۱:۳۷ ۱۳.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 باز در پرسشی، بدون که زدم رو زنگ خنده با و شدم پیاده ماشین از

 .شد

 باغ وسط از که هایی فرش سنگ روی از تمام، ریلکسی و آرامش با

 .شدم خونه وارد و کردم عبور رو شد می رد

 و کرد پرت بغلم توی رو خودش تانیا ورودی در کردن باز محض به

 :گفت گوشم زیر

 

 !شدیم نگرانت قدر چه دونی نمی دختر؟ تو بودی کجا ایرن، وای -

 

 :گفتم و خندیدم

 

 .بود دزدیده و من بابام -
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 صدای که کرد نگاهم شده گرد های چشم با و شد جدا ازم تعجب با

 :شد شنیده گوشم به کایدو فریاد

 

 چی؟ -

 

 :گفتم تعجب با

 

 .دم می توضیح واستون بعد تو بیام بذارید چی؟ چی -

 

 :گفت جدیت با کارن

 

 .منتظریم -

 

 :گفتم و زدم کمرم به رو هام دست و چرخوندم حدقه توی رو هام چشم

 

 و برد و دزدید و من بابام رفت ها برق که شب اون خب. بابا ای -

 .دیگه همین خب برگشتم سالم و صحیح که االنم

 

 :گفتم که زد زل بهم و کرد ریز رو هاش چشم کایدو

 

 چیه؟ -
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 :گفت و زد پوزخندی کایدو

 

 بودی؟ کجا! کنیم باور بگو چیزی یه -

 

 :گفتم تعجب با

 

 حتی. کن باور نمرده است زنده اون. بودم بابا پیش جا همون خدا به -

 ... حتی

 

 رو بابا آدرس و شماره خواستم و کردم شلوارم جیب توی دست سریع

 خوشش بابا شاید گفتم و شد متوقف راه وسط توی دستم که بدم بهش

 .نیاد

 :گفت و زد لبخندی کاسپر

 

 .درسته بله -

 

 :گفت حوصله بی و تفاوت بی تانیا که کردم نگاهش تعجب با

 

 لطفا بخوابم رم می ام خسته یکم من. بوده پدرش پیش. گه می درست -

 .اتاقم توی بیارید رو نهارم
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 و اش چونه زیر زد رو دستش و کرد باریک رو هاش چشم بنجامین

 :گفت و گذاشت مبل ی دسته روی رو آرنجش

 

 درسته؟ دیدی رو پدرت باالخره تو پس! جالب چه اوه -

 

 :گفتم و زدم هم به رو هام دست شوق با

 

 .گرفت ازم هم رو شما حال تازه. مهربونه و خوب خیلی اون درسته -

 

 خارج سالن از حرفی هیچ بی و انداخت بهم نگاهی تفاوت بی توماس

 .شد

 

 [۲۲:۰۱ ۱۳.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 و ایوان و بنجامین و کارن و من موندیم و رفتن هم تانیا و کاسپر

 .کایدو

 :پرسیدم و نشستم مبلی روی

 

 کردید؟ اخراج چرا رو ها خدمتکار -

 

 :گفت و کرد مرتب هاش چشم روی رو عینکش کارن
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 بلند ناهاره وقت. بهترن خودمون های خدمتکار. نداشتیم شون الزم -

 .بریم شید

 

 :گفتم کردم می غر غر لب زیر که طور همون

 

 .ندیدم رو گی می که هایی خدمتکار این هم بار یه حتی من -

 

 :گفت و کرد گوشم نزدیک رو سرش بنجامین

 

 ده نمی اجازه بهشون کارن و خبرن با ما هویت از اونا که اینه برای -

 .بدن نشون و خودشون که

 

 :گفتم و دادم تکون سری

 

 .دیدمشون می حاال تا باید که من حال هر به -

 

 :گفت ایوان و نشستیم میز سر

 

 گذشت؟ خوش بهت پدرت با خب -

 

 :گفتم بودم غذا منتظر صبرانه بی که طور همون
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 تا نبودم پیشش زیاد و شدم بیدار صبح من البته. بود خوب خیلی آره -

 .ببرم فیض بیشتر

 

 :گفت و زد پوزخندی ایوان

 

 نکرد؟ قبولت برگشتی؟ شد چی -

 

 :گفتم و خندیدم

 

 و من چی برای پس خواست نمی و من اگه! ها گی می چیزا چه وا -

 .نکردم قبول خودم اما کنم زندگی پیشش برم که گفت بهم اتفاقا دزدید؟

 

 جلوم غذام همیشه، مثل دوختم میز به و گرفتم ایوان از که رو نگاهم

 چجوری اصال یا میز روی چیده رو ها غذا کی بفهمم که این بدون بود

 .شدن چیده سرعت این با

 :گفت کایدو که کردم خوردن به شروع اشتها با

 

 نکردی؟ قبول چرا -

 

 :گفتم و دادم قورت و دهنم توی ی لقمه

 

 .باشم شما پیش خواستم می خب -
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 دیگه و کرد نگاهش تیز کارن که بگه ای دیگه چیز خواست کایدو

 .شدیم خوردن مشغول همه و نزد حرفی کسی

 

 [۲۲:۲۷ ۱۳.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 .بودم تماس در بابا با روز هر من و گذشت روزی چند

 .بود همراه عذاب با گفت شه می که روزی چند

 شده هم تر وخیم خیلی بود، نشده بهتر که این بر عالوه تانیا وضعیت

 .بود شده کارن تعجب باعث واقعا این و بود

 بدنش از کمال و تمام هم سم حتی و شده خوب تانیا زخم گفت می کارن

 مشکل فهمید شه نمی و سالمه هم بدنش داخلی اجزای تمام و شده خارج

 هم قلبش ضربان و نبض توی اختاللی حتی گفت می کارن. کجاست از

 .تره سالم ما ی همه از و نیست

 .بودیم نگرانش هم توماس حتی همه

 قرار بی که بار هر اما نیاره روش به کرد می سعی که این با توماس

 می تاسف واسش و دیدمش می من زد می رو قدم تانیا اتاق جلوی

 .خوردم

 .زد نمی تانیا به هم سری حتی که بود کاسپر فرد، ترین آروم بین این

 .شد می عصبانی و کرد می قاطی آورد می رو تانیا اسم جلوش کسی

 لبخندی فقط اومد می وضعیتش کردن چک واسه کارن که بار هر تانیا

 :گفت می و زد می

 

 .کارن است فایده بی -
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 یکی شاید تا برد می براش جدیدی داروی بار هر سرسختانه کارن اما

 .بکاهه تانیا های درد از فقط بتونه شون

 .بودیم آیندی ناخوش شرایط توی ما از کدوم هر و بود بدی وضعیت

 تانیا دیدن برای و شدیم بیدار زود صبح قبل، های روز مثل هم امروز

 .بیاد جدیدش داروی با کارن تا شدیم جمع اتاقش در جلوی

 تکون رو پاهاش عصبی و بود ایستاده اخم با هم کاسپر حتی بار این

 .داد می

 .دوختم چشم تانیا اتاق به ناراحت

 چطوری؟...  اما برگردونم رو آرامش که دادم قول بابا به من

 تانیا اتاق وارد حرف بی و اومد بیرون اتاقش از کارن که کشیدم آهی

 .شد

 :گفت و کرد اخمی و کرد باز هم از رو هاش چشم آهسته تانیا

 

 .بیرون برید جا این بیاید کدومتون هیچ خوام نمی امروز -

 

 مالفه و کشید درد از جیغی تانیا که بگه چیزی خواست جدیت با کارن

 :زد فریاد و داد فشار مشتش توی رو روش ی

 

 .بیرون برید گفتم -

 

 :گفت مالیمی صدای با و شد روون هاش اشک
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 .بیرون برید -

 

 اولین مطمئنا. شدیم خیره بهش زده حیرت و متعجب های چشم با همه

 .دیدیم می رو هاش اشک که بود بار

 

 [۲۳:۳۱ ۱۳.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :گفت عصبانی کاسپر

 

 بهشون چرا کنی؟ تمومش رو مسخره بازی این خوای می کی تانیا -

 ... که گی نمی

 

 :زد فریاد و پرید کاسپر حرف وسط تانیا

 

 .بشنوم خوام نمی. کاسپر کن تمومش -

 

 :گفت عصبانی کاسپر

 

 بهشون دن؟ می مدال بهت کنی پنهانش اگه که کنی می فکر چرا؟ -

 ... تونست کارن شاید بگو

 

 :زد فریاد تانیا
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 .کاسپر کن تمومش گفتم -

 

 :گفت تعجب با بنجامین

 

 کنه؟ می مخفی ما از رو چیزی -

 

 :گفت عصبانیت با کایدو

 

 .دیگه بگه تون یکی دِ  -

 

 :گفت تانیا که بگه چیزی خواست کاسپر

 

 !بخشمت نمی هرگز بگی بهشون اگه. کاسپر بخشمت نمی هرگز -

 

 زد اتاق توی موجود میز به لگدی کاسپر که شدیم خیره بهش حیرت با

 .شد خارج اتاق از عصبانیت با و

 :گفت جدیت با کارن

 

 می مخفی داری رو چی بود؟ چی کاسپر منظور بده توضیح دقیقا -

 کنی؟
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 :گفت حوصله بی تانیا

 

 .نیست مربوط شما به. گفتم می بدونید خواستم می اگه -

 

 :گفت و شد خیره بهش سینه به دست ایوان

 

 .مربوطه ما به تو چی همه -

 

 :گفت و زد پوزخندی تانیا

 

 .بیرون برید -

 

 :گفت حرص با تانیا که نکرد حرکتی کسی

 

. کنم می گم رو گورم خودم نرید شما اگه اما نیست خوب حالم درسته -

 .بمون تو ایرن

 

 .شدیم تنها اتاق توی تانیا و من و رفتن بیرون همه

 :گفت و زد جونی بی لبخند تانیا

 

 بکنی؟ برام کاری بفهمه کسی بذاری که این بدون تونی می ایرن -
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 :گفتم و دادم تکون مثبت نشونه به سری

 

 .بگو حتما آره -

 

 :گفت و کرد اشاره هاش لباس کمد به و نشست تخت روی زور به

 

 ببری؟ و من تونی می حموم برم خوام می -

 

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 

 مهمی موضوع که این نفهمه کسی خوای می چرا ولی حتما آره -

 !نیست

 

 :گفت و خندید

 

 !بده قول. گی نمی کس هیچ به رو دیدی که چیزی بده قول بهم -

 

 :گفتم و دادم تکون مثبت نشونه به سری متعجب

 

 .دم می قول -
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 حموم از. بردمش حموم به و شه بلند تخت روی از تا کردم کمکش

 اش حوله و برداشتم براش جدیدی های لباس کمد توی از و شدم خارج

 .برگشتم حموم به دوباره و برداشتم هم رو

 :گفتم و رفتم جلو آروم بود آورده در رو هاش لباس که تانیا دیدن با

 

 ... تا بکش دراز وان توی کردم حاضر رو حوله و هات لباس تانیا -

 

 .برگشت و رفت ای لحظه برای نفسم دیدنش با من و چرخید

 لب زیر تونستم فقط و افتادم زانو دو زمین روی شده گرد های چشم با

 :بگم

 

 !تانیا -

 

 [۲۳:۴۱ ۱۳.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 .کرد داغون رو من کامال هاش خنده و خندید بلند. خندید

 :گفت و چرخید سمتم به دوباره شد تموم هیستریکش های خنده وقتی

 

 چیه؟ منظورم فهمیدی حاال ایرن؟ دیدی -

 

 :کردم زمزمه و نشست صورتم روی هام اشک
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 تانیا؟ کردی کار چی خودت با -

 

 :گفت و خندید ریز

 

 کردم؟ کار چی بینی می -

 

 :گفت و شد روون هاش اشک و لرزید هاش لب

 

 کردم؟ کار چی خودم با بینی می -

 

 :گفت که دوختم هاش چشم به و نگاهم ناراحت

 

 اشتباهم تاوان ها این بینی؟ می رو کمرم روی موازی خط تا دو این -

 پسرا و ها آشام خون شبیه اصال چرا پرسیدی ازم بار یه یادته. بود

 کمکش به که همونی مرد، اون چون. دم می رو جوابت حاال نیستم؟

 .آورد سرم رو بال این مادرت، دستور به گرفتم، پسرا از رو انتقامم

 .کرد نابود. ایرن کرد نابود رو من زندگی مرد اون

 

 و نره بیرون هقش هق صدای تا گرفت دهنش جلوی رو هاش دست

 .نکنه توجه جلب

 با و کردم بغلش و رفتم سمتش و شدم بلند زمین روی از سرعت به

 :گفتم و نشوندمش وان توی احتیاط
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 بزنی؟ حرف تونی می -

 

 :گفت و خندید درد پر. خندید

 

 ! نه که چرا. معلومه -

 

 :گفت و کشید آهی

 

 موش من، و بود روانی دکتر یه عوضی اون مرد، اون -

 .آزمایشگاهیش

 کرد؟ کار چی من با دونی می

 چیه؟ جای خط دو اون دونی می

 

 [۰۰:۰۵ ۱۴.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 و خورد سر هاش چشم از ارزشی با های مروارید مثل هاش اشک

 :داد ادامه

 

 .فرشته بال دو جای -

 

 :گفت و خندید که کردم نگاهش شده گرد های چشم با
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 اون. همینه حقیقت اما شد نمی باورم اولش منم نه؟ شه نمی باورت -

 زندانی و بودتش گرفته که فرشته یه DNA با رو من  DNA عوضی،

. بودم شده بال تا دو صاحب من...  من و کرد مخلوط بودتش کرده

 با و بریدم رو هام بال. خواستمشون نمی اما زیبا و نو ای قیافه صاحب

 .کردم عوض رو ام چهره گریم

 رشد دارن هام بال دوباره خورد کمرم به که ای ضربه بعد حاال، اما

 .ایرن کنم کار چی دونم نمی من. کنن می

 !ایرن کنم می خواهش چیه؟ درست راه بگو بهم کنم می خواهش

 

 بود؟ چی دیگه این. افتادم هام زانو روی وان کنار

 کردی؟ کار چی تانیا با تو مامان

 

 :کردم زمزمه

 

 مامان؟ کردی کار چی تو -

 

 

 .اومدیم بیرون حموم از سرخ های چشم با

 .بود دوخته در به چشم و بود ایستاده اتاق توی توماس

 :گفت و کرد اخم سرعت به تانیا که کردیم نگاهش تعجب با
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 !توماس بیرون برو ببینم؟ رو کسی خوام نمی نگفتم مگه -

 

 صدای تن با و ایستاد تانیا روی به رو و اومد جلو حرف بی توماس

 :گفت آرومش همیشه

 

 کردی؟ کار چی خودت با بگو بهم تانیا -

 

 :گفت و شد جاری تانیا های اشک توماس، حرف همین با فقط

 

 می جونم از چی. باشم راحت بذار بذار تنهام. توماس بیرون برو -

 کنید؟ نمی ولم چرا ندارم کاری باهاتون دیگه که من خوای؟

 

