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 دلیل به و بوده تنها زندگیش تمام که ثروتمند ی خانواده یک از ساله ۲۴ دختری آریان رزیتا

 رو اون مادرش پدرو داشته نوجوانی در که مشکالتی

 .کشوربره از خارج به سالها برای که میکنن مجبور زور به

 خانوادش محبت از دور وبه. بوده وتنها منزوی همیشه داشته که تلخی ی گذشته بخاطر رزیتا

 زندگیش که بازگشتی.میشه ایران به بازگشت به مجبور بزرگش پدر مرگ با اینکه تا کردهمی زندگی

 .کنهمی بزرگی تحول دچار رو

 مقدمه. ....که وعشقی

 .ات زندگی از هایی رگه

 

 نباشم، اگر میدانی؟!دانی نمی هم خودت که جوری.پوستی زیر و آهسته آرام،.ام شده ،جاری من

 . ام شده جاری.! .قرار بی و. ای؛ کالفه

 

 . تو از ام شده متولد.! .شیرینت های خواب تمام الی البه

 در هستم جاری همچنان من و.!را ات همه کنم می خوانم،حفظ می را نگاهت! .تو برای و تو درقلب

  . تو

 .را هایت لحظه تمام ام بوسیده

 بعد، و

 !تو در شدم خالصه.دادم نوازشت شدم روح

 .شدم«  تو»  ، من که بود همانجا

................... 

 

 رو چشمام میشنیه زمین به دیگر دقایقی تا ایران مقصد به امارات پرواز میگه که خلبان صدای با

 .کنممی باز

 .دارمبرمی گوشم از رو هنزفری

 .ندارم خوبی حس اصال

 .بود چی برگشتنم برای مادرم اصرار این دلیل دونمنمی

 .نداشتم بهش حسی هیچ هم بودنش زنده تو که برگردم کسی مرگ برای باید چرا دونمنمی

 .میشم پیاده هواپیما از
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 .کنممی نگاه اطراف به

 .بینمنمی آشنایی هیچ

 .دنبالم نمیاد کسی که. دونستممی باید اولم از

 

 .میگردن کسی دنبال نگاهشون با دارن مرد دوتا

 .فرستادتشون بابا احتماال دونممی

 . نداشتم رو شون حوصله

 .کنممی پنهان رو خودم جمعیت پشت

 .خونه برم غریبه دوتا با خوادنمی دلم

 .میندازم پایین رو سرمو

 .میرم خروجی سمت آروم

 .میشم متوقف صدایی با

 .!آریان خانم-

 .میدم ادامه راهم به.نمیارم خودم روی به

 .وامیسته جلوم نفر یک دفعه یک

 .کنممی بلند رو سرم

 چهرش.کنهمی نگام بیروح عسلی وچشمایی گندمی پوستی بلند قدی با ساله۳۲-۳۱ حدودا مردی

 .میده نشون خشن

 .داره کوتاهی خیلی موهای

 !؟.نیستید آریان رزیتا شما-

 .کنممی نگاه گردنش روی ی خالکوبی به

 .بپوشوندش داره سعی لباسش ی یقه کردن درست با. میشه نگاهم ی متوجه

 .! شمام با خانم-

 .میدم تغییر رو نگاهم جهت

 بله؟-

 .هستید آریان رزیتا شما-
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 .کنممی نگاه سردش چشمای به

 .!نه-

 .کرده اخم. میاره در جیبش از عکسی

 .گیرهمی طرفم رو عکس

 .کنممی نگاه عکس به

 . بودم گرفته مامان با کانادا تو که خودمه عکس

 نیستید؟ شما این-

 .بازم نمی رو خودم بازم

 .گرفتید اشتباه اقا-

 .میزنه پوزخندی

 .منتظرن پدرتون چون بیاید ما با بهتر.کنم اشتباه نکنم فکر-

 هیچ عسلیش چشمای.کنممی نگاه بهش هم من.زده زل بهم مغرور ی قیافه همون با گرفته لجم ازش

 .نیست توش حسی

 .کنید نگاه رو من واستید شب تا میخواید-

 !بله-

 .خانم واستم اینجا ندارم وقت تاشب من-

 .بودم دستش زیر من و بود من رییس اون انگار بود پررو چقدر

 .اومدید پدرم طرف از که معلوم کجا از بعدم نفرستاده نامه دعوت براتون کسی برید تونید می-

 .تر نزدیک بیاد کنهمی اشاره مرد یکی اون به.شده عصبی

 . ای قهوه چشمایی و سفید پوستی و متوسط قدی با خودم سن هم تقریبا پسری

 .بگیر رو آریان اقای ی شماره نیما -

 .میشه مشغول موبایلش با پسره

 .گیرهمی رو شماره بار چند

 .!نمیده جواب-

 .شده کفری دستم از دونممی.عصبانیه اولی مرد

 .بگیر دوباره-
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 .میشه مشغول دوباره

 .رو آریان خانم ی یاشماره بگیر رو خونه-

 .میشه مشغول دوباره پسره

 .کنممی نگاه خونسردی با منم

 .میخوره حرص داره دونممی

 .زنممی لبخندی

 .شده کالفه

 . نمیدن جواب خانم-نیما

 . میاد خوشم خوردنش حرص از کنممی نگاه اول مرد به

 .شده قرمز مغرورش و اخمو ی قیافه

 .بدن جواب تا بگیر اینقدر نیما-

 .شلوغه سرشون معمول طبق حتما نمیدن جواب نکش زحمت بیخود-

 .کننمی نگام هردو

 .بریم-

 .میرم خروجی درب طرف به بهشون توجه بدون

 .میان دنبالم دارن معلومه پاشون صدای از

 .برم باید طرف کدوم دونمنمی وایمیستم در دم

 .میزنه جلو ازم اخمو مرد

 .دارم دوست رو ادکلنش بوی

 .میاد گرون نظرم به بادیگارد یک برای میده خاصی بوی

 .وامیسته ماشین یک دم میرم دنبالش

 . میاد سمتم نیما

 .بدید رو چمدونتون خانم-

 .میشم سوار عقب صندلیه میرم عقب صندوق میزاره میدم بهش رو چمدون

 .میشینه رل پشت اخمو مرد اون

 .میشینه شاگرد جای هم یکی اون
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 .کنهمی حرکت ماشین

 .گرمه خیلی هوا

 .دارم هم سردرد.تشنمه خیلی

 .بگیرتشنمه چیزی یک.دار نگه-

 . دارمنمی نگه جایی خونه تا نمیشه-راننده

 .بخورید میخواید اگه هست آب

 .گیرهمی سمتم رو آب بطری نیما

 .گیرممی دستش از حرص با رو بطری

 .خواممی سرد اب.گرمه این-

 .شده دیر کلی اآلنم تا نمیشه گفتم-

 .کنهمی تالفی رو کارم داره دونممی

 .کنیمی تایین تکلیف من برای که هستی کی تو دار نگه میگم-

 .بشینی آروم سرجات بهتره-

 !کارن-نیما

 . نیما نزن حرف تو-

 .احمق دار نگه میگم بهت-

 .خانم باش زدنت حرف مواظب-

 .بکنی غلطی چه میخوای مثال-

 .میگه آروم

 .نخور درد به احمقه زن یه بازم-

 ؟.گفتی چی-

 بزنم دوبار رو حرفم ندارم عادت من-

 .نیار در بازی پررو من برای پس هستی بابام نوکر فقط تو-

 .شده سرخ چشماش چجوری که ببینم آیینه تو میتونم.شده عصبانی

 میره باسرعت گاز رو میزاره پاشو

 .روانی برو یواش-
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 .نمیده اهمیت بهم

 .تر آروم کارن-نیما

 .میده ادامه کارش به بازم

 .شدم عصبی

 . دارم تهوع حالت.میشه بد داره حالم

 .میده دست بهم حالت همین میشم استرس دچار که هروقت کرده پیدا مشکل تنفسم

 .میشه تشدید استرس ترینکوچک با دارم ساله چند که عصبیه آسم

 .بیرون ریزممی رو کیفم محتویات تمام

 .لرزهمی دستام

 .گردهبرمی طرفم به نیما

 . پریده رنگم

 .کارن دار نگه-نیما

 . کنهمی نگام آیینه تو از

 .میشه کم سرعتش.نیست خوب حالم فهمیده کنم فکر

 .دارهمی نگه اتوبان ی گوشه

 .میره جاده کنار سمت به و بندهمی رو ماشین در محکم میشه پیاده ماشین از

 .کنممی پیدا رو اسپرم

 .میدم فشارش دهنم تو بار چند

 