 [۰۰:۲۳ ۱۴.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 سرد و گرفت رو بازوهاش توماس که بذاره عقب قدمی خواست تانیا

 به رو و گرفت و نگاهش سریع تانیا که زد زل تانیا های چشم به

 :گفت جدی توماس

 

 .توماس بیرون برو اتاقم از -

 

 :گفت دوم بار برای تانیا و نداد جوابی توماس

 

 ... برو اتاقم از توماس توام با -
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 :گفت آروم طور همون و پرید حرفش وسط توماس

 

 .کن نگاه من به تانیا -

 

 :گفت لرزوند می رو کسی هر قلب که لحنی با تانیا

 

 آوردم؟ سرم بالیی چه بدونی خوای می توماس؟ خوای می چی ازم -

 !توام با لعنتی؟ مهمه واست مگه مهمه؟ واست مگه کنه؟ می فرقی چه

 

 :گفت قبلی لحن همون با و ای اضافه حرف بدون توماس

 

 آوردی؟ خودت سر بالیی چه. تانیا خوام می جواب ازت -

 

 :گفت حرص با تانیا

 

 من سر بالیی چه شما بگی بهتره آوردم؟ خودم سر بالیی چه من من؟ -

 سالها اون من که نفهمیدی هیچ رفتی و کردی ول تنها و من تو. آوردید

 مگه توماس؟ فهمیدی هیچ اومد؟ سرم چی بودم ها عوضی اون پیش که

 فرار سالها بعد وقتی و دادم فراری رو تو بود؟ سالم چند موقع اون من

 ... شما و رسوندم خونه به رو خودم زور هزار با کردم
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 :گفت شده گرد های چشم با و افتاد کنارش و شد شل توماس های دست

 

 تانیا؟ بودی ها اون پیش سالها اون تو -

 

 : گفت و شد متعجب هم تانیا

 

 کجام؟ من کردی می فکر تو پس، -

 

 :زد فریاد عصبانیت با توماس

 

 نگفتی چرا نگفتی؟ چرا پس بودی؟ اونا پیش سال همه اون تو یعنی -

 .بده جواب ام تو با تانیا؟

 

 .بگه چی دونست نمی واقعا و بود شده خشک تانیا

 

 [۰۰:۳۷ ۱۴.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :شد درشت هام چشم ایوان صدای شنیدن با

 

 تانیا؟ گی می داری چی -
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 چشم بودن، مبهوت و مات که پسرا دیدن با و برگشتم عقب به تعجب با

 اومدن؟ کی ها این. شد درشت هام

 :گفت تعجب با تانیا 

 

 کجا سالها اون من کردید می فکر کردید؟ می فکر چی شما مگه -

 بودم؟

 

 :گفت ناباور توماس

 

 ... هرز تو که کردیم می فکر ما -

 

 با تانیا و خورد رو حرفش توماس زد بهش تانیا که محکمی سیلی با

 :گفت فریاد

 

 موقع اون من اصال من؟ گفتی؟ چی بهم االن تو توماس؟ گفتی چی -

 کردی؟ فکر چی موردم در گی؟ می داری چی نبود هم سالم هجده حتی

 

 :زد فریاد تر بلند

 

 کردید؟ فکر چی موردم در -
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 به قدمی ناامیدی با و چرخوند تکشون تک بین رو نگاهش سکوت توی

 .برداشت عقب

 :گفت و کرد مکثی

 

 می و بلدی هم خونی ذهن تو نه؟ مگه دونستی می حتما تو کاسپر اوه -

 !بخونی رو من ذهن تونستی

 

 :گفت تانیا دوخت تانیا به رو اش شرمنده نگاه کاسپر وقتی

 

 چی تو. کردم نمی فکر موضوع اون راجب اصال من. درسته اوه -

 بود شاپ کافی توی رو ما های حرف روز اون که تو بنجامین؟

 ... من که فهمیدی تو نه؟ مگه شنیدی بود چی بود رستوران

 

 :زد فریاد تانیا و انداخت پایین رو سرش بنجامین

 

 .بیرون گمشید -

 

 :زد فریاد تانیا که بگه چیزی خواست توماس

 

 .ببینمتون خوام نمی بیرون گمشید. بیرون شید گم -

 

 :گفت و شد جمع خودش توی گوشه یه و افتاد زمین روی کنان گریه
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 .بذارید تنهام کنم می خواهش -

 

 [۰۰:۴۹ ۱۴.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :زد فریاد هزارم بار برای تانیا و نکرد حرکتی کسی

 

 .بیرون شید گم من اتاق از -

 

 .شدیم خارج اتاقش از آروم همه

 تک صورت توی رو نگاهم بود، تانیا حال از حاصل که نفرتی با

 :گفتم و چرخوندم تکشون

 

 .متاسفم واستون واقعا -

 

 و در و شدم خودم اتاق وارد بزنن ای دیگه حرف بذارم که این بی و

 .بستم محکم

 :گفتم حرص با

 

 نمی خجالت واقعا! داشتن بدی رفتار انقدر چرا که فهمم می حاال -

 ندارن؟ وجدان اینا کردن؟ فکری چه خودشون خواهر مورد در کشن؟

 عذاب رو تانیا ها سال این تمام و کردن قضاوت بپرسن که این بدون

 .دادن
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 من با رفتاریه چه این بگه گوششون در بزنه برنگشت بار یه حتی تانیا

 .که واقعا یعنی! که واقعا دارید؟

 

 و برداشتم و کوچیکم چمدون زیرش از و شدم خم و رفتم تختم سمت

 :گفتم

 

 .بابا پیش رم می ندارم رو طاقتش دیگه. مونم نمی جا این دیگه من -

 

 :گفتم و کردم رها عصبانیت با رو چمدون

 

 این. برگردونم خونه این به رو آرامش که دادم قول بابا به من اما -

 .ندم انجامش تونم نمی خواسته ازم بابام که ایه خواسته اولین

 

 پوشوندم رو صورتم هام دست با و کردم پرتاب تخت زیر به و چمدون

 :گفتم جیغ با و

 

 .بگیرم تصمیم تونم نمی -

 

 دادم تکیه تخت به حوصله بی و خورد سر صورتم روی از هام دست

 از قاطعیت با و پریدم جا از شادی با هست سرم به که فکری با که

 .زدم بیرون اتاق
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 [۲۱:۲۲ ۱۴.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 توجه بی. بودن پالس راهرو توی قبلی، جای سر همون هنوز ها پسر

 کنم نگاه بهش که این بدون و شدم تانیا اتاق وارد زدن در بدون بهشون

 :کردم شروع و رفتم کمدش سمت

 

 .بپوش رو لباس این تانیا شو بلند -

 

 و کشیدم بیرون تانیا کمد از رو شیکی لباس حرفم این با همزمان و

 .کردم پرت تختش روی

 :گفتم و انداختم اطراف به نگاهی

 

 تخته؟ زیر چمدونت -

 

 و شدم خم و شدم تختش نزدیک باشم جواب منتظر که این بدون

 همون و کردم بازش و گذاشتم کمد جلوی و کشیدم بیرون رو چمدونش

 :گفتم ذاشتم می توی رو تانیا های لباس که طور

 

 .تانیا دیگه شو بلند -

 

 :گفت که شنیدم سرم باالی از درست رو تانیا ی گرفته صدای

 

 ایرن؟ کنی می کار چی -
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 :گفتم جدیت با

 

 .است فایده بی خونه این توی موندنت. بندم می رو چمدونت دارم -

 

 :گفت و نشست کنارم تعجب با

 

 !رم نمی من چی؟ -

 

 :گفتم عصبانیت با

 

 تختت رو که رو هات لباس شو بلند نزن اضافه حرف گفتی؟ چی -

 .بریم شو حاضر بپوش گذاشتم

 

 [۲۱:۵۴ ۱۴.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 و برداشت بودم انداخته تخت روی که رو لباسی و شد بلند تعجب با

 :گفت

 

 بپوشم؟ و لباس این گی می داری -

 

 :گفتم تمسخر با
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 چیه؟ مگه آره -

 

 :گفت و کشید باال رو اش بینی و انداخت باال ای شونه

 

 ریم؟ می کجا خب ولی هیچی -

 

 :گفتم و انداختم باال ای شونه

 

 داری؟ دوست کجا خونه، مسافر هتل، بابام، ی خونه -

 

 :گفت و خندید

 

 نه؟ مگه کنی می شوخی -

 

 :گفتم خنده با

 

 !نه که معلومه -

 

 :گفت گیج و کرد نگاه و اطراف تعجب با
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 مخفیه؟ دوربین -

 

 :گفتم اعتراض و جیغ با

 

 !تانیا -

 

 :گفت و خندید شیرین و گرفت دهنش جلوی و  دستش تانیا

 

 .دارم سراغ خوب هتل یه اتفاقا شم می حاضر االن عزیزم چشم -

 

 توی هم رو مونده باقی لباس آخرین و کردم نگاه بهش شک با

 :گفتم بستم می رو چمدون زیپ که طور همون و گذاشتم چمدونش

 

 خوندی؟ رو ذهنم تانیا -

 

 :گفت و خندید بلند

 

 داشتی؟ ای دیگه انتظار -

 

 .دادم تکون راست و چپ به و سرم و زدم لبخندی

 



 تدوین فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                                 
 

 [۲۱:۵۹ ۱۴.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 کرد می آرایش داشت که طور همون. شدم بلند منم و پوشید رو لباس

 :گفت

 

 حاضره؟ چمدونت -

 

 :گفتم و کردم باز و نیشم

 

 .گردم برمی االن -

 

 .کرد اکتفا" دیوونه" گفتن به لب زیر و خندید

 در به بودن چسبیده که پسرا دیدن با که زدم بیرون اتاق از سریع

 .کردن جور و جمع و خودشون که کردم نگاهشون خیره و شدم متعجب

 کردم بهشون و پشتم سریع من اما بزنه حرفی کرد باز و دهنش کارن

 .شدم چمدونم کردن حاضر به شروع سریع و شدم اتاقم وارد و

 رو نیازم مورد وسایل و گذاشتم چمدون توی رو لباسم نکشید دقیقه به

 و چمدون و کردم عوض شیکی لباس با رو لباسم و ریختم کیفم توی

 لحظه همون که تانیا دیدن با که رفتم بیرون اتاقم از و برداشتم رو کیفم

 .نشست لبم روی لبخندی اومد بیرون کیفش و چمدون با

 :گفتم و رفتم سمتش پسرا به توجه بی

 

 شیکه؟ خیلی کجاست؟ هتل ببینم -
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 :گفت رفت می ها پله سمت که طور همون و خندید

 

 .باشه منتظر پایین احتماال االن کردم خبر هم ماشین. قشنگه خیلی آره -

 

 :گفت بهم رو و اومدیم پایین ها پله از

 

 کردی؟ جمع رو هات لباس همه ببینم -

 

 :گفتم و دادم تکون مثبت نشونه به سری

 

 .آوردم و کردم جمع نداشتم و داشتم چی هر -

 

 [۲۳:۰۶ ۱۴.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 که کنم باز و در تا کردم دراز و دستم من و رسیدیم ورودی در به

 :اومد عصبانیت با ایوان صدای و نشست در روی محکم دستی

 

 کجا؟ -

 

 :گفتم تمسخر با و زدم پوزخندی
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 بله؟ -

 

 :گفت و شد تر عصبانی کارم این با

 

 رید؟ می گوری کدوم -

 

 :گفتم عصبانیت با

 

 .ریم می کجا ما نداره ربطی تو به -

 

 :زد فریاد عصبانیت با کایدو

 

 .رید می قبرستونی کدوم شما مربوطه ما به -

 

 :گفتم پرتمسخر و خندیدم

 

 ... که ای موقع اون! بابا نه جدا؟ -

 

 :گفت لبخند با و کرد قطع و حرفم تانیا

 

 کنی؟ می بحث باهاشون چرا ایرن -
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 :گفت کایدو به رو مهربون و همیشه مثل و برگشت عقب به

 

 ریم؟ می داریم کجا بدونی خوای می -

 

 بود اومده بند زبونش و بود شده متعجب تانیا رفتار از که کایدو

 بودم ندیده ازش حاال تا که جدیتی با بنجامین اما بزنه حرفی نتونست

 :گفت

 

 رید؟ می کجا بدونیم خوایم می آره -

 

 متفکری لحن با و انداخت باال ای شونه و برگشت عقب به کامل تانیا

 :گفت

 

. بگردیم مناسب ی خونه دنبال بریم هم بعدش هتل بریم کنم فکر -

 مگه؟ چطور

 

 :گفت و کرد تر غلیظ رو اخمش بنجامین

 

 !تونید نمی شما -

 

 :گفت و خندید تانیا
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 .باشه خب خیل گی؟ می راست -

 

 :گفت و برداشت در روی از رو دستش ایوان

 

 چی؟ خب خیل -

 

 :گفت و شد سینه به دست تانیا

 

 گیرید؟ می رو جلوم چطوری بدونم خوام می -

 

 [۲۳:۳۱ ۱۴.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :گفت و اومد جلو کارن

 

 ... تانیا -

 

 :گفت و پرید حوفش وسط حوصله بی تانیا

 

 .لطفا بعدی روش -

 

 .کرد حرکت ها پله سمت به کنه نگاه کسی به که این بدون توماس
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 ذهن با داشتن احتماال. شد خیره بهش هم تانیا و شد خیره تانیا به کاسپر

 .زدن می حرف هم با هاشون

 .ترسیدم که خنده زیر زد چنان تانیا هو یه

 نوک با رو زیادش ی خنده از حاصل اشک قطره که طور همون تانیا

 :گفت کرد می پاک اشاره انگشت

 

 !کاسپر بود بامزه واقعا ولی. بعدی روش خب خیل -

 

 :گفت و کرد اخم کایدو

 

 .تانیا کن تمومش رو بازی مسخره این -

 

 و برگشت سمتم به و کرد غلیظی اخم و شد محو کم کم تانیا لبخند

 برداشت که رو قدم اولین. کرد باز و در و برداشت رو چمدونش

 :گفت بنجامین

 

 تانیا؟ ری می داری کجا -

 

 .دنبالش منم و داد ادامه راهش به و نگفت چیزی تانیا

 :زد فریاد عصبانیت با بنجامین

 

 !تانیا توام با -
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 دستش توی رو بنجامین ی یقه لحظه، یه توی و برگشت عصبانی تانیا

 دندون بین از و شد خیره بنجامین های چشم توی عصبانیت با و گرفت

 :گفت اش شده قفل ها

 

 فهمیدی؟. بنجامین بدون رو حدت -

 

 ادامه راهش به دوباره و برداشت رو چمدونش و کرد ول رو اش یقه و

 .داد

 با و بگیره قرار من و تانیا راه سر نکرد جرئت حتی کس هیچ بار این

 که داد راننده به رو معروفی هتل اسم تانیا و شدیم ماشین سوار هم

 .نیست آدرس به نیاز و شناسه می گفت راننده

 هاش دست و بود گذاشته هم روی رو هاش چشم تانیا مسیر طول توی

 .داره درد هم باز بود مشخص و بود کرده مشت و

 

 [۲۳:۴۷ ۱۴.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 .شده زیبا و بال بی ای فرشته به تبدیل تانیا، حاال و گذشت ماه یک

 و بود اومده ایران از که پسری سپهر، و تانیا و من ماه، یک این توی

 .کنیم جمع اطالعات کلی تونستیم شدیم، آشنا باهاش تصادف یک توی

 که بود یکی درجه و موفق خیلی دکتر سپهر، خوبمون شانس از تازه

 .کرد کمکمون خیلی ها کار توی واقعا
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 که بشه معمولی انسانی به تبدیل تانیا که بسازه رو دارویی تونست اون

 مثل جدا حاال تانیا ی چهره و بده تغییر نتونست رو اش چهره البته

 .زیباست ها فرشته های چهره

 خونه به چسبیده که شیک، و زیبا ای خونه توی ما ماه، یک این توی

 .بودیم ساکن بود سپهر ی

 داد نتیجه جومون جست بودیم، هتل توی رو روزی چند که این از بعد

. شدیم راحت هم پسرا های مزاحمت شر از و خریدیم رو خونه این و

 رفت کسی شده واقع خلوتی و آروم و ساکت محیط توی خونه این چون

 .ماست برای امنی محیط و نداره آمدی و

 .بودیم اومده خونه دیدن برای که بود روزی سپهر و ما دیدار اولین

 که کارش محل به بره سریع خواست می و داشت عجله اون روز اون

 .شد خودش هم مقصر و کرد تصادف ما ماشین با

 تا بره سریع بذاره تانیا ولی بده رو خسارت برابر دو بود حاضر حتی

 تا مونه می منتظر که بود داده پیچ سه گیر تانیا اما برسه کارش به

 .شد شروع تا دو این های دعوا جوری این و بیاد پلیس

 برای سپهر روز یه که این تا بود دیدنی واقعا هاشون کل کل و ها دعوا

 تانیا های بال بار اولین برای و شد خونه وارد اجازه بی ما ترسوندن

 به رو قضیه شدیم مجبور ما و دید رو بودن کرده رشد متری نیم که

 و شد خوبی دوست و دار راز هم اون و بدیم توضیح واسش کل طور

 .کرد کمک کلی بهمون

 

 .بود سپهر اطمینان آخر روز امروز

 این نباشه، تانیا کمر روی زخم جای از ردی امروز اگر بود گفته سپهر

 هیجان و ذوق خیلی صبح از ما و شه می تموم همیشه برای قضیه
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 می صبر شب دوازده ساعت تا باید سپهر های گفته طبق اما داشتیم

 .کردیم

 دلداری سپهر و من به فقط صبح از و بود فرد ترین آروم بین، این تانیا

 .بخوره تا داد و کرد درست هم قند آب بار یه سپهر برای حتی. داد می

 می کاری هر و ده نمی بروز اما داره استرس هم خودش دونستم می

 فهمید که این با هم اون کنم منحرف موضوع این از رو ذهنش تا کردم

 که کرد می رفتار جوری و کرد می همراهی رو سپهر و من اما

 .بیافته نیست قرار اتفاقی هیچ امروز

 

 کارتون و کرد جمع رو غذا سفره شادی و خنده با سپهر یازده، ساعت

 .شدیم دیدنش مشغول ما و گذاشت دستگاه توی رو زیبایی

 

 [۰۰:۰۵ ۱۵.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 پنج ی بچه یه مثل تانیا و من مقابل در که بود ساله سی پسری سپهر

 به که بود سرد و مغرور و جدی پسری کل، در اما کرد می رفتار ساله

 .کرد می گوش بقیه های حرف به ساکت معموال و داد نمی رو کسی

 جذابیت باعث سیاهش، های چشم گیرایی اما داشت معمولی قیافه

 .شد می صورتش توی خاصی

 و کشید می دست شون بین همیشه که داشت سیاهی و لخت موهای

 .دربیاره قبل از بیشتر رو تانیا حرص کشید می باعث

 هر و شد می محسبوب هم ضعفش نقطه که داشت ورزشکاری هیکل

 به و زد می بدجنسی لبخند دربیاره رو حرصش خواست می تانیا وقت

 :مثل های لقب و انداخت می تیکه هیکلش

 هیکل درشت حیوانات انواع و نیش، گاو کروکودیل، گودزیال،
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 .داد می نسبت بهش رو

 آناستازیا اسم به کارتونی کارتون، به تانیا ی عالقه خاطر به سپهر االن

 .بودیم دیدن مشغول ما و بود گذاشته رو

 تعجب باعث و ریختن اشک به کرد شروع کارتون اول همون از تانیا

 کارتون به ساکت و نزدیم حرفی هیچ کدوم هیچ اما شد سپهر و من

 .ایستاد دوازده روی ساعت های عقربه که زمانی تا کردیم نگاه

 خواست و شد بلند مشتاق سپهر اما بود نشده تموم هنوز کارتون

 مشغول یک، ساعت تا ما و نداد اجازه تانیا که کنه متوقف رو کارتون

 .بودیم کارتون دیدن

 مظلومی لحن با و کرد پاک رو هاش اشک و شد بلند تانیا یک، ساعت

 :گفت کرد خون رو سپهر و من دل که

 

 .ام آماده من -

 

 کرده حاضر تانیا راحتی برای سپهر که لباسی و رفتم اتاق به همراهش

 سفارش لخته، که نشه معذب تانیا تانیا، کمر دیدن برای بار هر تا بود

 .پوشید بودتش داده

 قسمت تنها و اومد می تانیا به زیبایی طرز به و بود سفید تماما لباس

 .بود شده طراحی زیبایی، العاده فوق طرز به که بود کمرش بازش،

 چنان هاش چشم دید، لباس این توی رو تانیا سپهر که بار اولین برای

 به رو نگاهش و شد قرمز کمی هاش گونه هم بعد و. نگو که زد برقی

 .دوخت پاش زیر فرش های گل

 .کرد تانیا ی معاینه به شروع جدیت با و شد اتاق وارد سپهر

 .بود واری امید باعث این و بود نمونده باقی تانیا کمر روی ردی هیچ
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 ما رخ از رنگ شد باعث که کرد اخمی استرس پر دقیقه چند بعد سپهر

 .بپره

 اندوه لحن با و انداخت پایین و سرش تاسف با و گذاشت عقب به قدمی

 :گفت ناکی

 

 .متاسفم واقعا من تانیا -

 

 عمیقی لبخند با رو سرش سپهر و رفتیم فرو شوک توی تانیا و من

 :گفت و آورد باال صورتش روی

 

 .تانیا هستی عادی انسان یه دیگه تو -

 

 شروع و اومدیم بیرون شوک از تانیا و من و کشید طول لحظه چند

 .کردن داد و جیغ به کردیم

 هوا توی دور چند و کرد بلند رو تانیا هوا بی و خندید بلند سپهر

 .کرد بغلش محکم و گذاشتتش زمین بعد و چرخوندش

 .باشن راحت گذاشتم و اومدم بیرون اتاق از صدا بی

 عمیقی و شیرین خواب به آسوده خیال با ها، مدت بعد و رفتم اتاقم به

 .رفتم فرو

 

 [۱۴:۲۱ ۱۵.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 .پریدم جا از داد بی و داد صدای با صبح
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 که پسرا دیدن با که زدم بیرون اتاق از و پوشیدم رو شنلی عجله با

 دهنم جلوی رو هام دست شده، شوکه کردن می نگاه تانیا به عصبانی

 .نزنم جیغ تا گرفتم

 و زدم بیرون خونه پشتی در از سرعت به ببینن و من که این قبل

. برگشتم خونه به و شدم پشیمون که کنم صدا رو سپهر برم خواستم

 .باشه مونده ما خونه تو رو شب شاید

 :گفتم عصبانیت با

 

 کنید؟ می کار چی ما ی خونه تو شما -

 

 خواست و اومد جلو عصبانیت با کایدو و چرخید من سمت به همه سر

 بسته هاش چشم که طور همون و کشان خمیازه سپهر که بگه چیزی

 :گفت و شد بیدار کاناپه روی از بود

 

 ... صدا و سر انقدر چرا بابا ای -

 

 تانیا به رو نگاهش متعجب پسرا، دیدن و هاش چشم کردن باز با

 :گفت گیج و دوخت

 

 تانی؟ کین اینا -

 

 :گفت پوزخند با تانیا
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 .شه روشن تکلیفمون تا بزن زنگ پلیس به لطفا. منم دونم نمی -

 

 :گفت و خواروند رو گردنش پشت گیجی با سپهر

 

 جدی که این دو و بینم می خواب دارم االن یک. داره وجود حالت دو -

 .واقعیه اینا جدی

 

 :گفتم و زدم پیشونیم به محکم دست با

 

 زنی؟ می گیج چرا واقعیه اینا جان گیجول -

 

 داد عصبانیت با. نگو که کرد اخمی چنان و پرید جاش از حرفم این با

 :زد

 

 کنید؟ می غلطی چه من ی خونه تو شما -

 

 :گفت و کرد مصلحتی ی سرفه که کردیم نگاهش تمسخر با تانیا و من

 

 .شه می معلوم کردم خبر و پلیس وقتی دید؟ نمی جواب شمام با -

 

 :گفت عصبانیت با بنجامین که کرد حرکت تلفن سمت به
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 کیه؟ پسره این -

 

 :گفت عصبانیت با تانیا

 

 .بیرون شید گم من ی خونه از نداره ربطی شما به -

 

 یقه خواست و اومد جلو اومد نمی در خونش زدی می کارد که توماس

 مچ سریع خیلی حرکت یه تو سپهر که بگیره دستش توی رو تانیا ی

 :گفت قاطعیت و عصبانیت با و گرفت رو دستش

 

 .نزن بهش و کثیفت دست -

 

 :گفت عصبانیت با و کشید بیرون سپهر دست از رو دستش مچ توماس

 

 هستی؟ کی دیگه تو داداششم من -

 

 :گفت بعد و رفت فرو شوک توی ثانیه چند برای سپهر

 

 .باشه داشته برادری تانیا نکنم فکر داداش؟ کدوم -

 

 سپهر ی یقه عصبانیت به ایوان و گذاشت عقب به قدمی ناباور توماس

 :گفت و گرفت و
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 .بدون و حدت -

 

 [۱۴:۴۸ ۱۵.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :گفت و خندید سپهر

 

 و شدید من ی خونه وارد صبحی اول اجازه بی شما کنی؟ می شوخی -

 دید؟ می تحویلم هم رو ها ور و شر این

 

 :گفت و کرد جدا اش یقه از رو ایوان دست و شد جدی

 

 .بیرون برید من ی خونه از -

 

 :گفت و شد خیره تانیا به کاسپر

 

 تانیا؟ خوای می رو همین هم تو -

 

 شیطنت با رو هاش شونه سپهر و دوخت سپهر به رو هاش چشم تانیا

 بشه خیره کاسپر به و بزنه محوی لبخند تانیا شد باعث که انداخت باال

 :بگه و

 

 .برید بعد و بزنید دارید حرفی اگه -
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 :گفت و گرفت و دستم و اومد من سمت به کایدو

 

 .رسم می تو حساب به بعدا -

 

 :گفتم تعجب با و درآوردم دستش از و دستم

 

 کنی؟ می کار چی -

 

 :گفت کایدو

 

 هم رو پسره حساب میاره اینا از یکی هم رو تانیا میارم من رو تو -

 .رسیم می کمال و تمام بعدا

 

 :گفت تمسخر با تانیا

 

 گمشید من ی خونه از! چی یعنی زدن حرف دونید نمی که این مثل -

 .بیرون

 

 :گفت اش شده کلید های دندون بین از بنجامین

 

 پسره؟ این یا توعه ی خونه جا این باالخره -
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 :گفت تاسف با تانیا و شد خیره تانیا به خندون سپهر

 

 .ماعه ی خونه -

 

 :گفت و اومد جلو باالخره کارن

 

 .گردیم برمی کن جمع رو وسایلت برو هوی،. نباشید احمق انقدر -

 

 :گفتم سریع من که بگه چیزی خواست و کرد باز و دهنش تانیا

 

 .بیرون برید هم شما نیست رفتن برای دلیلی -

 

 توی برد و گرفت رو تانیا و من دست پسرا به توجه بی سپهر

 :گفت و آشپزخونه

 

 .گشنمه من بابا بیخی رو اینا -

 

 :گفت و زد سپهر شکم به مشتی خنده با تانیا

 

 خوری؟ می قدر چه آوردی شیکم بابا! شیکمویی تو قدر چه -
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 :گفت و کشید شکمش به دستی سریع سپهر

 

 شده؟ خراب هیکلم من؟ جون -

 

 .خنده زیر زدیم و کردیم نگاه هم به تانیا و من

 و چیدنشون به کردم شروع و درآوردم رو وسایل یخچال توی از من

 چشم میز روی سفره به منتظر و نشستن میز پشت هم سپهر و تانیا

 .دوختن

 که شدم خیره تانیا به چیزی آوردن بیاد با و گذاشتم میز روی رو نون

 :گفتیم هم با دو هر بعد و شد خیره من به نگرانی و تعجب با هم تانیا

 

 شه؟ می مگه -

 

 می میز پشت صندلی روی که طور همون و شد آشپزخونه وارد کاسپر

 :گفت نشست

 

 .شدم می امید نا داشتم دیگه. درسته -

 

 :گفت تانیا و کرد نگاه ما ی سه هر به تعجب با سپهر

 

 شدین؟ تبدیل انسان به چجوری شما -
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 :گفت و شد خیره تانیا به کاسپر

 

 .شدی تبدیل معمولی انسان به تو که طور همون -

 

 [۱۵:۳۵ ۱۵.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 شدم بلند صدا بی من هم بعد و خوردیم کامل سکوت توی رو صبحونه

 .کردم کثیف های ظرف شستن به شروع و کردم جمع رو وسایل و

 طبق رو سرش و شد سینه به دست بود نشسته که طور همون تانیا

 .دوخت چشم کاسپر به و گذاشت سپهر ی شونه روی عادت،

 :گفت متعجب و کرد تانیا به نگاهی کاسپر

 

 کنی؟ خونی ذهن تونی نمی دیگه تو -

 

 :گفت و خندید تانیا

 

 .نچ -

 

 :گفت زده حیرت کاسپر

 

 چرا؟ -
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 :گفت و کرد سپهر به ای اشاره دست با تانیا

 

 لذت زندگیت از و بخونی رو کسی ذهن نتونی بهتره گن می ایشون -

 .افته می واست اتفاقی چه اش لحظه هر ندونی و ببری

 

 :گفت و زد لبخندی بعد و شد خیره سپهر به کاسپر

 

 خوندی؟ رو فکرش حاال تا ببینم، -

 

 :گفت و خندید تانیا

 

 .بینیه پیش قابل غیر -

 

 سپهر به عمیق بعد و شد ما ی سه هر تعجب باعث که خندید بلند کاسپر

 :گفت و شد خیره

 

 .خوبه خیلی انتخابت نه؟ مگه دونی می موردش در رو چی همه تو -

 