 .نگرانه صورتش نیما

 . کنه ترحم بهم کسی خوامنمی

 .متنفرم بزنن زل بهم بقیه بدبختا مثل که حالت این از

 ؟. خانم خوبید-

 .میگم عصبی

 .بزار تنهام بیرون برو-

 .میشه پیاده دودلی با نیما
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 .ندارن اهمیت برام دیگران که سالهاست دارم مشکل من فهمیدن که نیست مهم برام

 میخورم تلو تلو میشم پیاده ماشین از کنممی باز رو در

 .میشینم جدول کنار میرم جدول سمت

 .شده بهتر حالم گذشته یکم

 .سمتم میاد نیما

 ؟. خانم خوبید-

 .میدم تکون رو سرم

 .میرم بهش ای غره چشم که کنه کمک بهم خوادمی. میشم بلند ازجام

 .میرم ماشین سمت گیرهمی فاصله ازم اونم

 .میشم وسوار کنم نمی توجه هاش نگاه به

 .بینممی ماشین پنجره از

 .میره کشیدمی سیگار و بود داده تکیه ریل گارد به که یکی اون سمت داره

 .میده تکون رو سرش اونم میگه بهش چیزی یک

 .میاد ماشین سمت و کنهمی له پاش زیر رو سیگار

 .برمیگردوندم ازشون رومو

 .میره آروم دفعه این ولی کنهمی حرکت دوباره. شدن سوار و امدن هردو

 .کنم حس کردمی نگاه آیینه تو از که رو نگاهش سنگینه میتونستم

 

 .نمیزنه حرفی کسی خونه به رسیدن تا

 .رسیدیم در دم وقتی

 . شده زده زیادی مشکی های پرچم خونه جلوی میزنه تند قلبم

 .کنممی نگاه ها پرچم به

 (.میگوییم تسلیت رو آریان منصور حاج درگذشت) 

 .بودن معنابی برام خونه این اعضای که بود سالها نداشتم بهش حسی

 .شد باز باریموت در

 .داشتم توش کمی خوب خاطرات که برمیگشتم جایی به داشتم سالها بعد
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 .بودم کشیده که بود هایی درد آور یاد خونه این

 

 .میشم پیاده ماشین از.میشه حیاط وارد ماشین

 .بودن حیاط تو نفر چند

 .شناختمشون نمی

 .کردم نگاه خونمون بزرگ حیاط به

 .بود متر هزار شاید که بود مون اجدادی ی خونه یعنی بود بزرگ خیلی خونمون

 از بویی هیچ ولی وقدرتمندن بزرگ خونه این مثل که میکردن فکر که آدمهایی با بزرگ ی خونه

 .بودن نبرده محبت

 .بیرون اومدم فکر از نفر یک صدای با

 .بود نیما پسره اون

 .گرفت سمتم بود دستش ساک یک

 .کنید تنتون رو این تو رفتن از قبل گفتن خانم-

 .گرفتم ازش رو ساک

 .کردم نگاه رو توش

 .بود مشکی شال و مانتو یک

 .کردم بلند رو سرم

 .بود معذب.کردم نگاه نیما به

 .بود گرفته تصمیم من بجای و بود کرده فکر من بجای مامان بازم

 . چرخوندم رو سرم

 .کردمی نگام پوزخندی با بود کارن اسمش که پسری اون

 .کردم نگاه لباسم به

 . لیمویی شال با بودم پوشیده سفید تابستانی مانتوی یک

 .رفتم خونه سمت و نیما پسره همون ـل*بغـ تو گذاشتم رو کیسه

 .نکردم توجه گفتنش خانم خانم به

 .شدم خونه وارد



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

10 

 

 .سمتم آمد عجله با مامان برگشت سرهاسمتم ی همه شدنم وارد با

 .گفت گوشم دم.کرد بغلم

 .بودم نفرستاده برات لباس مگه.تو آمدی وضعیتی چه این-

 .گرفتم فاصله ازش

 .زدم بهش مصنوعی لبخند

 .کرد بغلم محکم.سمتم آمد بابا ی عمه ملوک عمه

 .رفت آقاجون شد چی دیدی.  اومدی رزیتا جون عمه وای-

 یادم خوب قیافشم حتی من بودیم باهم دیروز تا انگار کردمی رفتار جوری یک.بود مخم رو صداش

 . نبود

 

 پدربزرگ بود خداشون از همشون که دونستممی خوب من میخورد بهم داشت حالم تظاهر همه ازاین

 .بمیره زودتر

 

 .کشیدم بیرون دستاش حصار از رو خودم یکم

 

 .کردم نگاه بقیه به

 .بودم ندیده بود سالها اونم که ملوک عمه پسر جزفرید شناختمنمی رو ای دیگه کسه

 . داد تکون سر برام دور از

 .جلو نیامد حتی

 خوشی دل من ولی ایران بیام که کرد اصرار خیلی موقع اون مامان. بود کرده ازدواج پیش دوسال

 فرید با من داشت اصرار بودم ایران هنوز من که موقع اون آقاجون که مخصوصا نداشتم اینجا از

 .نباشه فامیل از بیرون ثروتش تا کنم ازدواج

 .داد هول تقریبا ها پله سمت منو مامان

 .میاد االن.کنه عوض رو لباساش باال بره آمده تازه رزیتا جون ملوک-

 .برو. عمه برو-

 .گریه زیر زد بعدش

 .رفتم باال ها پله از
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 .زدمی غر داشت مامان.رفتیم اتاقم سمت

 .خونه تو آمدم جوری وهمین نکردم عوض رو لباسم چرا که

 همون انگار بود نکرده تغییری هیچ اتاق. افتادم آور عذاب روزای اون یاد.کرد باز رو اتاق در

 .بودم کرده ترک رو اینجا که بود پیش سال هشت

 .پایینه اون مهمون چقدر بینینمی واستی تاشب میخوای واستادی چرا دیگه توبرو-

 

 .پایین بیا زود بپوش و گذاشتم که لباسی همون

 .نرفته ابرومون تا

 .رفت مامان

 

 .تو رفتم حرف بدون

 

 .بود کرده نابود منو زندگیه کارش همین بود مردم حرف نگران زندگیش طول تمام مامان

 .رفتم تخت طرف

 .بود تخت رو لباسم

 .بود گیپور توریه های آستین با زانو روی تا مشکی پیراهن یک

 

 . رفتم آیینه سمت. پوشیدمش بود هم مشکی شلواری جوراب یک

 .کردم نگاه آیینه تو رو خودم

 .بود بیروح مشکیم درشت چشمای

 .بود افتاده گود چشمم زیر

 .بود سیاه سیاه بود کمرم تا که بلندم موهای

 بودم گذرونده تنهایی تو که شبهایی سیاهیه به

 بافتم رو موهام

 .زدن رو اتاق در

 .بله-



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

12 

 

 زمانی از کردمی زندگی خونه این تو که بود سالها بود مون کار خدمت خانم زهرا تو آمد زهراخانم

 .بود اینجا اومدم بدنیا من که

 .بود نزدیک بهم بیشتر هم مادرم پدرو از شاید

 .ریختمی اشک.کرد بغلم سمتم اومد

 بود شده تنگ خیلی برات دلم مادر خوبی عزیزم-

 .مادر بودمت ندیده سال چند میدونی

 .بود شده تنگ براتون دلم منم-

 .شدی قبل از تر خوشگل چقدر. مادر شدی خانم و بزرگ چقدر-

 .موندی خوب خیلی هم شما-

 .شدم پیر مونده خوب کجام من مادر نه-

 .گذشته خیلی االن تا پیش سال۸ از

 . گذشته خیلی اره-

 .نشده عصبانی خانم تا پایین بری بهتره االن ولی دارم حرف باهات خیلی-

 . باشه-

 . رفت خانم زهرا

 نداشتم رو بودن پایین اون که متظاهری آدمای ی حوصله اصال اینکه با پایین رفتم بعد یکم منم