 باال شونه ندونستن نشونه به بعد و کردیم نگاه بهم متعجب تانیا و من

 :گفت رفته باال های ابرو و لبخند با سپهر و انداختیم
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 .دونم می خودم -

 

 :گفت تعجب با تانیا

 

 !محضه نامردیه این. بگید منم به زنید می حرف چی مورد در -

 

 :گفت و شد خیره تانیا به کاسپر

 

 .فهمی می وقتش به -

 

 :گفتم و بگیرم و خودم جلوی نتونستم

 

 وقتش به گفت می بهم تانیا این که بس. گرفتی و انتقامم کاسپر ایول -

 .بود درآورده و من پدر فهمی می خودت

 

. خندیدن ریز ریز به کرد شروع بعد و شد خیره بهم متعجب اول تانیا

 .خندید می قشنگ که واقعا

 

 [۱۵:۵۴ ۱۵.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :گفت و شد بلند میز پشت از کاسپر
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 ... اما. بشن تو خیال بی کنم می شون راضی -

 

 :داد ادامه و شد خیره بهم

 

 !دم نمی قول رو ایرن -

 

 :گفتم تعجب با

 

 مونم می منم بمونه تانیا خب کار؟ چی خواید می و من چرا؟ وا -

 .دیگه

 

 شد خیره من به دوباره و چرخوند تانیا و سپهر بین رو نگاهش کاسپر

 :گفت و

 

 چی؟ تو اما داره موندن برای دلیلی تانیا -

 

 زدم کمرم به رو هام دست و چرخوندم حدقه توی رو هام چشم متفکر

 :گفتم و

 

 چه؟ شما به بیام ندارم دوست اصال خب، دلیل -
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 با و بود داده تکیه در چوب چهار به سینه به دست که ایوان دیدن با

 :گفتم بود شده خیره من به رفته باال های ابرو

 

 برای دلیلی جا این که من! کاسپر گی می راست تو گم می خب آم -

 .ندارم موندن

 

 :گفت تفاوت بی رسید ایوان به وقتی و گرفت نگاهم رد تانیا

 

 نرفتید؟ شما مگه -

 

 رو آشپزخونه که طور همون و داد حرکت رو هاش چشم ایوان

 :گفت کرد می بررسی

 

 .موندم من ولی رفتن -

 

 از بده ما به رو حرفی گفتن ی اجازه که این بدون حرف این گفتن بعد

 .شد ولو پذیرایی داخل ی کاناپه روی و رفت بیرون آشپزخونه

 ایوان برای مطمئنا و بود کوچیک بودنش، شیک و ساده عین در خونه

 سخت خیلی این کردن زندگی مجللی های خونه تو که تانیا و کاسپر و

 .بود

 

 [۱۶:۱۵ ۱۵.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤
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 :گفت و کرد بلندش و گرفت رو تانیا دست سپهر

 

 .رفتیم تانی و من باشید خوش خب خیل -

 

 :گفت و آورد باال رو دستش ایوان

 

 .شربت -

 

 :گفت و خندید تانی

 

 .نداریم -

 

 :گفت و پرید راحتی کاناپه رو از فنر مثل ایوان

 

 ندارید؟ شربت -

 

 با ایوان که داد تکون راست و چپ به منفی نشونه به رو سرش تانیا

 :گفت و کوبید پیشونیش به محکم دست

 

 چند قراره که بیار بگیر مختلف های طعم با شربت رفتن قبل کاسپر -

 .باشم مهمون روزی
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 .شه حاضر تا رفت اتاق به تانیا و شد خارج خونه از حرف بی کاسپر

 :گفت من به رو سپهر

 

 .است خوابه دو جا این چون بغلی خونه ریم می تانی و من -

 

 :زد داد بلند بعد

 

 دیگه؟ گفتم چی شنیدی تانی -

 

 :گفت بلند خودش مثل تانیا

 

 .االن کنم می جمع و وسایالم. شنیدم آره -

 

 زمزمه و کردم نگاه ایوان به ترس به و دادم قورت صدا با و دهنم آب

 :کردم

 

 شم؟ می تنها ایوان با من یعنی -

 

 :گفت آروم و خندید بود شنیده رو حرفم که سپهر

 

 .رسه می نظر به اعتمادی قابل پسر. نباش نگران -
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 :گفتم تمسخر با و کردم کج و دهنم

 

. ببینم وایستا اصال. فهمیدم هم رو اعتماد قابل پسر معنی. خیلی آره -

 .تو خونه برید ایوان و تو و مونیم می جا این تانیا و من

 

 :گفت و زد بهم چشمکی سپهر

 

 .جاست این تو واسه! نیست جا این تانیا واسه که اون -

 

 بیرون خونه از بود اومده بیرون اتاق از که تانیا با بعد و گفت و این

 .زدن

 

 :گفت و ایستاد اخم با روم به رو و پرید کاناپه روی از ایوان

 

 !هوی -

 

 :گفتم تعجب با

 

 منی؟ با -

 

 :گفت و کرد اشاره خونه ی گوشه ساک به
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 رو ها مالفه. کن مرتب هم رو اتاق و بذار کمد توی رو لباسام برو -

 .بشور هم

 

 :گفتم و شدم سینه به دست اخم با

 

 .باش خیال همین به -

 

 :گفت و شد و خم صورتم روی

 

 گفتی؟ چی -

 

 :گفتم ترس با و دادم قورت رو دهنم آب

 

 .خب خیل باشه -

 

 .نگفت چیزی و گرفت ازم رو خندونش های چشم

 

 [۱۶:۴۴ ۱۵.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 پنج توی رو ها ظرف مونده باقی و رفتم آشپزخونه به نارضایتی با

 .اومد در صدا به خونه زنگ که شستم دقیقه
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 :زدم داد بلند و کردم خشک دستمال با رو هام دست

 

 کنی؟ می باز و در ایوان -

 

 توی ی کیسه که شدم خارج آشپزخونه از من و نداد جوابی ایوان

 :گفت و گرفت سمتم رو دستش

 

 .پرتغال شربت -

 

 :گفتم و گرفتم ازش رو کیسه حرص با

 

 .نیستما خدمتکارت من -

 

 :گفت و شد خم صورتم توی و برگشت سمتم به

 

 گی؟ می جدی -

 

 :شد نمی که جوری این برسم نظر به قاطع کردم سعی

 

 .گم می جدی بله -

 



 تدوین فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                                 
 

 :گفت و زد پوزخندی

 

 .منتظرم -

 

 :گفتم و کوبیدم اش سینه به رو کیسه بیشتری حرص با

 

 چه؟ من به اصال -

 

 :گفت و گرفت دستم توی از رو کیسه

 

 خون دیگه درسته که بگم باشه الزم کنم فکر درآوردی دم بینم می -

 که؟ دونی می برمیاد ازم هم ای دیگه های کار اما نیستم آشام

 

 :گفتم و کردم اخم

 

 !کنی استفاده من های ضعف نقطه از نداری حق تو -

 

 :گفت و کشید ام گونه به دستی

 

 .پرتغال شربت نره، یادت -
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 ولو کاناپه روی دوباره و انداخت بغلم تو هم رو کیسه و رفت عقب و

 .شد

 .کردم شربت کردن درست به شروع و برگشتم آشپزخونه به اکراه با

 

 [۱۷:۰۹ ۱۵.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 توی رو ها لیوان و ریختم لیوان دو توی شربت، کردن درست بعد

 .رفتم بیرون آشپزخونه از و گذاشتم سینی

 با و برگشتم زده حیرت بود تنش شلوارک و رکابی یه فقط که دیدنش با

 :گفتم جیغ

 

 .بپوش رو هات لباس برو شو بلند نشستی نجوری ای چرا ایوان وای -

 

 :گفت متعجبی صدای با

 

 !که دارم لباس -

 

 :کشیدم جیغ

 

 .کنم می خواهش شو بلند ایوان -

 

 :گفت که شنیدم رو تفاوتش بی صدای
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 .راحتم طوری این من -

 

 :گفتم عصبانیت با

 

 .ناراحتم من اما -

 

 :گفت آمیزی شیطنت صدای با

 

 .خودته مشکل -

 

 بکوبم سرش توی محکم رو دستم توی سینی خواستم می عصبانیت از

 .نداره پی در خوبی عواقب دونستم می اما

 .کنم پارش و لت نزنم و کنم حفظ رو خودم درونی آرامش کردم سعی

 کنار میز روی رو سینی بهش کردن نگاه بدون و برگشتم عقب به

 :گفتم و گذاشتم کاناپه

 

 .نباشه کمت که ریختم لیوان دو. بخور بیا -

 

 نگاهم لجوجانه من اما ایستاد من روی به رو دقیقا و پرید مبل روی از

 :گفت بدجنسی لحن با که دوختم شربت سینی به رو

 

 موهات؟ روی چیه اون ایرن گم می -



 تدوین فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                                 
 

 

 :گفت و شد تر تزدیک

 

 .دارم برش بذار -

 

 :گفتم و رفتم عقب

 

 .نکرده الزم -

 

 :گفت و شد تر نزدیک

 

 ری؟ می عقب چرا بردارم موهات روی از رو اون خوام می اما -

 

 :گفتم و گذاشتم عقب قدمی دوباره

 

 .دارم می برش خودم نیسن نیاز که گفتم -

 

 کرد حلقه من دور رو هاش دست محکم و برد بین از رو فاصله ایوان

 :گفت و

 

 .دارم می برش گفتمکه منم -
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 :گفتم عصبانی

 

 .کن ولم نیست موهام روی چیزی اصال -

 

 :گفت و خندید

 

 !بینی نمی تو هست چرا -

 

 :گفتم حرص با

 

 .لطفا کن ولم ایوان -

 

 و دوخت هام چشم توی رو هاش چشم و آورد باال رو ام چونه دستش با

 :گفت پوزخند با

 

 .شم نمی عاشقت هرگز من. بکنی خود بی های فکر نکرده الزم-

 

 :گفت که شدم خیره گردنش به و گفتم ازش رو نگاهم

 

 .نداری هم رو بزنم دست بهت که این ارزش حتی تو نباش هم نگران -
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 سمت به ای دیگه حرف و نگاه بدون و کرد ولم حرفش این گفتن بعد

 .کرد حرکت شد می اون فعلی اتاق حاال که تانیا اتاق

 و بردم پناه اتاقم به و نتونستم اما کنم کنترل رو هام اشک کردم سعی

 .کردم خفه بالش کردن بغل با رو ام گریه صدای

 

 [۱۷:۱۲ ۱۵.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 پلی رو نظرم مد آهنگ و برداشتم رو گوشیم تختم کنار میز روی از

 .کنم کنترل رو ام گریه که کردم سعی و کردم

 

causes - teach me how to dance with you 

 

  

 

  

 

Chrome my mind 

 

  

 

 کن دگرگون ذهنمو
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Cauterize this feeling 

 

  

 

 کن ور شعله احساسو این

 

  

 

  

 

  

 

You're my kind 
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 منی مهربون تو

 

  

 

  

 

  

 

My something to believe in 

 

  

 

 دارم ایمان بهش که کسی
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Teach me how to dance with you 

 

  

 

 برقصم باهات چطور بده یاد بهم

 

  

 

  

 

  

 

Teach me how to love 

 

  

 

 بدارم دوست چطور بده یاد بهم
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Teach me how to dance with you, oh 

 

  

 

 برقصم باهات چطور بده یاد بهم

 

  

 

  

 

  

 

Teach me how to love 

 

  

 

 بدارم دوست چطور بده یاد بهم
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On whose side 

 

  

 

 سمت کدوم

 

  

 

  

 

  

 

Will you find me hiding 
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 کنی پیدام ، شدم پنهون که وقتی منو قراره

 

  

 

  

 

  

 

I'm fortified 

 

  

 

 شدم محکم من
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For a battle I've been fighting 

 

  

 

 میجنگیدم که نبردی برای

 

  

 

  

 

  

 

So give me everything you've got 

 

  

 

 بده هم من به اوردی بدست که رو هرچی پس
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If it helps to stop the rot 

 

  

 

 بگیره رو نابودی جلو میکنه کمک اگه

 

  

 

  

 

  

 

I'll take anything you've got 

 

  

 

 میپذیرم رو اوردی بدست که رو هرچی
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Or could you help me feel your pulse 

 

  

 

 کنم احساس قلبتو ضربان میکنی کمکم که یا

 

  

 

Find the truth in all this false 

 

  

 

  

 

  

 

 کن پیدا دروغ همه این بین رو حقیقت
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Could you help me fight them off 

 

  

 

 بجنگم ها اون با که میکنی کمکم

 

  

 

  

 

  

 

Teach me how to dance with you, oh 

 

  

 

Teach me how to love 
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Teach me how to dance with you, oh 

 

  

 

Teach me how to love 

 

  

 

Teach me how to dance with you, oh (Teach me how, 

oh, teach me how, oh) 

 

  

 

Teach me how to love (Teach me how, oh, teach me 

how, oh) 

 

  

 

Teach me how to dance with you, oh (Teach me how, 

oh, teach me how, oh) 
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Teach me how to love (Teach me how, oh, teach me 

how, oh) 

 

  

 

  

 

  

 

So give me what you've got, because I want it all, want 

it all 

 

  

 

 من ، همشومیخوام ،چون بده هم من به اوردی بدست که رو هرچی پس

 میخوام همشو
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Give me what you've got, because I want it all 

 

  

 

 همشومیخوام ،چون بده هم من به اوردی بدست که رو هرچی پس

 

  

 

I'm a little jaded since this fire faded, I'm unpredictable 

 

  

 

 بینیم پیش قابل غیر من ، کرده فروکش شعله این وقتی از خستم یکم من
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Just teach me how to dance with you, oh (Teach me 

how, oh, teach me how, oh) 

 

  

 

Teach me how to love (Teach me how, oh, teach me 

how, oh) 

 

  

 

Just teach me how to dance with you, oh (Teach me 

how, oh, teach me how, oh) 

 

  

 

Teach me how to love (Teach me how, oh, teach me 

how, oh) 
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Just teach me how to dance with you, oh (Teach me 

how, oh, teach me how, oh) 

 

  

 

Teach me how to love (Teach me how, oh, teach me 

how, oh) 

 

  

 

Just teach me how to dance with you, oh (Teach me 

how, oh, teach me how, oh) 

 

  

 

Teach me how to love (Teach me how, oh, teach me 

how, oh) 

 

 [۱۷:۲۳ ۱۵.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 رو بودم کرده حاضر خودم برای که سینی و چیدم میز روی رو ناهار

 .رفتم اتاقم به و برداشتم
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 توی رو قاشق اولین هنوز و گذاشتم پاهام روی سینی اما بودم اشتها بی

 جلو فریاد با ایوان و شد کوبیده شدت به اتاقم در که بودم نذاشته دهنم

 :گفت و اومد

 

 کردی؟ غلطی چه -

 

 مچاله تخت ی گوشه و گذاشتم تختم کنار میز روی رو سینی ترس با

 و گرفت رو دستم مچ ایوان که دوختم چشم روم به رو دیوار به و شدم

 .کنم نگاه بهش شد باعث که کشید

 :گفت عصبانیت با

 