 .رفتارکنم خودشون مثل بودم مجبور ولی

 .کاریشون رقبای شناختن یا بودن اومده فروختن فخر برای یا اکثرشون

 .بودم ندیده رو پدرم هنوز

 .بود پیش ماه سه دیدنم اومد پدرم که باری آخرین کنم فکر

 .کردمی سفر خیلی دیگه کشورهای به کارش برای بابام معموال

 .میزدن بهم سری یک مامان با راهش سر کردمی وقت اگه دیگه کشورهای رفتمی که وقت چند هر

 .کشیدمی طول سالم یک ها زدن سر این وقتا بعضی شاید

 .بودن من پیش اونجا فقط روز چند تازه که
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 هم پول جز چیزی نداشت اهمیت براش دیگه میشه خالصه پول تو چی همه کردمی فکر بابام کال

 . مهمه آدمی هر برای

 .بود نکرده توجه بهم وقت هیچ

 . بود کرده صحبت باهام کم خیلی هاسال این طول در شاید

 .بود گذشته کردنمی مواظبت ازم که هایی نگهبان و را کار خدمت با رو زندگیم تمام

 .رفتم پایین ها پله از

 .رفت غره چشم بهم دور از مامان

 .کرده رو کار این مامان چرا نشدم متوجه کردم نگاه خودم به

 .دادم ادامه راهم به

 .طرفم آمد مامان

 .!کو شالت-

 .کردم نگاه سرم به

 .بود تخت رو که افتادم شالی یاد

 .کردنمی تغییر شرایط با کال ما ی خانواده

 میرفت بابا که مامان که هایی مهمونی بعضی تو مثال

 

 . کوتاه های لباس دیگه بعضی تو پوشیدمی پوشیده های لباس

 .دادمی عذاب رو من شون دورویی همین

 .میکردم سرم شال باید که بودن مجلس این تو کسایی باز االن حتما

 

 . باال برگردم تونستمنمی بودن دیده رو من تقریبا همه دیگه

 .میکردم سالم یکی یکی همه به رفتم جلو

 .کردمی معرفی رو همه یکی یکی اومد کنارم مامان

 

 .هستن کی آدما این نمیدونستم اصال
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 خیلی خواهرشم و نداشت برادری هم پدرم بود فرزند تک مادرم.نبودیم جمعتی پر ی خانواده کال ما

 . بود کرده فوت مریضی یک بخاطر بودم نیامده دنیا به هنوز من وقتی پیش سال

 .بود بابا ی عمه فقط

 . بود بزرگتر سال سه من از که داشت پسر یک بودو کرده ازدواج پیش سال خیلی که

 .بود کرده فوت ازدواج اوایل همون شوهرش

 .بود نکرده ازدواج دیگه اونم

 

 .برد پذیرایی ی دیگه سمت رو من کشید دستمو مامان

 

 .هستن مهمی های آدم که نبود سخت زیاد حدسش بودن نشسته دیگه نفر چند با پدرم سمت اون

 سمت این رومخصوصش های مهمون بابا بود جدا دیگه قسمت اون از پذیرایی قسمت این معموال

 .آوردمی

 .سمتش برم کرد صدام دید رو من تا بابا

 .بود نشسته کنارش آقایی یک

 .نیاوردم خودم روی به ولی کردم تعجب کارش این از

 . سالم-

 .بود خوب پرواز خوبی دخترم سالم-

 .بود نزده حرف باهام وقت هیچ که زدمی حرف جوری داشت بابا.شدمی بلند ام کله از دود داشت

 .ممنون بله-

 .روبرویش مرد به کرد رو

 .رزیتا دخترم جان سعید-

 .کردن تعریف ازت خیلی پدرت خانم سالم-

 

 .دارن لطف پدر.سالم -

 .بودید خارج سالی چند شنیدم-

 .سال۸ حدود بله-
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 .کردیدمی کار چه اونجا خوب-

 .من فراغت اوقات ی درباره توضیح یا بود ختم مجلس اینجا دونمنمی من

 .خوندممی موسیقی-

 ؟.میکنید شوخی-

 داشتم موسیقی به خاصی ی عالقه معماری جز چون خوندم معماری که ،بگم بهش خواستمنمی

 پیدا آرامش موسیقی با میکردم سعی درسم کنار در.داشتم خوبی پیشرفت موسیقی تو همین بخاطر

 .کنم

 .میده بیشتری آرامش بهم که باشم کاری دنبال که بود شناسمروان پیشنهاد این

 .بودم داده ادامه رو موسیقی معماری کنار در همین بخاطر

 .کنم شوخی باید چرا-

 .مهندسی یا میخونن پزشکی یا بیشتر.میخونن درس کشور از خارج تو که کسایی معموال اخه-

 .برگشته که سالیه چند االن خونده پزشکی هم خودم پسر

 .داشتن عالقه پزشکی به ایشون حتما خوب-

 .هستن مقام و پول دنبال همه نیست عالقه دنبال کسی که شده ای زمونه دیگه االن-

 .رفتم عالقم دنبال من ولی-

 .باشه نداشته رو کنی جمع پول بیشتر تا بزنی حرص فقط اینکه ارزش دنیا این کنم فکر

 !رزیتا-بابا

 رو سرش زبونشون ممکن نمیدونن.شدن پروابی خیلی االن های جون جان خسرو باشه راحت بزار-

 بده باد به

 .کرد نگام عصبانیت با بابا

 .داره چکارت مادرت ببینی بری بهتره رزیتا-

 .نیاوردم خودم روی به ولی عصبانی دستم از بابا دونستممی

 .شدم بلند جام از

 رو فضا اون ی حوصله. حیاط تو برم گرفتم تصمیم نرفتم مامان پیش ولی.  کردم خداحافظی ازشون

 .نداشتم

 .شدم حیاط وارد

 .رفتم باغ آخر درختای سمت
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 .بودم ریخته اشک ها درخت همین کنار اینجا چقدر

 .نشستم درخت یک کنار

 .کشیدم عمیقی نفس

 .بود کرده خستم پرواز میشد بسته کم کم داشت چشمام.دادم تکیه درخت به رو سرم

 .بودم خوابیده چقدر دونمنمی

 .کردم باز رو چشمام صدایی با

 .بود واستاده جلوم نفر یکی

 .چسبوندم درخت به رو خودم ترس از

 .بودم گرفته لکنت

 .میخوای... چی... هستی.. کی-

 کرد نگام تفاوتی بی با

 .داره کارتون پدرتون-

 .بود رومخم سردش عسلیش وچشمای مسخرش پوزخند

 .شدم بلند جام از

 .اینجا بیای تو گفت کی-

 .بفرستن براتون رو بهترش یکی میگم دفعه ببخشیداین-

 یک فقط تو داری سمتی چه اینجا رفته یادت اینکه مثل میدی رو جوابم که باشه آخرت ی دفعه-

 .ای ساده نگهبان

 

 .کرد نگام عصبانیت با

 .جلوتر آمد

 .عقب رفتم قدم یک ترسیدم

 .ترسیدم که فهمید

 .واستاد سرجاش

 

 . بچه باشه خطرناک ممکنه باغ ته اینجا آخه بخوابی اتاقت تو بری بعد به این از بهتره-



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

17 

 

 

 

 .بیرون بندازتت اینجا از که بگم پدرم به که نکن کاری کنممی چکار من نداره ربطی تو به-

 . بکن رو خودت سعی باشه-

 

 .بود شده پررو همین بخاطر نداره ارزش کسی برای من حرف که بود فهمیده هم این

 

 .بشی پشیمون زدی که حرفی از کنممی کاری-

 

 .شد دور ازم و برگشت بهم توجه بدون

 .بشه پاک نشسته روش که خاکی که میتکونم رو هام لباس.میرم خونه سمت. احمق لعنتی.. لعنتی-

 .بودم بیرون االن تا که.کشهمی منو حتما مامان

 .تو میرم

 .شده کم خیلی تعدادشون هستن پذیرایی تو که افرادی. کنممی نگاه اطراف به

 .سمتم میاد بینه می منو دور از مامان

 .داره کارت بابات برو.کنیمی دیونه منو اخر.میگردم دنبالت دارم ساعتها یک کجایی معلومه-

 .میشم سوپرایز دارم بار چندمین برای امروز

 .باشه داشته کار باهام بار دو اونم روز یک تو که بعیده بابا از

 

 .میرم پذیرایی ی دیگه سمت

 