 کردی؟ غلطی چه -

 

 :گفتم عصبانی و کردم اخمی متقابلم منم

 

 !کن ول رو دستم کردم؟ کار چی مگه -

 

 :گفت و کرد بیشتر دستم مچ دور رو هاش انگشت فشار

 

 بخوری؟ جا این آوردی و غذات چی برای -

 

 :گفتم پوزخند با
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 بخورم؟ غذا تو با که نداری انتظار کنم؟ کار چی پس -

 

 ایوان مقابل در که این از واقعا و بودم شده متعجب شجاعتم از خودم

 دور رو دستش یکی اون. شدم امیدوار خودم به داشتم شجاعتی همچین

 هام زانو زیر و کرد باز مچم دور از رو دستش و انداخت کمرم

 خاطر به شد باعث که کرد بلندم سریع خیلی حرکت یه تو و انداخت

 .کنم حلقه گردنش دور رو دستام و بکشم جیغی حرکتش بودن ناگهانی

 :گفت اخم با

 

 پایین کنم می پرتت پنجره از کردی ها غلط این از ببینم دیگه بار یه -

 فهمیدی؟

 

 :گفتم عصبانیت با

 

 .نیست زیاد هم ها قدر اون ارتفاعش -

 

 :گفت و خندید

 

 .ارزه می امتحانش به پس جدی؟ -

 

 جیغی که بیرون بندازتم خواست و رفت اتاقم توی باز ی پنجره سمت

 :گفتم هم سر پست و تند تند و چسبیدم ایوان به بیشتر و کشیدم
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 .کردم غلط کردم غلط -

 

 [۲۱:۱۳ ۱۵.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :گفت و خندید تر بلند

 

 زنی؟ می بلوف چی برای ترسی می که تو آخه -

 

 :گفتم و کردم مخفی اش سینه توی رو سرم ناراحت

 

 کنی؟ می جوری این چی برای ترسم می من دونی می که تو -

 

 :گفت و کشید سرم روی دستی و گذاشتتم زمین روی آروم

 

 من حرف به و بشی ای دیگه کس کنی می سعی داری که این برای -

 !دی نمی گوش

 

 :گفتم و دوختم بهش رو هام چشم دلخور

 

 .گی می زور خیلی تو آخه خب -
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 :گفت و کشید و لپم

 

 نشده مرتب هنوز منم اتاق. نکن لوس و خودت حاال باشه خب خیل -

 .ها

 

 درست رو هاش لباس افتاد یادم که دادم تکون مثبت نشونه به سری

 .نپوشیده حسابی

 :گفتم اعتراض با

 

 ... هات لباس اما -

 

 از سریع و انداختم باال ای شونه که کرد نگاهم رفته باال های ابرو با

 .رفتم بیرون اتاق از و شدم رد کنارش

 هر که رو شلوارش و پیراهن و برداشتم خونه گوشه از رو ساکش

 فعلی اتاق وارد و برداشتم هم رو بود انداخته خونه وسط رو کدوم

 .شدم ایوان

 

 [۲۱:۲۷ ۱۵.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 توی انداختم رو ها مالفه بعد و گیری گرد به کردم شروع همه از اول

 .بشن شسته قشنگ تا شویی لباس ماشین

 .کمد توی ها لباس چیدن به کردم شروع و برگشتم اتاق به بعد

 و گذاشتم مخصوصش جای توی رو کدوم هر هم ایوان شخصی وسایل

 کردم آویزون حیاط توی بود شده شسته که رو ها مالفه و شدم بلند بعد
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 شدم ولو ایوان کنار کاناپه روی و برگشتم خونه به زیاد خستگی با و

 :گفت و خندید که

 

 .کوچولو شدی خسته خیلی مشخصه -

 

 :گفتم و کردم اخم حال بی

 

 !کوچولو نگو من به. ایوان خودتی کوچولو -

 

 :گفت و زد لبخندی

 

 نه؟ مگه بیاره جا رو حالت ماساژ یه کنم فکر -

 

 :گفت تمسخر و پوزخند با که کردم نگاهش تعجب با

 

 .که بدم ماساژت خوام نمی بابا نشو زده ذوق -

 

 :گفتم و انداختم باال ندونستن سر از ای شونه

 

 .بخوابم رم می من. چمیدونم شاید -
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 :گفت و انداخت باال شونه هم ایوان

 

 .بخوابم رم می منم -

 

 :گفتم و شدم متوقف جام سر تعجب با

 

 .نشده خشک هنوز تختت روی های مالفه اما -

 

 :گفت و انداخت باال تفاوتی بی سر از ای شونه

 

 .دونم می -

 

 :پرسیدم تعجب با

 

 چی؟ پس -

 

 :گفت و زد زل هام چشم توی ریلکس خیلی

 

 !ها شدی خل دیگه تو تخت روی میام -

 

 [۲۱:۴۰ ۱۵.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤
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 :گفتم جیغ و تعجب با

 

 چی؟ -

 

 باز و اتاقم در و کرد قفل گردنش پشت رو هاش دست و زد جلو ازم

 :گفت حال همون در و تو رفت و کرد

 

 !کنی می جیغ جیغ قدر چه هوی -

 

 :گفتم و شدم آویزون بازوش از و رفتم جلو تعجب با

 

 .است نفره یه من تخت اصال ایوان؟ گی می داری چی -

 

 :گفت و کرد تختم به نگاهی

 

 .بزرگه اما -

 

 :گفتم و کردم فکری

 

 !حساسی خیلی که تو کثیفن ها مالفه اون اما -

 



 تدوین فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                                 
 

 :گفت و کرد صورتم نزدیک رو سرش

 

 .نداره مشکلی تو مال_ 

 

 و درآورد دستم از رو بازوش که کردم نگاهش شده سرخ های گونه با

 :گفت و کرد نگاه بهم و کرد پرت تخت روی رو خودش

 

 بخوابی؟ خوای نمی -

 

 :گفتم خجالت با

 

 .خوابم می چرا چرا من آم...  من -

 

 خودم توی و خوابیدم بهش نقطه ترین دور در ایوان کنار و رفتم جلو

 چند حتی شد نمی و بود نفره یه تخت اما نخورم بهش تا شدم جمع

 .بشم دور ازش سانت

 

 :گفت و کرد حلقه کمرم دور رو هاش دست کالفه و کرد پوفی

 

 پس کنم می ساکتت چطوری دونی می بخوری وول یا بزنی حرف -

 .باش ساکت
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 بدون کردم سعی منم و بست رو هاش چشم که کردم نگاهش مظلوم

 و شدم هم موفق که بخوابم و بذارم هم روی چشم خوبم، حس به توجه

 .رفتم فرو شیرینی خواب به

 

 [۲۲:۱۸ ۱۵.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :گفت که کردم نگاه بهش و کردم باز نیمه رو هام چشم ایوان صدای با

 

 .شم بلند منم بذار شو بلند خواب خوش خانوم. تروخدا کن نگاه -

 

 :گفتم حال بی

 

 !نگرفتم رو جلوت که من شو بلند خب -

 

 :گفت و خندید

 

 برداری ام سینه روی از رو سرت و کنی باز دورم از رو دستات -

 .شم می ممنون

 

 و سرعت با بعد و کردم تحلیل ذهنم توی رو هاش حرف و کردم مکثی

 .پایین شم پرت تخت از شد باعث که پریدم جام از ناگهانی

 .خندیدن به کرد شروع بلند و نشست تخت روی و شد بلند

 :گفت که شدم خیره بهش و نشستم زمین روی گیجی با
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 .وضع خل ی دختره -

 

 سمت به و شدم پا جام از حرف بی بدم نداشتم جوابی چون و کردم اخم

 .کردم حرکت اتاق داخل دستشویی

 .نیست اتاق توی ایوان دیدم که اومدم بیرون دستشویی از

 دیدم که رفتم بیرون اتاق از و انداختم باال تفاوتی بی سر از ای شونه

 می ور اون ور این رو ها شبکه کنترل بتا داره و شده ولو کاناپه روی

 .زنه می غر لب زیر و کنه

 

 در و شام غذای کردن درست به کردم شروع و رفتم خونه آشپز به

 :زدم داد بلند حال همون

 

 و کدوم هر هست کارتون و فیلم تا چند تلویزیون میز های کشو توی -

 .بردار خواستی

 

 :زد داد بلند ایوان ثانیه چند بعد

 

 !ایول -

 

 هیجان با که  شدم خارج آشپزخونه از و کردم کم رو گاز زیر تعجب با

 :گفت بهم رو
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 !کردم پیدا چی ببین -

 

 تانیا و من ترسوندن برای سپهر که دستش توی ترسناک فیلم دیدن با

 :گفتم ببینیمش بود نشده وقت حاال تا و بود خریده

 

 .بینم نمی رو چیزی همچین عمرا من -

 

 :گفت بدجنسی با و انداخت باال ای شونه

 

 .بینیم می -

 

 :گفتم ناراضی

 

 .ترسم می من اما -

 

 :گفت و انداخت باال رو هاش ابرو ایوان

 

 .اینجام من اما -

 

 فایده بی ایوان با بحث مطمئنا. برگشتم آشپزخونه به و کردم پوفی

 .است

 



 تدوین فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                                 
 

 [۲۲:۲۸ ۱۵.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 بعد و انداختم ایوان تخت روی رو شده خشک های مالفه شام، از بعد

 می نگاه رو اطراف حوصله بی که ایوان سمت به کردنشون مرتب

 :گفتم و رفتم کرد

 

 .حاضره تختت و شستم کمال و تمام هم رو ها مالفه -

 

 :گفت و خندید شیطنت با

 

 !بشه الزم نکنم فکر -

 

 :گفتم تعجب با

 

 چرا؟ -

 

 :گفت و کرد نگاهم بدجنس

 

 .شه می معلوم بعد شام بریم حاال -

 

 رو رو من و نذاشت ایوان که اتاقم برم خواستم شام خوردن از بعد

 کاناپه کنار میز روی رو هایی خوراکی و نشوند خودش کنار کاناپه

 .شد شروع فیلمی و زد رو ای دکمه و برداشت رو کنترل و گذاشت
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 :گفتم تعجب با

 

 کنی؟ می کار چی داری -

 

 :گفت و کرد نگاهم بدجنسی با ایوان

 

 رفت؟ یادت رو ترسناکه فیلم -

 

 :گفت و نذاشت که شم بلند خواستم ترس با

 

 .ببینم جات سرت بشین -

 

 تلویزیون ی صفحه به و زدم ام چونه زیر رو هام دست و کردم اخم

 .شد می کور هام چشم کاش ای که شدم خیره

 نمی بودم شوک توی بس از من و شد می تر ترسناک لحظه هر فیلم

 .بگیرم فیلم از رو نگاهم حتی تونستم

 :گفت سرخوشی با ایوان فیلم شدن تموم با

 

 هم جیغ یه حتی تو تازه نبود بد هم ها قدر اون بود؟ خوب چه دیدی -

 .نکشیدی

 

 :گفت و کرد نگاه بهم تعجب با ایوان
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 گی؟ نمی چیزی چرا -

 

 نگرانی با و خورد رو لبخندش اما دید چی هام چشم توی دونم نمی

 :گفت

 

 .که نیست واقعی اینا بود فیلم یه همش خدا به ایرن؟ خوبی -

 

 :گفتم حال بی و دادم تکون مثبت نشونه به و سرم

 

 !دونم می خودم. خوبم -

 

 [۲۲:۴۱ ۱۵.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 .کردم حرکت اتاق سمت به و شدم بلند کاناپه روی از

 فکر چیزی به کردم سعی و رفتم پتو زیر ها چراغ کردن خاموش بدون

 هام چشم جلوی فیلم ترسناک های صحنه اش همه و شد نمی اما نکنم

 .رفت می رژه

 .کردن می گزگز و بودن شده حس بی کامال و بود کرده یخ پام و دست

 !نشه من متوجه کسی وقت یه که بکشم نفس خواستم نمی حتی

 صورتم روی از پتو کردم حس که بذارم هم روی رو هام چشم خواستم

 .شد کشیده

 .نکشیدم عمرم توی حاال تا که کشیدم جیغی چنان ترسیده
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 کرد نمی ولم اما کنه رهام که کردم می تقال و زدم می پا و دست محکم

 .فهمیدم نمی من اما گفت می چیزی هم سر پشت و

 رو اشکیم های چشم و اومدم خودم به صورتم طرف یه سوزش حس با

 بهم نگران ای چهره با که روم به رو درست ایوان دیدن با و کردم باز

 .کردن ریختن به شروع بیشتری سرعت با هام اشک بود شده خیره

 .کرد می آب هم رو سنگ دل که کردم می ای گریه چنان

 :گفت پشیمونی صدای با ایوان

 

 ... واقعا من ایرن -

 

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 

 !متاسفم واقعا من -

 

 یه تا بودم مطمئن کنه خوب رو من حال تونست نمی هاش حرف این

 .بکشم نفس راحت خیال با تونم نمی حتی هفته

 .زدم پس رو دستش محکم که بده دلداریم تا کرد دراز سمتم رو دستش

 رو من سریع خیلی حرکت یه تو و نشست تخت روی کنارم عصبانی

 :گفت و کرد بغل محکم

 

 .شد خورد اعصابم دیگه کن بس -
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 :گفت بیشتری عصبانیت با که گرفت شدت ام گریه

 

 .ایرن کن بس گم می بهت دارم -

 

 .شد نمی واقعا اما کردم سعی

 :گفت و زد زل هام چشم توی کالفه

 

 نه؟ کنی نمی بس -

 

 اون اما کنم کنترل رو هام اشک کردم سعی زد سرم به که فکری با

 :گفت و داد قرار صورتم متری سانتی یه توی درست رو سرش

 

 .کنم ساکتت زور به باید حتما شه نمی جوری این -

 

 سک که کردم پاک رو هام اشک دست با و بردم عقب رو سرم سریع

 .گرفت ام سکه

 روی دستی مهربون و خنده زیر زد بلند و برد عقب رو سرش ایوان

 :گفت و کشید سرم

 

 کار انقدر نروش ای دونستم نمی. بترسی نیست الزم حاال خب خیل -

 !سازه
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 :گفت مهربون که کشیدم باال رو بینیم و زدم لبخندی زده خجالت

 

 !جام این من که گفتم باشه؟ نترس هم دیگه بخواب بگیر بیا حاال -

 

 :گفتم و چسبیدم بهش ترس با

 

 ... اما -

 

 خودش و خوابوند تخت روی رو من و گذاشت هام لب روی رو دستش

 :گفت و کرد بفلم محکم و خوابید کنارم هم

 

 شه؟ نمی الزم اتاقم توی تخت گفتم بهت دیدی تازه. دیگه نترس -

 

 :گفتم و زدم بازوش به مشتی خندون

 

 !بدجنس -

 

 [۲۲:۵۷ ۱۵.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 .برد خوابم که نکشید ثانیه به و گذاشتم هم روی چشم

 رو کن خورد اعصاب ایوان این باید روز هر من و گذشت روزی چند

 .کردم می تحمل
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 از اصال. نبود درست موندنش زیادی و بودش مونده زیادی دیگه

 هم این از بیشتر بخواد که این به برسه چه موند می نباید هم اول همون

 !بشه موندگار دیگه و بمونه

 

 کردم باز هوا بی رو ایوان اتاق در و پریدم پایین کاناپه از قاطعیت با

 رو خودش حوله با داشت و بود تنش شلوارک یه فقط که دیدنش با که

 :گفت خنده با که شدم خیره بهش و شد درشت هام چشم کرد می خشک

 

 !بودا وجودت توی خجالت اسم به چیزی یه قبلنا -

 

 :گفتم من و من با و دزدیدم و نگاهم سریع

 

 ... که اومدم من آم -

 

 :گفتم و گرفتم گاز و لبم

 

 .زنیم می حرف هم با بیرون اومدی -

 

 :گفت و کرد بغلم پشت از ایوان که بیرون برم اتاق از خواستم

 

 زنیم؟ نمی حرف االن مگه خب -
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 :گفتم لرزونی صدای با

 

 .کن ولم کنم می خواهش ایوان -

 

 :گفت آرومی صدای با و کرد گوشم نزدیک رو سرش

 

 چرا؟ -

 

 .کرد تر محکم دورم رو هاش دست و نذاشت که برم خواستم

 :گفتم و چرخیدم سمتش به و کردم باز و بستم محکم رو هام چشم

 

 ... آم. گم می بهت خب خیل -

 

 و بود برهنه اش تنه باال ولی کرد کاریش یه شد می داشت لباس اگه

 .کنم تمرکز ذاشت نمی و ریخت می بهم و اعصابم کامال موضوع این

 :گفتم و کردم اخمی

 

 اصال! رفتنته وقت دیگه موندی که روزه چند بری؟ خوای نمی تو -

 اومدی؟ چی برای

 

 :گفت و کرد فرو موهام بین رو دستش حرفم به توجه بی
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 کردی؟ کوتاه کی رو موهات. اومده در خودت موهای رنگ دیگه -

 

 :گفتم شم خالص دستش از که کردم می تقال که طور همون

 

 .تولدم از قبل روز -

 

 ترین کوچیک حتی تونستم نمی حتی دیگه که گرفتتم جوری ایوان

 :گفت و زد زل هام چشم توی بعد و کنم حرکتی

 

 بود؟ کی تولدت؟ -

 

 :گفتم و کردم نگاه بهش اخم با

 

 .توام دیگه کن ولم. مثال پیش روز بیست یه -

 

 :گفت و کرد باز کمرم دور از رو هاش دست آروم

 

 بگی؟ خواستی می چی خب -

 

 :گفتم عصبانیت با و شد باز وقاحت همه این از دهنم
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 خونتون باشی رفته باید االن کنی می کار چی جا این تو که گفتم -

 اومدی؟ چی برای اصال! دیگه

 

 شرتی تی و بیافته سرم روی شد باعث که کرد پرت سمتم رو ش حوله

 :گفت و برداشت کمدش توی از رو

 

 چه؟ تو به -

 

 برداشتم سرم روی از رو حوله عصبانیت با من و پوشید رو شرت تی

 :گفتم و تخت روی کردم پرتش و

 

 .مربوطه هم خیلی من به گی؟ می داری چی -
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 :گفتم و رفتم تر جلو

 

 .ایوان توام با -

 

 و کشید دراز تخت روی و نداد رو جوابم و رفت بهم ای غره چشم

 :گفتم و وایستادم سرش باالی که بست رو هاش چشم

 

 میری؟ کی. بده و جوابم ایوان توام با -
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 :گفت و کرد باز رو هاش چشم از یکی ایوان

 

 برم؟ قراره من مگه -

 

 :گفتم و شدم منفجر عصبانیت از

 

 تو باید ما چی برای بمونی باید چی برای اصال بری باید که معلومه -

 ... و کنم عادت تو به باید من چی برای و باشیم تنها خونه یه

 

 ایوان که کوبیدم دهنم به رو دستم محکم گفتم چی که این فهمیدن با

 .بیافتم روش شد باعث و کشید رو دستم

 روی من شد باعث و چرخید که کردم نگاهش شده گرد های چشم با

 .من روی اون جورایی یه و باشم تخت

 .نگفت چیزی و کرد صورتم نزدیک رو سرش آروم

 و پریدیم جا از در زنگ صدای با که بودیم خیره بهم سکوت توی

 به و شدم خارج اتاق از عجله با من و کرد مصلحتی ی سرفه ایوان

 .کردم بازش و دویدم در سمت

 :گفتم و زدم لبخندی سپهر و تانیا دیدن با

 

 .سالم عه -
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 :گفت و زد لبخندی تانیا

 

 زنی؟ می نفس نفس  چرا سالم -

 

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 

 .کنم باز و در بیام دوییدم آخه -

 

 :گفت و شد خیره بهم مشکوک سپهر

 

 شده؟ سرخ چرا هات گونه -

 

 :گفتم تعجب با

 

 ... خب آم هام؟ گونه -

 

 :گفت و کرد قطع و حرفم تانیا

 

 .تو بریم بابا جوریه این همیشه این -

 

 :گفت تانیا شدن می خونه وارد که طور همون
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 رفت؟ ایوان -

 

 :گفتم تاسف با

 

 !بره نیست قرار که این مثل. نه -

 

 :گفت تفاوت بی و انداخت باال شونه تانیا

 

 .بپوسه تا بمونه قدر اون باشه خب -

 

 :گفتم و شدم خیره بهش متعجب

 

 نداری؟ مشکلی تو یعنی -

 

 می کاناپه روی رو کیفش که طور همون و کرد نگاه بهم تعجب با

 :گفت انداخت

 

 .دیگه سپهرم پیش من. نه که معلومه -

 

 به تا رفت باال قدر اون خودکار طور به هام ابرو و موند باز کمی دهنم

 .چسبید موهام
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 :کردم زمزمه

 

 .روشن چشمم -

 

 [۱۳:۰۸ ۱۶.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :گفت و ایستاد سینه به دست اتاقش چهارچوب توی ایوان

 

 !ها مزاحم به به -

 

 برگردوندم رو صورتم سریع من و کردن نگاهش متعجب سپهر و تانیا

 ایوان، نیشخند اما نشه بازم نیش و شده سرخ های گونه متوجه کسی تا

 .دیده رو ام شده باز نیش و سرخم های گونه که بود این ی دهنده نشون

 :گفت تعجب با تانیا

 

 !شدی مزاحمم و منی ی خونه تو تو چیه؟ منظورت -

 

 :گفت تمسخر و پوزخند با ایوان

 

 .مرد می داشت خوشحالی از که بود عمم پس جدی؟ -

 

 :گفت بیشتری تعجب با تانیا
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 بمیرم؟ حالی خوش از باید چی برای -

 

 :گفت و کرد اشاره سپهر به ابروهاش به ایوان

 

 باشه؟ بوده عمم جدی جدی نکنه! شدی خونه هم این با که این از -

 

 پوزخندی سریع بعد اما گرفت رنگ هاش گونه لحظه یک برای تانیا

 :گفت تمسخر با و زد

 

 که ت عمه های کار رو من. باشه بوده ت عمه شاید دونم نمی واال -

 گذشت؟ خوش چی تو به. ندارم نظارت

 

 :گفت و کرد نگاه بهم تفاوت بی ایوان

 

 .نبود بد -

 

 شروع ریز ریز و کنه کنترل رو اش خنده نتونست سپهر حرفش این با

 زد زل ایوان به شده خشک و شد گرد تانیا های چشم و خندیدن به کرد

 .شدم سرخ خجالت از معمول طبق هم من و
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 :گفت ایوان به رو و رفت سپهر به ای غره چشم تانیا

 

 نشه؟ زیادیت -

 

 :گفت و کرد نگاه بهم متفکر ایوان

 

 .هست کمم نه -

 

 هم تانیا ریز های نیشگون با حتی و زد می قهقهه بلند رسما دیگه سپهر

 .کنه کنترل رو اش خنده تونست نمی

 :گفت سپهر به رو عصبانیت به تانیا

 

 خندی؟ می چی برای ببند و نیشت -

 

 :گفت زور به هاش خنده بین سپهر

 

 کجای به ایرن این دیگه گه می راست تازه گفت نمک با خیلی آخه -

 .رسه می بدبخت اون

 

 :گفتم جیغ با و پوشوندم صورتم با رو هام دست

 

 .بده نجات و من تانیا -
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 .شدم خیره تانیا به و برداشتم صورتم روی از رو هام دست

 تانیا و بست رو نیشش سپهر که کرد نگاه سپهر به عصبانیت با تانیا

 :گفت من به رو

 

 .که نداره و لیاقتت نکبت این عزیزم حیفی ایوان واسه تو -

 

 ایوان برای گرفت ازم رو نگاهش تانیا وقتی و کردم باز رو نیشم

 از سریع که کرد حرکت سمتم عصبانیت با که آوردم بیرون و زبونم

 :گفتم و کشیدم بلندی جیغ و پریدم کاناپه روی

 

 .خوره می و من االن این وای کمک -

 

 :گفت و کوبید پیشونیش به دست با تانیا و خنده زیر زد بلند سپهر

 

 .شد هار ایوان این باز وای -

 

 خیال بی. دنبالم هم ایوان دوییدم می من متری ۱۰۰ ی خونه تو حاال

 .شد نیم هم

 بی دیگه هم سپهر و تانیا بود گرفته صدام بودم کرده جیغ جیغ قدر اون

 .رفتن خداحافظی بی و شدن تا دو ما خیال

 



 تدوین فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                                 
 

 [۱۵:۴۵ ۱۶.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :گفتم التماس با و گرفتم پناه کاناپه پشت

 

 .بود ساده درازی زبون یه فقط دیگه خیال بی خواهش ایوان تروخدا -

 

 :گفت لجاجت با

 

 .شم نمی خیال بی نگیرم رو تو حاال تا من. نخیرم -

 

 لبام و کردم مظلوم هم رو هام چشم و انداختم باال مظلوم رو هام ابرو

 روی از سریع خیلی حرکت یه تو که شدم خیره بهش و دادم جلو رو

 .گرفتتم بغلش تو محکم کنم فرار بتونم که این قبل و پرید کاناپه

 :گفت خباثت با

 

 بودیم؟ کجا ببینم خب -

 

 :گفتم و کردم مخفی اش سینه توی و سرم

 

 !ها نزنی صورتم به -

 

 و خنده زیر زد بلند بعد شد خیره بهم و برد عقب رو صورتم متعجب

 :گفت
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 بزنمت؟ خواستم من مگه -

 

 :گفتم و کردم نگاه بهش تعجب با

 

 چی؟ پس -

 

 :گفت بدجنسی لبخند با و دوخت لبام به و نگاهش

 

 .کنم تموم رو تمومم نا کار خوام می -

 

 سر پشت و کردم مخفی اش سینه توی رو سرم دوباره و کشیدم جیغی

 :گفتم هم

 

 !بدجنس جنس بد جنس بد -

 

 :گفت و خندید بلند

 

 .هستیا هم چسبی چه دیگه شو بلند. شدی ادب حاال -

 

 .اومدم بیرون بغلش از و زدم بهش محکمی مشت
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 .شدم متوقف جام سر در زنگ صدای با که برم اتاقم به خواستم

 باشه؟ تونست می کی این پس بودن اومده االن که سپهر و تانیا

 

 باال شونه و کرد نگاه بهم اونم دیدم که کردم نگاه ایوان به متعجب

 .انداخت

 رو جلوم ایوان کنم باز رو  در خواستم تا و کردم حرکت در سمت به

 دختری دیدن با که کرد باز و در خودش و کشید عقب و من و گرفت

 با و شد وارد هوا بی که شدیم خیره دختره به متعجب دو هر ناآشنا

 :گفت عصبانیت

 

 کجاست؟ کوش -

 

 :گفتم تعجب با من

 

 کجاست؟ کی -

 

 :گفت و گرفت سمتم تحدید نشونه به رو اش اشاره انگشت

 

 کجاست؟ عوضی اون نگید دروغ من به -
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 :گفت و کشید عقب رو دختره عصبانیت با ایوان

 

 تو؟ گی می چی هوی -

 

 :توپید بهش عصبانیت با لحظه چند بعد و شد خیره ایوان به دقیق دختره

 

 !عوضی ی پسره ای نشناسمت؟ که دادی قیافه تغییر -

 

 :گفتم و گرفتم رو جلوش که کنه حمله ایوان به خواست

 

 !خب چیه مشکلت بگو بشین بیا دقیقه یه خانوم؟ گی می داری چی -

 

 :گفتم که شد خیره بهم مردد و کشید پیشونیش به دستی کالفه

 

 .بشین بیا کنم می خواهش -

 

 :گفتم سریع که شد خیره ایوان به عصبانیت با

 

 بیرون؟ بره بگم خاوی می -

 

 :گفت و کرد اخم
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 .کنه می فرار نه -

 

 رو هام چشم که شد خیره بهم عصبانی ایوان و نشست کاناپه روی

 کاناپه روی دو هر بعد و کنه حفظ رو آرامشش تا گذاشتم هم روی

 .نشستیم

 :گفت و چرخوند حدقه توی رو هاش چشم دختره

 

 !بنجامینه شبیه خیلی کیه؟ پسره این خب -

 

 :گفتیم همزمان بعد و کردیم نگاه بهم متعجب ایوان و من

 

 بنجامین؟ -

 

 :گفت و کشید صورتش به دستی دختره

 

 .بنجامین بله -

 

 :گفت داد قورت صدا با رو دهنش آب تعجب با ایوان

 

 .داداششم -
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 :گفت و پرید جاش از و شد عصبانی دوباره دختره

 

 داداششی؟ -

 

 :گفتم آروم

 

 شده؟ چی بگو بشین حاال داداششه آره -

 

 :گفت جویید می دهنش توی رو آدامسش که طور همون و نشست کالفه

 

 !کنم صاف خودش با باید و حسابم من گوریه؟ کدوم خودش بگید بهم -
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 :گفتم و کشیدم خودم کردن آروم برای نفسی

 

 ... عزیزم ببین -

 

 :گفت و کرد قطع و حرفم

 

 کجاست؟ بنجامین بگین فقط -
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 :گفتم و شدم منفجر عصبانیت از

 

 سعی دارم ساعته دو کو؟ بنجامین کو بنجامین گه می هی. ببینم بنال -

 !ذاره می مگه نگم چیزی کنم حفظ رو خودم آرامش کنم می

 

 :گفت دختره و کردن نگاهم شده گرد های چشم با ایوان و دختره

 

 .حاال کن حفظ رو خودت درونی آرامش ببخشید خب خیل -

 

 :گفت که دوختم چشم بهش منتظر

 

 حاال و باره های خواننده بهترین از یکی بنجامین دونی می خب آم -

 نزدیک االن. پاشه می هم از داره بار و نیومده که ماهه یک نزدیک

 بود؟ کی پسره این که این تا دنبالشم که ماهه یک

 

 :گفتم و انداختم ایوان به گذرا نگاهی

 