 .نشسته مرد همون کنار هنوز بابا

 .هست کنارشون هم دیگه نفر یک

 .میرم بابا طرف به

 .داشتید کاری بامن-

 .کنهمی نگاه بهم هست بابا کنار که مردی
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 میاد نظر به۳۶-۳۵ حدود. ریز سبز چشمایی با داره ای سبزه صورت

 .نمیاد خوشم نگاهش از

 .میدم آرومی سالم با رو جوابش.  کنهمی سالم بهم

 .دخترم بشین-

 .سخته برام حذمش یکم بابا رفتار.میره باال تعجب از ابروهام

 میشینم بابا کنار

 .بشن آشنا باهات میخواستن دکتر آقای دخترم-

 .شده خیره بهم که کنممی نگاه مرد اون ی چهره به

 .آمدید کانادا از تازه هم شما شنیدم-

 .خوندید موسیقی کانادا تو که میگفتن پدرتون

 . بله-

 میگه تمسخر با

 .!جالبه-

 .جالبه چی ببخشید-

 کارایی ایران تو اصال رشته این. نیست وقت حیف آخه. کردید انتخاب رو رشته این شما اینکه-

 .زن یک برای اونم نداره

 .زنممی بهش پوزخندی

 .دارم دوستش من ولی-

 .هستید راحت کارهای دنبال ها خانوم شما البته-

 .بیارید در تمیز رو ناخونتون الک که اینه کارتون ترین مهم

 .میخندن هرسه

 .خورممی حرص حرفش از

 احترام دیگران سالیق به باید که باشه داده یاد بهتون کشور از خارج تو تحصیالت کنمنمی فکر-

 .هستند ها مقام ترین باال تو اونا از بهتر شایدم آقایون مثل ها خانوم االن. بزارید

 .میشم بلند جام از

 اشکال بزنه حرفی هر مرده چون کنهمی فکر احمقانش ژست اون با.رسیده دوران به تازه مردک

 .نداره
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 .میومد بدم میکردن نگاه شی یک مثل ها زن به که مردایی از همیشه

 

 درک بیسواد آدم یک ی اندازه ولی هست دکتر ا ظاهر که کسی با صحبتی هم دکتر آقای ببخشید-

 .نیست جالب برام نداره

 

 .کنهمی نگام حرص با

 !رزیتا-بابا

 .میگیرم شوخی به رو حرفشون من آریان آقای نداره اشکال-سهیل

 .بگیرید جدی باید اتفاقا-

 .اجازه با

 .بزارید احترام خونتون مهمون به که بگیرید یاد باید. دارید اداعا که خودتون شما-

 

 .کنممی نگاش

 .زنممی بهش پوزخندی

 کنممی رفتار جوری باهرکس منم.کنهمی تایین رو بهش گذاشتن احترام میزان رفتارش با هرکس-

 .هست لیاقیش

 .میشه بلند جاش از کنهمی مشت رو دستاش

 .شده قرمز صورتش

 کاذب نفس به اعتماد همین برای نداده رو جوابش کس هیچ که بوده آدمهایی اون از کنم فکر

 .داشت

 .بریم ما بهتره کنم فکر.آریان آقای اجازه با-

 .کن صبر جان سهیل- بابا

 .بدی یاد رو مهمون با کردن رفتار یکم دخترت به بهتره خسرو-سعید

 .دنبالشون میره بعد کنهمی نگام عصبانیت با هم بابا. میره پسرش دنبال میشه بلند اونم

 .کندم رو خودم قبر حرفا این با دونممی

 موجودات رو ها زن که مردایی تحمل ولی

 .نبود تحمل قابل برام دوننمی ارزش بی
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 .میرم اتاقم سمت

 .باشم چشمشون جلوی خوامنمی

 .کنممی عوض رو هام لباس

 .زننمی حرف باهم دارن حیاط تو محافظ دوتا اون. میرم پنجره سمت

 .گردونه برمی زود روشو ولی کنهمی نگام کنهمی بلند رو سرش کارن لحظه یک

 .میکشم دراز تخت روی.میرم تخت سمت.(  کنممی ادب رو تو نتونم رو هرکی)

 .برنمیگشتم وقت هیچ کاش

 . میخورم بخش آرام قرص یک

 . دارم بدی سردرد

 .بشه بهتر سردردم شاید بندممی رو چشمام

 .بره می خوابم کی دونمنمی

 .کنممی باز رو چشمام در صدای با

 .اتاق تو میاد خانم مریم

 .خوابیدید خانم-

 .چنده ساعت شده چیزی. برد خوابم اره-

 .بخورید شام پایین برید گفتن خانم شبه ۱۰-

 .میاد خوابم ممنون نمیخورم-

 .کرده بیحالم ها قرص

 .افتاده گود چشماتون زیر بخورید چیزی یک باید مادر نمیشه-

 .ندارم رو کسی ی حوصله اخه-

 .هستن خانم فقط رفتن همه نیست کسی-

 .میام االن باشه-

 .میشم بلند بیحالی با جام از

 .پایین میرم

 . نشسته خوری غذا میز پشت مامان
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 داشته کار معمول طبق. نیست خبری بابا از عصبانیه معلومه نمیگه چیزی میشینم میرم میز سمت

 اونقدر سرش همیشه بخوره شام و نهار ما با نداشت وقت وقت، هیچ بابا میاد یادم که زمانی از.

 .بود شلوغ

 .داره بچه و زن میرفت یادش کنم فکر وقتا بعضی که

 .ریزممی غذا یکم خودم برای

 .ساکته هنوز مامان

 .کنهمی نگام کنهمی بلند رو سرش

 .کنم چکار تو دست از باید من رزیتا-

 .بود شده عصبانی دستت از چقدر امشب بابات دونیمی

 .داشتی دکتر با که بود زشتی رفتار چه اون

 

 . بود لیاقتش که گفتم بهش رو چیزی من-

 .خورنمی زدن الک درد به فقط ها زن میگه کنهمی نگاه من چشم تو دکتره مثال کشهنمی خجالت

 

 .هستن ای خانواده چه از اونا دونیمی دادیمی رو جوابش نباید تو گفت که هرچی-

 . رسیده دوران به تازه ی خانواده یک از. اره-

 .بزنن حرف بقیه با میتونن دارن دوست هرجور دارن پول چون کننمی فکر که

 عذر رفتارت بخاطر ازشون باید کرده دعوتشون هفته آخر برای بابات نیست حالیم حرفا این من-

 .کنی خواهی

 .کردم نگاه مامان به باتعجب

 .کنم چکار-

 آقای تونسته زور به تازه.بشه انجام باید بزنه حرفی میشناسی که رو پدرت بکنی رو کار بایداین-

 آخر شدن راضی تا زده حرف باهاشون کلی.گرفتاره خیلی سبحانی آقای چون کنه راضی رو سبحانی

 . بیان هفته

 .بگوهم بابا به کنمنمی رو کار این من مامان-

 کار این باید نیاد چه بیاد خوشت چه.بزنم حرف پدرت حرف رو تونمنمی من رزیتا کن تمومش-

 .بشه انجام

 .رفتم ها پله سمت شدم بلند جام از
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 .بودبیفایده مامان با کردن صبحت

 جون به رو مامان همیشه زدنمی حرف باهام مستقیم خودش وقت هیچ بود طور همین همیشه بابا

 پا پیش حرفای این که داشت من از تر مهم کارای اینقدر نداشت وقت من برای شایدم مینداخت من

 .بود هیچ توشون افتاده

 .بخور رو شامت بشین. کجا-

 .شدم سیر ممنون-

 .اتاقم تو رفتم

 .کنم مصرفشون نباید دیگه بود گفته روانشناسم بود بیحس قرصها مصرف از بدنم هنوز

 .کنم شروع رو مصرفشون دوباره. بود کرده مجبورم استرس همه این با ایران به برگشتنم ولی

 .بستم رو چشمام کشیدم دراز تخت روی

 

 

............................. 