 .ایوان بنجامین، داداش -

 

 :داد ادامه خیالی بی با دختره
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 که ریختم نقشه منم خونه این تو اومد می داشت که دیدمش همون آره -

 .که بینید می دیگه و اومدم هم حاال که بیام شد خلوت خونه وقتی

 

 :گفتم و دادم تکون مثبت نشونه به سری

 

 .نباش دنبالش خونه نمی دیگه اون -

 

 :گفت و کرد نگاه بهم تعجب با ایوان

 

 تو؟ دونی می کجا از -

 

 :گفتم و انداختم پا روی پا خیال بی

 

 .زنم می حدس -

 

 :گفت و داد تکون مثبت نشونه به سری دختره

 

 .بپاشه هم از بار بهتار همون. شدم خیالش بی اوکی -

 

 .رفت بیرون خونه از خداحافظی بی و گفت و این
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 :گفتم که شد خیره بهم خاصی جور ایوان

 

 ایوان؟ شده چی -

 

 :گفت و زد لبخندی ایوان

 

 !ها شی می باحال خیلی شی می عصبانی وقتی -

 

 :گفتم زده خجالت

 

 .بود کرده عصبانیم واقعا آخه زدم حرف جوری اون ببخشید -

 

 :گفت و زد لبخندی ایوان

 

 .شی می تر مزه با جوری اون ندراه عب -

 

 :گفتم و کشیدم سرخم های گونه به دستی

 

 بری؟ خوای نمی تو خب گم می -
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 بست می رو هاش چشم که طور همون و گذاشت پام روی رو سرش

 :گفت

 

 .ساکت چیش، -

 

 :گفتم و شدم خول

 

 .بیارم بالش برات وایستا خب -

 

 رو هام چشم سریع که شد خیره بهم و کرد باز رو هاش چشم از یکی

 .نگفتم چیزی که کردم وانمود و دوختم سقف به

 

 فرو عمیقی خواب به که داد می نشون منظمش های نفس دقیقه چند بعد

 .رفته

 موهای بین رو دستم و نشوندم پیشونیش روی ای بوسه و شدم خم

 چشم و دادم تکیه کاناپه پشتی به رو سرم بعد و کردم فرو حالتش خوش

 .رفتم فرو شیرینی خواب به دقیقه چند بعد و بستم رو هام

 

 [۱۵:۲۳ ۱۷.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 حاال و بودم خوابیده کجا که این آوردن یاد به و هام چشم کردن باز با

 روی که ایوان دیدن با که نشستم و شد درشت هام چشم هستم کجا

 :گفتم بود زده زل من به تفاوت بی و بود نشسته صندلی
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 کجام؟ من -

 

 :گفت و زد نیشخندی

 

 شناسی؟ نمی و خودت اتاق شدی؟ کور نکنه -

 

 :گفتم و کشیدم پیشونیم به دستی

 

 .آره آها -

 

 :گفت شد می بلند جاش از که طور همون و زد پوزخندی

 

 .خرید بریم شو حاضر -

 

 :کردم تکرار و کردم نگاه بهش تعجب با

 

 خرید؟ -

 

 :گفت و کرد پوفی

 

 .حاضری دیگه ی دقیقه پنج تا -
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 سرعت نظیر سرعتی با. رفت بیرون اتاق از حرف این گفتن بعد و

 و کیفم و شدم حاضر دقیقه پنج توی دقیقا و شدم بلند جام از جت

 .بیرون پریدم اتاق از و برداشتم

 .بود شده خیره زمین به و بود ایستاده در جلوی آماده و حاضر ایوان

 از و کرد باز و در حرف بی و شد من حضور متوجه که رفتم جلو

 .رفت بیرون خونه

 :گفتم لب زیر و کردم پوفی

 

 !ترن مقدم ها خانوم که دونه نمی حتی -

 

 .کردم برخورد سختی و سفت جسم به کله با

 که ایوان دیدن با و آوردم باال و سرم تعجب با و گذاشتم عقب به قدمی

 بیشتری تعجب با کرد می نگاه بهم خیره و بود ایستاده سینه به دست

 :گفتم

 

 شده؟ چی -

 

 [۱۶:۰۸ ۱۷.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 دراز سمتم به رو دستش و چرخوند حدقه توی رو هاش چشم تمسخر با

 .کرد

 پشت روی و شد خم که گرفتم رو دستش و بردم جلو و دستم تعجب با

 :گفت و شد خیره ام شده گرد های چشم به و نشوند ای بوسه دستم
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 .ترین مقدم شما نبود حواسم که بانو ببخشین و من باید -

 

 .نداشت حد که بودم متعجب و بود شده گرد قدر اون هام چشم

 و کشید خودش سمت و من و گرفت دستش توی رو دستم و شد صاف

 :گفت

 

 کی. شه می شکلی چه ات قیافه ببینم خواستم می. بابا نزن توهم -

 ترن؟ مقدم ها خانوم که ده می اهمیت

 

 :گفتم و انداختم باال شونه رفتیم می راه دست توی دست که طور همون

 

 چیه؟ مگه هستن خیلیا -

 

 :گفت و انداخت بهم نگاهی ایوان

 

 .است احمقانه -

 

 :گفتم و کردم اخمی

 

 گفته؟ کی نیست طور این هم اصال -
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 :گفت باالیی نفس به اعتماد با ایوان

 

 .گم می من خب -

 

 :گفتم و کردم نگاه بهش تمسخر با

 

 باشه؟ مهم باید نظرت کردی فکر چرا -

 

 :گفت و خندید

 

 .باشه باید تو برای -

 

 دادم ترجیح هم من و کرد وارد فشاری دستم به که بگم چیزی خواستم

 .نگم چیزی

 

 .کردیم خرید به شروع و رفتیم بزرگی بوتیک به

 هم ایوان و گرفتم لباس دست چند ایوان ی سلیقه با من ساعت، سه بعد

 البته که گرفت وشلوار کت دست یه و لباس دست دو من، ی سلیقه با

 رو شلوار کت اون هرگز و هرگز نیست قرار که گفت هم رو این

 .بپوشه

 حرف بی سفارش دادن بعد و رفتیم نزدیکی همون شاپی کافی به هم با

 .شدیم خیره اطراف به
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 [۱۶:۳۰ ۱۷.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 بلند بلند که سپهر و تانیا دیدن با و آوردم باال رو سرم آشنایی صدای با

 .شد درشت هام چشم خندیدن می و زدن می حرف

 .کرد نگاه بهم تعجب با که کردم لگد میز زیر از رو ایوان پای

 تانیا میز به دست با و زدم لبخندی و بگیرم رو ام خنده جلوی نتونستم

 رسید، تا دو اون به وقتی گرفت رو دستم رد که کردم اشاره سپهر و

 :گفت و دوخت من به و گرفت اونا از رو نگاهش تفاوت بی

 

 چی؟ که خب -

 

 مشغول ایوان و آوردن رو ها سفارش که کردم نگاهش باز نیمه دهن با

 .شد خوردن

 همون و کشیدم جلو رو ام گالسه شکالت و رفتم بهش ای غره چشم

 با که گرفتم نظر زیر رو تا دو اون زیرزیرکی خوردم می که طور

 سمتشون به همه نگاه و بود زده زانو تانیا جلوی که سپهر دیدن

 .شدم خیره بهشون و شد درشت هام چشم بود چرخیده

 بلند میز پشت از تعجب با و گرفت دهنش جلوی رو هاش دست تانیا

 .شد

 و کرد بلندم و گرفت هم رو من دست و شد بلند میز پشت از ایوان

 :گفت

 

 .بریم بهتره -



 تدوین فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                                 
 

 

 مون میز روی رو پول و نداد اجازه که بگم چیزی خواستم اعتراض با

 .اومدیم بیرون شاپ کافی از هم با و گذاشت

 

 :گفتم ذوق با

 

 !کرد ازدواج درخواست تانیا از سپهر شد؟ چی دیدی ایوان وای -

 

 :گفت و انداخت باال شونه ایوان

 

 چی؟ که خب -

 

 :گفتم و کردم نگاه بهش حرصی

 

 چی؟ چی یعنی -

 

 :گفت و کرد جا به جا دستش توی رو خرید های کیسه

 

 دونستی؟ نمی تو مگه بودن تابلو اول همون از خب -

 

 :گفتم تعجب با
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 چرا؟ بودم نفهمیده اصال من بودن؟ تابلو کجا -

 

 :گفت و خندید

 

 .زنی می گیج تو چون -

 

 [۱۶:۳۶ ۱۷.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :گفتم عصبانیت با

 

 بمونیم؟ نذاشتی چی برای تو اصال. نیست جور این هم اصال -

 

 :گفت و انداخت باال شونه

 

 .داشتم دوست چون -

 

 :کرد اضافه و کرد مکثی

 

 .گیج خانوم -

 

 :کردم زمزمه و کردم پوفی
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 !نیست من کار تو با اومدن کنار -

 

 .نگفت چیزی و کرد نگاهم رفته باال های ابرو با

 :گفتم جانب به حق و کردم اخمی

 

 چیه؟ -

 

 :گفت و انداخت باال رو هاش شونه

 

 .بیای کنار من با باید تو -

 

 :گفتم تعجب با

 

 بیام؟ کنار باید چرا -

 

 :گفتم و وایستادم که داد ادامه راهش به و نگفت چیزی

 

 .ایوان شدم خسته من -

 

 :گفت و کرد عوض رو حرکتش مسیر بعد و کرد نگاهی بهم



 تدوین فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                                 
 

 

 .کنیم استراحت بریم هست پارک یه اطراف این -

 

 .کردم حرکت همراهش

 

 [۱۷:۵۷ ۱۷.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 ایوان ی شونه رو گذاشتم و سرم من و نشستیم ها نیمکت از یکی روی

 .کرد نگاه بهم متعجب که

 :گفتم و شدم جا جابه جام توی خیال بی

 

 !دیگه کنم می در خستگی دارم چیه -

 

 .نگفت چیزی و کرد ای خنده تک

 و کرد نگاه بهم فیس ژوکر ایوان که بودیم حالت همون به دقیقه چند

 :گفت

 

 نشدی؟ حال سر -

 

 :گفتم و گذاشتم هم روی الکی رو هام چشم

 

 .خستم هنوز نه -
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 :گفت شیطنت با

 

 آره؟ ای خسته هنوز که -

 

 رو من حرکت یه توی و شد بلند که بودم نشده منظورش متوجه هنوز

 دستش یه توی رو خرید های کیسه و انداخت دوشش روی گونی مثل

 .کرد حرکت به شروع و داشت نگه و من هم آزادش دست با و گرفت

 به کردم شروع و اومدم خودم به بعد و بودم شوک توی دقیقه چند تا

 .کردن جیغ جیغ

 خنده با هم ها بعضی و تعجب با شد می رد کنارمون از کی هر

 اومد نمی جلو کس هیچ من خوب شانس از ولی کردن می نگاهمون

 کنی؟ می کار چی مردم دختر با داری آقا بگه

 خونه به تا نگم چیزی دادم ترجیح و شدم خسته کردن تقال از دیگه

 .برسیم

 .شده طوالنی راهمون قدر چه که کردم حس

 :گفتم و زدم ایوان کمر به رو آرنجم

 

 .واستا لحظه یه گرفت درد سرم من -

 

 :گفت بهم رو و آوردتم پایین

 

 اومد؟ جا حالت خب -
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 :گفتم که کنه بغلم دوباره خواست

 

 پس؟ کو خرید های کیسه -

 

 [۱۸:۵۰ ۱۷.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :گفت تعجب با

 

 .دیگه خونه گذاشتمشون -

 

 .موند باز دهنم

 ندیدم؟ من که گذاشت کی

 :گفتم تعجب با

 

 ریم؟ می داریم کجا االن ما پس -

 

 :گفت و کرد نگاه آسمون به ایوان

 

 .بینی می رفتیم وقتی -
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 زدم زل بهش و کردم باز هم از رو هام دست و کردم مظلوم و ام قیافه

 :گفت و خندید که

 

 .ها نگذشته بد بهت هم خیلی که این مثل خوای؟ می بغل بازم -

 

 و چرخید و اومد جلو که انداختم پایین رو دستام الکی و کشیدم آهی

 :گفت و نشست

 

 .بشین -

 

 :گفتم تعجب با

 

 چی؟ -

 

 :گفت و کرد پوفی

 

 .نشدم پشیمون تا بشین -

 

 دستش با رو پاهام اون و شدم سوار کولش روی ها، بچه مثل و خندیدم

 :گفت و گرفت

 

 گذره؟ می خوش سواری -
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 :گفتم و کردم ناز و موهاش دستم با

 

 .خیلی -

 

 [۲۲:۱۷ ۱۷.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 من تا گفت راننده به آروم رو مسیر و گرفت تاکسی ایوان دقیقه، ده بعد

 .افتاد راه ماشین بعد و نشنوم

 .ریم می کجا داریم که دونستم نمی من و بود آشنا نا مسیر

 .بود شده تعجبم باعث ایوان سکوت این، بر عالوه

 می درگیرش فکر از نشون سکوتش بار این اما ساکته معموال ایوان

 .داد

 از فهمیدم که کردم می نگاه رو اطراف و بودم ساکت مسیر طول تو

 .شدیم خارج شهر

 متوجه بود فکر توی شدت به چون که کردم نگاه ایوان به تعجب با

 .نشد

 .شدم اطراف زدن دید مشغول و نگفتم چیزی هم باز

 :گفت که راننده صدای با

 

 .رسیدیم -
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 رو دستم و کرد حساب رو پول ایوان. شدیم پیاده و اومدیم خودمون به

 .زدن قدم به کردیم شروع هم با و گرفت

 :پرسیدم تعجب با بعد و کردم نگاه اطراف به

 

 کجاست؟ جا این ایوان -

 

 :گفت و کرد نگاه اطراف به متفکر

 

 کنی؟ می فکر چی تو -

 

 :گفتم و رفتم بهش ای غره چشم

 

 !که شناسم نمی ولی بینم می دارم -

 

 :گفت و خندید

 

 .بدم نشونت داشتم دوست که هواست و آب خوش روستای یه جا این -

 

 :گفتم و کردم نگاه اطراف به تعجب با

 

 !ها داره طبیعتی چه -
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 :گفت کرد تایید سر با

 

 .آبشارش پیش ببرمت خوام می. قشنگه روستای خیلی -

 

 [۱۲:۴۱ ۱۸.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :گفتم و زدم دل ته از لبخندی

 

 .بریم زودتر بیا خب گی؟ می جدی -

 

 :گفت و ایستاد روم به رو ایوان

 

 بدیم؟ دو مسابقه میای -

 

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 

 گی؟ می جدی -

 

 آویزون گردنش از سریع که برگردونه و روش خواست و کرد اخم

 :گفتم و شدم جدا ازش خنده با و بوسیدم و لپش محکم و شدم

 



 تدوین فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                                 
 

 رسید سفیده خط اون به زودتر کی هر ولی شناسم نمی رو راه من -

 باشه؟

 

 روی رو دستش زده حیرت که کنارش از سرعت با بعد و گفتم و این

 .شدم رد بود گذاشته لپش

 .شدم جدا زمین از کردم حس که رسیدم می داشتم و بودم خط نزدیک

 

 بود کرده بغلم ها بچه مثل که ایوان به رو تعجب با و کشیدم جیغی

 :گفتم

 

 .مردیه نا پایین بذار و من ایوان کنی؟ می کار چی -

 

 :گفت و انداخت باال رو هاش ابرو

 

 .است منصفانه هم خیلی -

 

 :گفتم و کردم پوفی

 

 !که ببریم تونیم نمی کدوم هیچ جوری این -

 

 :گفت و خندید
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 .بریم مستقیم که شه نمی راست سمت بریم باید االن آخه -

 

 :گفتم و دوختم آسمون به و نگاهم

 

 برسیم؟ آبشار به تا بریم مستقیم باید و راست سمت باشه -

 

 :گفت و کرد ریز رو هاش چشم

 

 بدی؟ مسابقه خوای می -

 

 :گفت که شدم خیره بهش ذوق با

 

 .شه نمی -

 

 حرکت و انداخت دوشش روی گونی مثل و من دوباره و گفت و این

 .کرد

 :گفتم جیغ با

 

. کنه می اذیت و من هی آخه؟ دادی زور قلدر این به چرا خدا ای -

 همین نه یا کنم بغلت خوای می پرسه نمی اصال خدا ترو کن نگاش

 ... هویی یه طوری
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 .موند نصفه زمین روی من گذاشتن با حرفم

 

 [۱۲:۴۸ ۱۸.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 خیره روش به رو به و زد کمر به دست که شدم خیره بهش تعجب با

 .شد

 متری چند توی درست که زیبایی آبشار دیدن با و گرفتم و نگاهش رد

 :گفتم و شدم آویزون ایوان بازوی از و کشیدم شادی از جیغی بود ما

 

 بینی؟ می ایوان نازه خیلی. خوشگله خیلی وای -

 :گفت اخم با و کرد جدا ازوش

 

 نچسبی؟ بهم انقدر شه می بینم می بله -

 

 :گفتم و گرفتم فاصله ازش و کردم جمع رو لبام ناراحت

 

 .باشه -

 

 کرد نگاه بهم اخم با و نشست آب جوی کنار و کرد تر غلیط و اخمش

 .دادم قورت و دهنم آب صدا با و نشستم فاصله با کنارش سریع که

 :کردم کپ جا در سوالش با

 

 کنی؟ می ازدواج من با -
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 :گفتم گیجی با و کردم کج و سرم

 

 ها؟ -

 

 :گفت و کرد نگاه بهم عصبانیت با

 

 .کنم نمی تکرارش بار چند من -

 

 :گفتم سریع

 

 .کنم می ازدواج آره آره -

 

 اخماش کم کم. دهنم روی کوبیدم دست با محکم که کرد نگاهم تعجب با

 :گفت و شد تر کمرنگ

 

 .شو بلند -

 

 و من و گرفت رو دستم و شد بلند خودشم که پریدم جام از سرعت با

 .کشوند آبشار زیر

 زیر کنارم هم خودش که ایستادم آبشار زیر شده خشک و تعجب با

 .اومد آبشار
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 .زدم یخ االن که بودم نزده یخ انقدر حاال تا یعنی

 

 [۱۳:۱۲ ۱۸.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :گفتم تعجب با

 

 !زدم یخ ایوان کنی می کار چی -

 

 :گفت و کشید موهاش بین دستی تفاوت بی

 

 .نداره ربطی تو به -

 

 در پشت از که کردن غر غر به کردم شروع لب زیر و کردم پوفی

 :گفت و گرفت آغوشم

 

 .ندارما و زدنت حرف حوصله. هیس -

 

 :گفت که خنده زیر زدم بلند و نخندم نتونستم

 

 خندی؟ می چی به -

 

 :گفت عصبانیت با که خندیدم تر بلند
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 خندی؟ می چی به -

 

 و زدم زل هاش چشم توی و چرخیدم سمتش به و کردم متوقف و خندم

 :گفتم

 

 .نشو عصبانی بابا هیچی -

 

 :گفت لب زیر و رفت بهم ای غره چشم

 

 .دارم دوست -

 

 :گفتم و برگشتم سمتش به کامل تعجب با

 

 گفتی؟ چی -

 

 :گفتم التماس با که نگفت چیزی و کرد دیگه سمت یه و صورتش

 

 گفتی؟ چی ایوان تروخدا -

 

 :گفت و کرد پوفی
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 ... که گفتم -

 

 :گفتم و شه تموم حرفش نذاشتم و خندیدم بلند

 

 .دارم دوست خیلی منم -

 

 و کشیدم عقب سریع که گرفت قرار هام لب روی هاش لب سرعت به

 :گفتم

 

 .نباش خشن انقدر -

 

 :گفت و زد محوی لبخند

 

 .مردم یه که دم می نشون بهت االن از -

 

 :داد ادامه ایوان و اومدیم بیرون آبشار زیر از هم با و شد جدا ازم

 

 .بوسمت می کی که دونی نمی وقت هیچ -

 

 :گفتم تمام لوسی با
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 !نامردیه -

 

 [۱۳:۱۷ ۱۸.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

*** 

 

 

 :گفتم استرس با

 

 .ترسم می من تانیا وای -

 

 می برانداز آیینه توی رو خودش هزارم بار برای که طور همون تانیا

 :گفت کرد

 

 .که نداره ترس -

 

 :داد ادامه و خندید

 

 .کنم نمی تضمینش ایوان، خب ولی نداره ترس من برای البته -
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 زدم بازوش به مشتی خجالت از داشت که منحرفی منظور به توجه با

 :گفتم و

 

 .بکش خجالت تانیا -

 

 :گفت و خندید تر بلند

 

 .کشم نمی که چیزیه تنها -

 

 :گفتم و کردم اخم

 

 نباید. ندارم خریدار من دیگه شدی خوشگل خیلی تانیا وای -

 .گرفتیم می روز یه توی رو عروسیمون

 

 :گفت و کرد نگاهم رفته باال های ابرو با

 

 که بگم خواستم می من کن باور شدی ماه هم خیلی تو. روشن چشمم -

 .گرفتیم می روز یه توی رو مون عروسی نباید

 

 :گفتم و کردم باز و دادم فشار هم روی محکم رو هام چشم

 

 نمیان؟ ها داماد چرا پس -
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 :گفت و انداخت ام شونه دور و دستش تانیا

 

 .ها داری استرس قدر چه خیال بی هی -

 

 :گفتم و زدم لبخندی

 

 نیستن؟ اونا -

 

 :گفت و کرد نگاه و بیرون پنجره از

 

 .خودشونن چرا -

 

 متوجه که زدیم زل ها داماد به و رفتیم پایین آرایشگاه های پله از هم با

 .کرد می شوخی اخمو ایوان با داشت سپهر و نبودن ما

 :گفت آروم گوشم زیر تانیا

 

 .کرده اخم عروسیشم روز ایوان تروخدا کن نگاه -

 

 .زد برقی هام چشم دامادی شلوار و کت توی ایوان دیدن با

 :زد داد بلند صدای با تانیا
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 !خوشتیپ آقایون هی -

 

 نزدیک ما به خنده با سپهر و انداخت پایین رو سرش توجه بی ایوان

 :گفت و شد

 

 .خوشگلی های عروس چه سالم به -

 

 [۱۳:۲۸ ۱۸.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :گفت و خندید بلند تانیا

 

 نمیارن؟ و شون مبارک تشریف خان ایوان -

 

 سوار رفت خودش و کرد باز رو ماشینش جلوی در حرف بی ایوان

 .شد

 سوار و رفتم جلو آویزون ی قیافه با من و خندیدن بلند سپهر و تانیا

 .شدم ماشین

 :گفتم و چرخیدم ایوان سمت به سریع و بستم که در

 

 !ها عروسیمونه روز ناسالمتی کنی؟ می جوری این چرا ایوان -

 

 :گفت و انداخت باال تفاوتی بی سر از ای شونه
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 .عروسی بریم نیست قرار که ما باشه خب -

 

 :گفتم و شدم خیره خندونش های چشم به تعجب با

 

 چی؟ -

 

 :گفت و انداخت باال ای مزه با طرز به رو هاش ابرو از یکی ایوان

 

 .داره داماد عروس یه عروسی اون. ریم نمی عروسی به که گفتم -

 

 :گفتم تعجب با

 

 چی؟ یعنی -

 

 :گفت و خندید

 

 .پیچونیم می رو عروسی داریم رسما ما یعنی -

 

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با
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 کنی؟ می شوخی -

 

 :گفت و کرد نگاهم جدی

 

 .نچ -

 

 که این قبل و کرد پارک ای گوشه رو ماشین بیام خودم به که این قبل

 هام لب روی رو هاش لب گرمای بده بهم رو العملی عکس فرصت

 .کردم حس

 

 [۱۳:۳۲ ۱۸.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :گفت و گرفت بغلم از رو الکساندر و شد بلند جاش از ایوان

 

 !ها برگردی زود ولی برو -

 

 :گفتم خنده با

 

 .بای بای برم فعال من خب چشم -

 

 :گفت و شد خیره بهم تعجب با
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 کردی؟ کاله و شال چرا بیرون؟ ری می داری چرا -

 

 :گفتم و برگشتم سمتش تعجب با

 

 .سپهر و تانیا ی خونه برم تونم می گفتی خودت -

 

 :گفت تعجب با

 

 حاضری و ناهار خونه آشپز بری زودی دادم اجازه بهت فقط من -

 .برگردی هم زودی و کنی

 

 :گفتم و کشیدم جیغی حرص با

 

 .دیگه بغلن همین نکن اذیت ایوان -

 

 :گفت و خندید بلند ایوان

 

 چی؟ کرد بد کار الکساندر بری تو اگه خب ولی نکنم اذیت خوام می -

 

 :گفتم التماس با
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 .خواهش ایوان -

 

 .زدم بیرون خونه از که داد تکون مثبت نشونه به رو سرش

 توماس و کایدو و بنجامین و کاسپر و کارن و سپهر و تانیا دیدن با ولی

 .کردم کپ بود بغلش تاتیانا، سپهر، و تانیا دختر که

 :گفت تعجب با کایدو

 

 رفتی؟ می داشتی جایی -

 

 [۱۳:۳۶ ۱۸.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 :گفتم تعجب با

 

 .بفرمایید نه -

 

 :گفت و زد من به ای خبیثانه لبخند ایوان که برگشتم خونه به

 

 نرفتی؟ شد چی عه -

 

 :گفتم اخم با
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 التماست و شدم حاضر ساعت دو من نگفتی؟ من به و دونستی می تو -

 .کردم

 

 :گفت و خنیدید

 

 .نه یا میاد خونه کسی نپرسیدی تو -

 

 و نشست کاناپه روی ایوان کنار کایدو که کردم نگاه بهش عصبانی

 :گفت

 

 .کردی اذیتش که بس کردی پیر و خواهرم -

 

 :گفت مظلوم و تعجب با ایوان

 

 .کنه می اذیت و من اون من؟ -

 

 :گفت و کرد نگاه بهم خنده با بنجامین

 

 کنه؟ اذیت هم رو کسی تونه می مگه ایرن؟ -

 

 :گفتم و کردم نگاه بهش تعجب با
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 کو؟ زنت -

 

 :گفت و شد ولو کاناپه روی بنجامین

 

 .بیاد بگیره شیرینی رفت -

 

 :گفت تعجب با ایوان

 

 چی؟ برای -

 

 :گفت کارن و زد لبخندی آروم کاسپر

 

 .رسیده نو قدم -

 

 :گفتم و شدم خیره بنجامین به متعجب

 

 گی؟ می جدی -

 

 .کنم بازش تا رفتم من و زدن و در که بگه چیزی خواست و خندید

 :گفتم و زدم لبخندی گشت می بنجامین دنبال که دختری همون دیدن با
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 .مبارک رسیده نو قدم -

 

 :گفت و خندید شوق با

 

 .مرسی -

 

 [۱۴:۳۶ ۱۸.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 .نشست ینجامین کنار کاناپه روی و شد خونه وارد

 توماس به رو و نشستم بود کرده بغل رو الکساندر که ایوان کنار منم

 :گفتم

 

 کنی؟ نمی ازدواج چرا داری دوست بچه انقدر که تو -

 

 :گفت و زد لبخندی توماس

 

 .کنم نمی پیدا رو زندگیم زن -

 

 :گفت و زد پوزخندی کارن

 

 .کنم نمی پیدا رو بسازه من با که زنی بگو -
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 :گفت کارن به رو توماس و خندیدیم بلند همه

 

 کنی؟ نمی ازدواج تو خود چرا -

 

 :گفت و کرد مرتب هاش چشم روی رو عینکش کارن

 

 ... ازدواج من نظر به -

 

 :گفت و کرد قطع و حرفش بنجامین

 

 .کرد شروع دوباره این خدا وای -

 

 :گفت بهم رو کاسپر که نگفت چیزی و زد لبخندی کارن

 

 .کنیم نمی ازدواج ما دیگه -

 

 :گفت کاسپر حرف ی ادامه در کایدو

 

 !بسه کردید ازدواج شما همین -

 

 :گفت سپهر و خندیدن همه
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 !خوبی این به چشه؟ مگه -

 

 [۱۴:۴۲ ۱۸.۰۹.۱۷, ]❤ سـرخ ویـرانـگـر ❤

 .کردم باز رو در و شدم بلند من و شدیم ساکت همه در صدای با

 .بغلش پریدم و کشیدم شادی از جیغی در پشت بابا دیدن با

 .گفت می بهم صبح از که بود ایوان سوپرایز این مطمئنن

 

 شد می که زندگی بهترین حاال تانیا و پسرا ام، بچه همسرم، بابا، کنار

 .داشتم رو باشم داشته

 .هستم حال خوش و خوشبخت دلم ته ته از من

 بود عذاب و رنج و سختی از پر پیش سال چند همین تا زندگیم درسته

 ... اما

 .بود گذاشته نمایش به من برای رو خوشش روی زندگی حاال

 

 

—----------------------------------------------------------------

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

 

 

 .باشید برده لذت که امیدوارم شد تموم رمان من عزیزای خب



 تدوین فاطمه عابدین زاده mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                                 
 

 جلد و رنگی ویرانگران قبلیم رمان دو از رمان این خودم نظر به

 ی اندازه به هم شما امیدوارم و بود بهتر خیلی لندن انتظار در دومش

 .باشید برده لذت من

 بنویسم رو رمانم کانالش توی من داد اجازه که ممنونم عزیزم مالنی از

 .بدم قرار و

 عزیز ممبرای از آخر در و ممنونم خیلی مریم و فاطمه دوستام از

 کردن حمایتم و بودن پشتم جوره همه که کنم می تشکر کانال

 .جون غزاله و مهرانا مخصوصا

 .ممنون خیلی

 با و بود خواهد گیالس شکوفه اسم به من بعدی رمان...  شا ان

 .نوشتش خواهم اوکیو به ملقب دوستام از یکی همراهی

 .خدانگهدار