 

 گذشت پدربزرگ مرگ از روز ۴۰ دیروز

 .نیومدن کاری مشغله بخاطر روز اون سبحانی ی خانواده

 .اینجا بیان قراره امشب ولی

 . میده عذابم احمق دکتر اون دیدن دارم استرس صبح از

 . خونم تو روزها تمام مدت این تو

 .ندارم رو بیافته راه دنبالم همش هم نفر یک بیرون برم اینکه ی حوصله

 .نرم بیرون دادم ترجیح منم برم بیرون محافظ بدون که کرده قدغن بابا

 .دارم رو بودن زندانی حس باشم اینجا خوادنمی دلم کانادا برگردم بزاره کنم راضی رو مامان باید

 .باشه دنبالم کسی اینکه بدون بیرون برم آزادانه تونممی شناسهنمی منو کسی الاقل اونجا

 .بیرون آمدم تازه حموم از شبه ۸ نزدیکساعت

 .کنممی خشک رو موهام

 .کنممی نگاش خریده برام مامان میدونم.سمتش میرم هست سبز دامن و کت یک تخت روی
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 .پوشنمی ـا*زنـ پیر که لباسیه شبیه درست

 . تخت روی میزارمش

 .کنممی نگاه کمد تو لباسای به. میرم کمد سمت

 .میارم بیرون لباسام تو از ریز باگلهای آبی پیراهن یک

 .پوشممی رو همین-

 .کنممی شونه رو موهام

 .نداره چیزی به نیازی صافه موهام

 ریمل یکم با. زنممی رنگی کم صورتی رژ کنممی آرایش یکم

 .پوشممی رو لباس

 .کنممی پام لباسمه هایگل رنگ هم که سفید صندل یک

 .زنممی موهام به هم آبی تل یک

 .اومدن ها مهمون میگه. کنهمی صدام زهراخانم

 .میرم پایین ها پله از

 .هستن مامان با زدن حرف مشغول خانم دوتا پذیرایی تو

 .میرم سمتشون

 گردنش انداخته طال ازبس گردنش تو که سفیده صورتی با ساله۵۰ حدود چاق خانم یک شون یکی

 .شده خم

 خودمه همسن دختر یک هم یکی اون

 .میاد نظر به طبیعی غیر کرده که زیبایی های عمل بخاطر مصنوعیه خیلی قیافش

 

 .کنممی سالم

 .کنهمی نگاه بهم فخر با خانمه

 .بده رو سالمم جواب میاد زورش انگار هم دختره

 .میشینم کنارشون میرم

 .خورهمی حرص داره پوشیدم که لباسی از مامان

 .برگشتید تازه شنیدم.هستید خوب خانم رزیتا خوب-
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 .هست ماه یک تقریبا بله-

 .بمونید اینجا میخواید-

 ..راستش-

 .حرفم وسط میپره مامان

 .بوده تنها هرچقدر بسته. بمونه همینجا جون رزیتا قراره سبحانی خانم اره-

 .میندازه باال ابروهاشو خانومه

 دست سرو براش اینجا خودمون دکتر همین.میخوان چی خارج از جونها این دونمنمی من-

 اینقدر من آخرم.بود مونده اونجا بود شده تموم درسش که طوالنی مدت یک اونوقت میشکوندن

 .برگشته تاکردم زاری و گریه

 .وابستس خیلی من به دکتر آخه

 اینجور دکتر گفتمی همشم. میترکید داشت سرم که گفت پسرش محسنات از اینقدر سبحانی خانم

 .کردمی دکتر دکتر همش نداره اسم دونمنمی من اونجور دکتر

 .بود رفته نامزدش با که گفتمی سفرهایی از دخترشم

 .بود اینجور من برای الاقل بود ای کننده خسته خیلی جو خالصه

 . شدم بلند جام از

 .میام االن من ببخشید-

 .میری کجا عزیزم-مامان

 .برداره سرم از دست که کردم نگاه جوری مامان به

 .مامان میام االن-

 .رفتم پذیرایی ی دیگه سمت

 .کردمی هنگ مخم بودم اونجا دیگه یکم

 

 زدندمی حرف تجارتشون از داشتن هم اونا انگار آمدن طرف اون از آقایون شام موقع

 .بشه تموم زود مسخره مهمونی این خواستمی دلم

 .شدممی مواجه سهیل های نگاه با میکردم بلند رو تاسرم شامم مدت تمام

 .بود جوری یک آدم این کال.آمدنمی خوشم نگاهاش از
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 بابا ندارم شانس من که اونجایی از ولی میرن دارن که شدمی راحت خیالم داشت خداحافظی موقع

 .کرد صدام در جلوی

 .نه مگه داشتید دکتر آقای با کاری یک شما کنم فکر عزیزم-

 .دیوار به بکوبم رو سرم خواستمی دلم کردم نگاه بابا به

 من؟-

 .آالچیق سمت کنید راهنمایی رو دکتر عزیزم اره-

 .بزنن رو حرفاشون راحت اینا تا در دم میریم ما پس جان خسرو-سبحانی آقای

 .رفتم آالچیق سمت ناراحتی با

 .اومد دنبالم اونم

 .واستادم آالچیق جلوی

 .بودم ساکت نمیزدم حرفی منم.کرد نگام ـینه*سـ به دست واستاد جلوم آمد

 .بزنید رو حرفتون.منتظرم من خوب-

 .کردمی نگام جانب به حق ی قیافه با

 .ندارم حرفی من-

 .کنید خواهی عذر ازمون شما بود این اینجا بیایم امشب ما اینکه از هدف کنممی فکر من ولی-

 .کنم عذرخواهی بخوام که نکردم کاری من-

 . جلوتر آمد

 .بیاد یادتون شاید کنید فکر اگه-

 . نیست نیازی کردن فکر به-

 .نیستم گیری سخت آدم من کنید جبران ای دیگه جور تونیدمی البته نباشید نگران-

 .کردم نگاش

 چیه؟ منظورتون-

 .کرد نگام خاصی جور

 .بیاید راه باهام کافیه-

 .بود وقیح چقدر زده خشکم

 .کرد کمتر رو فاصلش زنمنمی حرفی من دید
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 .راضیم من بود کرده فکر البد

 .عزیزم چیه نظرت خوب-

 .کرد نگام لبخند با

 .میخورد بهم ازش داشت حالم

  هستی کثیفی آدم که واقعا--

 .شد خشک لبش رو لبخند.گرفت آتیش انگار حرفم این با

 . شد قرمز صورتش

 .گرفت رو بازوم

 .بزنی حرف اینجوری باهام کنیمی جرات چطور کیم من میدونی-

 . کرد نگاه بهشون حتی ندارن لیاقت تو مثل ادمایی.دیونه کن ول رو دستم-

 .داد فشار بیشتر رو بازوم

 .داره عواقبی چه زدن حرف اینجوری من با کنممی حالیت-

 .میکردم سکته داشتم

 .کرد نزدیک بهم رو سرش

 .پاش به بزنم محکم لگد با که بود این رسید دهنم به که فکری تنها.برنمیامد ازم کاری هیچ

 .کردم فرار دستش زیر از کردم استفاده موقعیت از منم.شد خم درد از. کرد ول رو بازوم زدمش تا

 .دویدم باغ انتهای سمت

 .زدمی تند تند قلبم

 .نشستم درخت یک کنار باغ آخر

 .آمدنمی باال نفسم

 .بشه بهتر حالم تا کشیدم عمیق نفس تا چند

 .کنم پیدا ارامش میخواستم کی نمیدونم. زدم لبخندی بودم کرده که کاری از بود بد حالم اینکه با

 .شدم خیره روبروم به صدایی با

 .گذاشتم دهنم رو رو دستم سریع ولی کشیدم جیغ ترس از

 .اینجایی.. کی.. از.میکنی چکار اینجا..تو..تو-

 .میزنه سیگارش به پکی تفاوتیبی با
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 .اول همون از-

 .ببینم ماه نور تو رو صورتش از قمست یک فقط میتونستم

 . بود داده تکیه روبروم درخت به

 .لرزیدمی صدام

 .میخوای.. چی-

 .میزنه پوزخندی

 .هست اگه قهوه یک-

 .گرفته لجم ازخونسردیش

 .ای بامزه خیلی کردی فکر-

 .مطمعنم کنمنمی فکر-

 .بشه خنک دلم تا بزنمش اینقدر خوادمی دلم

 میکنی؟ چکار باغ ته اینجا میگم-

 

 اینجا؟ آمدی چرا خودت-

 .کننمی فرار چیزی یک از دارن انگار که میمونه هایی مجرم مثل که قیافت

 .شدم هول

 . کارت پی بری کردن فضولی بجای بهتر کنم فرار چیزی از باید چرا من..من -

 

 .میدم انجام رو کارم دارم دقیقا االن-

 .کشیدن سیگار یا فضولیه کارت-

 .بدم توضیح برات نمیبینم الزم-

 .شدممی منفجر داشتم حرص از

 .بزار تنهام برو-

 .اومدی تو که بودم اینجا اول من کنم فکر-

 .من نه تویی بره باید که اون پس

 .کنم چکار باهات میدونم پررویی خیلی-
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 مثال؟ چکار-

 .باشی بهادر بزن نمیاد بهت.میزنی منم یارو اون مثل

 . ندیدمش من چرا.بود اینجا من از قبل اگه بود دیده رو چیز همه چطور.کردم نگاش تعجب با

 .شدم بلند جام از

 هاست مایه بچه مال اسم این معموال باشه کارن اسمت نمیاد هم تو به بعدم. نداره ربطی تو به اوال-

 .کفشته به ریگی یک معلومه ادکلنت اون با.

 .دادباال رو ابروهاش

 .پیچونی می رو موضوع چرا.بگیرم برات بگو میاد خوشت ادکلنم از -

 نگهبان یک که اونی از تر گرون ادکلن این دونمنمی نکنی فکر بدونی که گفتم نمیاد خوشم اصالنم-

 .کنه استفاده

 .شایدپولدارم -

 

 .کنیمی کار اینجا نشه ریا اینکه برای البد-

 !شاید-

 فهمممی بالخره هست چیزی یک مطمعنم من کنیمی قایم داری رو چیزی یک تو خودت جون اره-

 .میمونه ها زندانی مثل قیافتم تازه

 

 دیده خوب چیزی ولی.کردم نگاه گردنش روی تاتوی به.کرد تغییر یکم نگاهش حالت.نزدیکم آمد

 جلوتر اومد.شدنمی

 

 .بودم ترسیده

 .جون بچه خطرناکه ها زندانی با کل کل دونیمی بترسی ازم باید پس-

 .،احمق بچه نگو من به-

 .عقب رفتم منم تر نزدیک آمد

 . بچه باشی درازت زبون مواظب بهتره-

 .کشید بیشتر رو بچه ی کلمه

 .رفتم عقب عقب
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 .داری ای نقشه چه فهمممی بالخره.بیرون بندازنت اینجا از که کنممی کاری باش مطمعن-

 . زد پوزخندی

 .گذشته خوابت زمان از که بخوابی بری بهتره حاال.مونممی منتظر باشه-

 .کردم نگاش حرص با

 .درک به برو-

 .تو رفتم پشتی در از.دویدم خونه سمت به

 .بشم روبرو بابا یا مامان با خواستمنمی

 .اتاقم تو رفتم

 .کشیدم دراز تخت روی

 .کردمی دیونم آخر استرس همه این. خوردم قرص یک

................. 

 .میگذره شب اون از روز سه

 .ماموریت رفته بابا.نگفته چیزی کسی به دکتره اون که شد راحت خیالم. نیوفتاده خاصی اتفاق

 

 .برگردم بزاره که کردم اصرار مامان به روز چند این تو

 .بمونم ایران باید میگه کنهنمی قبول مامان

 .بیرون برم خونه از جوری یک خودم باید. کنم چکار دونمنمی

 بیرون برم خونه از تونمنمی دوتا اون وجود با ولی

 .کنه اخراجش بابا کنم کاری نتونستم هنوز.هست کارام به حواسش عقاب مثل کارن پسره اون

 .عرضم بی من کنه فکر که نمیخوام شمنمی نزدیک بهش همین بخاطر

 .گرمه هنوز هوا کنممی نگاه رو بیرون پنجره از

 .برگشته بابا کنم فکر هستند حیاط تو هم دیگه دونفر دوتا اون جز

 .گردمبرمی صدا سمت در صدای با

 .بله-

 .تو میاد خانم زهرا

 .مادر خوبی-
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 .خوبم-

 .دارن کار باهاتون اینکه مثل منتظرن آقا با خانم بیادپایین مادر-

 .کردم نگاش تعجب با

 .نداشتم خانوادگی اصطالح به دورهمیه این به خوبی حس ؟.مطمعنید داره کار باهام بابا-

 .میزد شور دلم

 .پیششون میرم خودم پایین بره گفتم خانم زهرا به

 .بود کرده یخ دستام استرس از پایین رفتم

 .بودن نشسته ها مبل روی بابا و مامان. شدم پذیرایی وارد

 .کردم سالم اروم جلو رفتم

 .داد تکون رو سرش بابا

 . بشین بیا-مامان

 .نشستم روبروشون رفتم

 .کرد نگام مامان

 .کنیم صحبت باهات مهم موضوع یک ی درباره باید پدرت و من خوب-

 .کردم نگاه مامان به استرس با

 تایید نظر هر از شخص اون و دیده صالح چون هم پدرت کرده خواستگاری ازت نفر یک راستش-

 .بیان که کرده قبول است شده

 .میزد تند تند قبلم

 !مامان میگی چی-

 .کنم ازدواج نمیخوام من

 بمونی تنها کشور اون تو جوری همین میخوای کی تا کنی ازدواج باید سالته 24 نیستی بچه تو -

 .داره رو باهاش ازدواج ارزوی دختری هر که مردی دکتر ضمن در

 .میشنید اشتباه داشت گوشام انگار

 !دکتر-

 همه اون با که کردیم تعجب هم ما اولش اره-

 .کردن انتخاب رو تو بازم کردی بهشون تو که احترامی بی
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 .میاد بدم ادم اون از من میگی داری چی میدونی مامان-

 چه هااز اون میدونی رزیتا شدی دیونه-

 .باباته همکار هم پدرش تازه.هستن ای خانواده

 .میخوای چی دیگه دکتره که خودشم

 .ایه خانواده چه از و هست کی که نیست مهم برامم نمیاد خوشم ازش من میگم من-

 .بیان زدن حرف برای فرداشب قراره ها اون نیار در بازی مسخره بیخود-

 .میشدم دیونه داشتم

 .نمیزد حرفی هنوز بابا. شدم بلند جام از

 .نمیکنم قبول من-

 .نیاوردیم راه سر از رو ابرومون ما کنی قبول باید-

 !ابرو کدوم. ابرو-

 .نیستم بهش راضی که کنید کاری به مجبور ابروتون بخاطر رو من حاضرید

 . تره مهم من از ابروتون

 .بیاد پیش مشکلی پدرت کار تو ممکنه تازه. داده قول بهشون پدرت-

 .بود ساکت هنوز کردم بابانگاه به

 .میلرزید دستام. بودم شده عصبی

 زمانی تو رو من سال8.کنید نگاه کاال یک مثل اطرافیانتون به کی تا میخواید هان بابا ساکتید چرا-

 سالم 16همش. کردید ول شناختمنمی رو کس هیچ که کشوری یک تو داشتم احتیاج بهتون که

 .داشتم احتیاج بهتون که بودم زمانی اوج تو.بود

 .هان میزنید حرص همه این دارید کی برای شد چی زدید رو مقام و پول حرص همه این

 .کنید پوشالیتون موقعیت فدای رو من میخواید

 !رزیتا-مامان

 .میگم دورغ مگه چیه-

 .میکنید ای دیگه کاره مگه پول و مقام برای زدن حرص جز دوتا شما

 .زد صورتم به محکمی سیلیه طرفم امد عصبانیت با بابا

 .گذاشتم صورتم رو رو دستم
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 .کردم نگاش

 بیشتری انتظار نبرده بویی عاطفه از که کسی از نباید بزنید بازم میشه خنک دلتون اگه.بزنید باشه-

 .داشت

 .بود شده جمع چشمم تو اشک

 .دویدم ها پله سمت

 .بکنن رو کار این بامن میتونستن چطور

 .باشن عاطفه بی اینقدر میتونستن چطور

 .اتاقم تو رفتم

 .نمیشد باز درد از چشمام. کردم گریه چقدر نمیدونم

 . داشتم رو بدبخت ادم یه حس

 .نرفتم پایین هم شام برای

 .نخوردمش اصرارکرد هرچی ولی اورد غذا برام زهراخانم

........................ 

 .واستم پام رو نمیتونستم که بود بد اینقدر حالم

 .بپوشم که بود اورده قرمز پیراهن یک برام مامان

 .هستم حالی چه تو من نبود مهم براش اصال

 .شده هرجور میرفتم خونه این از باید

 .کنم چکار ها نگهبان با نمیدونستم ولی

 .نداشتم راهی هیچ

 .میترکید داشت سرم که کنم چکار که کردم فکر قدر این

 داشتم بیشتری زمان اینجوری برداره سرم از دست شاید بزنم حرف سهیل با گرفتم تصمیم اخر از

 .برم خونه این از که

 بپوشم رو لباس این نمیخواست دلم.کردم نگاه مبل روی قرمز لباس به

 . پوشیدم برداشتم رو سبز دامن کت همون رفتم کمد سمت

 .کردم نگاه رو خودم ایینه تو.بافتم موهامم

 .بود قرمز هنوز صورتم از قسمت یک
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 .نشه دیده بابا انگشت رد تا زدم کرم یکم فقط

 .بود 8 نزدیک ساعت

 .پایین برم کرد صدام خانم زهرا که

 .پایین رفتم بیحالی با

 . کنن چکار میگفت کارا خدمت به داشت پذیرایی تو مامان

 .کرد نگام تعجب با دید رو من تا

 .بیرون امد اتاقش از بابا موقع همون

 .امدی ختم مجلس مگه کن ارایش یکمم کن عوضش برو پوشیدی چیه این-مامان

 .بردار سرم از دست. ختمه مجلس مجلس، این من برای. مامان کن ولم-

 .زدن رو زنگ کنه اعتراض میخواست مامان تا

 .نشستم رفتم ها مبل سمت منم

 .بزن رژ یک حداقل یکم برو-

 .نشدم بلند جام از

 کرد نگام فقط هم بابا کنه استقبال ازشون که رفت ورودی در سمت نمیکنم گوش دیدبهش مامان

 .نزد حرفی ولی

 . تو امدن شوهرش و سبحانی خانم بعد یکم

 .بود تنش خاکستری وشلوار کت یک.اومد اون بعدشم

 .کرد صدام مامان

 .میکنه دیونم بعدا نرم اگه میدونستم.رفتم سمتش میلی بی با

 جمع این ناراحت آدم تنها.بود امده زور به انگار زنش ولی. میرسد نظر به خوشحال سبحانی اقای

 .اومده زور به بود معلوم اونم نبودم من فقط

 .بگیر دکتر اقای از رو گل جان رزیتا -مامان

 .نکردم نگاش رفتم سمتش

 .کشیدم دستش از رو گل

 .بود داشته نگهش محکم ولی

 .کردم بلند رو سرم
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 .بغلم تو کرد پرت رو گل بعد.کرد نگام پوزخندی با

 .رفت بقیه سمت

 .(روانی احمق)

 .بقیه پیش رفتم خانم زهرا به دادم رو گل

 .میزد حرف بابا با شوهرشم. بود ساکت سبحانی خانم

 .میکنه نگاه رو من داره میکردم حس ولی نمیکردم نگاه رو سهیل

 میدونید میشناسید مارو شما که طور همون راستش مطلب اصل سر بریم بهتره خوب-سبحانی اقای

 که

 که سالیه چند جان سهیل که میدونید نیست بیشتر ضیح تو به نیاز پس چجوریه ما ی خانواده

 .داره مطب اینجا ایران برگشته

 این مهر اینکه مثل ولی. نمیخواست خودش ولی بوده زن دنبال براش مادرش که بود وقتم چند

 .نشسته دلش به دخترمون

 .(داره ای نقشه چه نیست معلومه خودش جون اره)

 خانم بیمارستان همون تو.داره طرفدار چقدر دکتر میدونی که خودت جون عاطفه اره-سبحانی خانم

 دانشگاه تازه امسال خواهرمم دختر تازه. کنه توجه بهشون دکتر ارزوشونه که هستن زیادی دکترای

 از خواهرم وگرنه بچست هنوز ساناز میگه دکتر ولی ریزهمی هنر یک هرانگشتشم از شده قبول

 میشه چی قسمت ببینیم حاال بهرحال. بشه دامادش دکتر که خداشه

 .انداختم پسرشون به رو خودم من انگار.کرد نگاه بهم جوری یک

 .افتخاریه ما برای شما با وصلت. میدونم جون رویا اره-

 .موندم دستشون رو من انگار.میکرد کوچیک قدر این رو من داشت چرا مامان نمیدونم

 

 .بزنن هم با رو حرفاشون برن جوندوتا این بدید اجازه اگه جان خسرو خوب-

 .کن راهنمایی پذیرایی طرف اون به رو دکتر اقای جان رزیتا-

 .شدم بلند جام از

 .رفتم پذیرایی ی دیگه سمت

 .بود سرم پشت درست پاش صدای.میامد دنبالم داشت اونم

 .رفتم پذیرایی ی دیگه سمت

 .نشستم مبل روی
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 .نشست روبروم اومد اونم

 .بود شده خیره بهم کردم بلند رو سرم

 چیه؟ بازی این از هدفتون بگید میشه-

 .کرد نگام خاصی جور یک

 .نه خواستگاریت اومدم من نشده باورت هنوز کنم فکر بازی کدوم-

 .میکرد تعجب طرف هم میرفتم که هرکس خواستگاری من داری حق البته

 تعجب دیدنت از که کسایی همون خواستگاری برو بردار من سر از دست.هستی کی کردی فکر-

 .میکنن

 .شد عوض نگاش حالت

 .شده دیر دیگه االن دیگه نه-

 .چیه منظورت-

 .میرم اخرش تا بدم اگه یا نمیدم انجامش یا بکنم رو کاری بخوام اگه دارم اخالقی یک من-

 کنیمی رو کار این قصد از داری که دونممی-

 . شدیمی نزدیک بهم نباید بود خودت تقصیر بگم باید ناراحتی موضوع اون بخاطر اگه ببین

 .کرد نگاه بهم کرد ریز چشماشو

 .نیستی پشیمونم کارت از که میاد خوشم-

 .خواممی معذرت کارم بخاطر بازم من ولی.بودی مقصر که میدونی خودتم دکتر آقای ببین-

 .شده دیر دیگه االن شرمنده-

 .کردم نگاش باعصبانیت بود شده پررو خیلی

 میخوای؟ چی ازم-

 !خواستگاریه مراسم کنم فکر.اومدم چی برای نیست معلوم -

 .کن تموم رو بازی این پس ندارم بهت ای عالقه هیچ من بیین-

 .شدم بلند جام از

 .واستاد روبروم امد شد بلند اونم

 .نگفتم رو شرایطم هنوز من خانم عروس عجله این با کجا-

 .کنار برو.ندارم حرفی باهات من-
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 .گرفت رو بازوم

 .دادمی فشار بهم دندوناشو.کرد نگام عصبانیت با

 زاییده مادر از.خوندی کور بدون بزنی پس رو من میتونی که کردی فکر اگه احمق ی دختره ببین-

 بکنه باهام رو کردی تو که کاری بخواد نشده

 .اره گذشتم ازت کردی فکر

 .بود بزرگ خیلی که تو اشتباه. کوچیک اشتباه یک از حتی.نمیگذرم هیچی از من عزیزم نه

 از رو شانست ولی.میکردم فراهم هارو چیز بهترین برات میکردی قبول رو پیشنهادم اگه روز اون

 .میکنم جهنم برات رو زندگی بعد به این از حاال.دادی دست

 .کنی مرگ ارزوی میکنم کاری

 .نمیکنم ازدواج باهات من. روانی کن ولم-

 گذاری سرمایه ازدواج این رو پدرت.نمیده گوش حرفت به کسی چون.عزیزم نکن تالش بیخود-

 .کرده

 نمیکنه ول رو کارش پس منه پدر با کار تو االن ثروتش بیشتر یعنی شریکه من پدر با که میدونی

 .لوسش دختر حرفای به بچسبه

 .هستی ای دیونه ادم چه تو میگم بهش میکنه قبول رو من حرف پدرم-

 .برگردوند رو سرم گرفت دستش تو رو چونم

 .کرد نگاه بود زده بابا که سیلی جای به

 .هان نیایم اینجا ما که کنی راضی رو پدرت اینکه برای کردی مقاومت چقدر-

 .بیرون کشیدم دستش تو از رو چونم

 . مریضی ایه عقده ادم تویه-

 .بود شده قرمز چشماش

 .میشینی میای ادم مثل االنم.خطرناکم خیلی من چون بترس ازم پس -

 .میشم دیونه بیشتر من کنی مقاومت بیشتر که هرچقدر چون

 .رفت پذیرایی سمت خودشم.مبل طرف داد هولم کرد ول رو بازوم

 .نشستم مبل اولین روی میرفت گیج سرم.بود شده بدتر حالم

 .بود واقعی ی دیونه یه سهیل

 .سمتم اومد مامان
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 .منتظرن همه پاشو نشستی اینجا چرا-

 .بودم شده الل بزنم حرف نمیتونستم

 میتونستم. برد پذیرایی ی دیگه سمت.کرد بلند مبل از رو من گرفت رو دستم اومد سمتم

 .ببینم رو اون شیطانیه ی خنده

 .نشستم سرجام مامان کمک با میشد بسته داشت چشمام

 .میدیدم رو لبهاشون حرکت فقط نمیشنیدم هیچی من ولی میزدن حرف همه

 .شد بسته چشمام شد چی نفهمیدم دیگه

.......................... 

 .کردم باز رو چشمام

 .بود وصل سرم بهم بودم تخت روی

 .بود نشسته کنارم خانم زهرا

 . مادر خوبی شکر خدارو-

 !.شده؟ چی-

 .زده سرم بهتون دکتر.کردی ضعف یکم نیست چیزی-

 . اتاق تو اومد مامان موقع همون

 .خوبه حالت-

 .اره-

 .رفتن ها مهمون-

 .میکنی ضعف بخور چیزی یک گفتم بهت چقدر اره-

 .داری خاصی مریضیه کرد فکر سبحانی خانم رفت ابرومون

 .شدی بیهوش بودنت ضعیف بخاطر گفت دکتر ولی

 .شد قانع تا داد توضیح براش کلی بیچاره

 .کنه ازدواج باهام میخواد لجبازی روی از.روانیه پسره او مامان-

 بخاطر که احمقه مگه خونده درس خارج تو سالها دکتره پسره بازیه بچه مگه شدی دیونه رزیتا-

 چقدر شد بد حالت نمیدونی خوبی اون به پسر وگرنه.توه توهم همش اینا کنه ازدواج لجبازی

 .بود شده نگرانت
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 .نشه بد حالت عروسی برای کنیم تقویتت باید گفت تازه

 !عروسی-

 مجلس یک پدربزرگت مرگ بخاطر گفت تربیته با قدر این.کنید عقد دیگه ی هفته اخر قراره اره-

 .بگیریم عروسی ماه چند بعد باشیم داشته خودمونی عقد

 ادم اون نمیفهمید چرا کنیم عقد هفته آخر میگید شما اونوقت کنم ازدواج باهاش نمیخوام من مامان-

 .روانیه مریضه یک

 .دشمنتن همه میکنی فکر بودی تنها اینکه بخاطر همش حرفا این کن تمومش رزیتا-

 قرص باز بودی نشده خوب مگه تو بزنی حرف اینجوری میخوای کی تا بردار بافی خیال از دست

 . کردی شروع هاتو

 .ندارید مشکلی باهم که گفت خودشم خوبیه پسر سهیل

 .متنفرم ازش ندارم دوستش من.  گفته بیخود-

 .متنفرم ازش که کنم ازدواج کسی با تونممی چجور

 باهم سال همه این شد چی میزدم ها حرف این از پدرت با ازدواجم از قبل منم.نزن الکی حرف-

 .کردیم زندگی

 .میشی مند عالقه بهش بگذره یکم نیست سلایر و فیلم زندگی

 .نکنید من با رو کار این کنممی خواهش مامان-

 بفهمن هم اینا خوامنمی کن تموم رو ها حرف این بشنوم چیزی خوامنمی دیگه.رزیتا کن تمومش-

 .داشتی مشکل تو

 .فروشیدمی رو من دارید پول بخاطر که شمایید. ندارم مشکلی من-

 .شده معتاد آدمای مثل قیافت کردی نگاه رو خودت. نداری مشکل تو-

 . خوریمی بخش آرام قرص همش افتاده گود چشمات زیر

 .بدی دست از رو خوبی این به موقعیت کارات این با میخوای

 !مامان-

 این راجب چیزی خوامنمی هم دیگه. بیا کنار خودت با هفته آخر تا باید.بشنوم چیزی خوام نمی-

 . بشنوم موضوع

 .بود کرده جادوشون سهیل که انگار نبود بدهکار گوشش میگفتم مامان به هرچی

 .رفت بیرون اتاق از من های حرف به توجه بدون مامان اخرم

 .کنم ازدواج دیونه اون با که کنم قبول جوری هیچ نمیتونستم. کنم چکار نمیدونستم
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 .بود من اتاق تو مدت تمام خانم زهرا که مخصوصا بود نمونده برم راهی هیچ دیگه

 .نکنم کاری باز افتاد اتفاق اون که پیش سال چند مثل که بودش گذاشته مامان

 .کردمی چکم همش حموم و دستشویی موقع حتی برنمیداشت چشم ازم هم ثانیه یک حتی خانم مریم

 .میشد بدتر روز به روز حالم

 .بودم کرده زیاد رو بخشم ارام قرصهای

 با خانم زهرا. بودم خواب ها قرص عوارض بخاطر مدت تمام میگذره چجوری روزها نمیفهمیدم

 .میداد غذا لقمه چند بهم تمنا و خواهش

 .نداشتم زندگی برای ای انگیزه من ولی

 مثل عقد موقع نمیخوام میگفت بود کرده قایم رو قرصهام بخورم قرص نذاشت مامان دیگه دیروز از

 .باشی ها مریض

 

 .دارم بدی ی سرگیجه ها قرص نخوردن بخاطر دارم سردرد.بیدارشدم که صبح از

 .کنیم عقد قراره ظهر امروز

 .بشه نزدیک بهم اون نمیزارم. بمونم زنده نمیخواد دلم

 .میکنم استفاده فرصت از منم دستشویی میره زهراخانم

 .کیفم تو میزارم برمیدارم رو بوده چمدون تو که قرصام از یکم

 .میکشم دراز تخت سمت میرم سریع

 .برمیدارم رو اسپرم شده تنگ نفسم

 .بیرون میاد دستشویی از خانم زهرا

 .سمتم میاد

 .برداشتی اسپره چرا بده حالت مادر شده چی-

 . نمیشه چیزیم خوبم من نیست چیزی-

 .بشه چیزیت خدانکنه مادر نزن رو حرف این-

 .میکنه فرقی کسی برای مگه چرا-

 .باشم زنده یا بمیرم من داره براشون فرقی چه.میکنن چکار باهام دارن نمیبینی مگه

 . داریم دوستت همه ما مادر نه-
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 نشه ریزی ابرو وقت یک که خودشونه بخاطر مراقبمم اگه االنم نداره دوست رو من کس هیچ-

 .ندارم اهمیت کسی برای من باش مطمعن.

 .کرد نگام ناراحتی با خانم مریم

 میکنن کاری االن اگه. باشن نداشته دوستت میشه مگه شونی بچه توتنها میزنی حرفو این چرا-

 .میخوان رو صالحت که اینه بخاطر

 .من نه خودشونه نفع به که صالحی-

 .اتاق تو امد مامان موقع همون

 .ارایشگاه بری باید باشید زود.نشدید حاضر هنوز-

 .میشه دیر داره

 حرف باهاش دیگه نداره فایده که دیدم وقتی کردم بحث مامان با که روز اون از شدم بلند جام از

 .نزدم

 .پوشیدم.برداشتم و اومد دستم که شلواری مانتو اولین رفتم کمد سمت

 .بیاد باهام بود قرار هم ارایشگاه تو حتی پوشید لباس هم خانم زهرا

 .کرد نمی فرقی من برای بهرحال

 رد مامان کنار از.نمیزد حرفی ولی بود واستاده در دم هنوز مامان رفتم در سمت برداشتم رو کیفم

 .شدم

 .رفتم پایین ها پله از رفتم بیرون اتاق از

 .میچیدن صندلی داشتن نفر چند

 بگیرن مفصلی جشن خواستننمی بودو مرده تازه بزرگ پدر مثال.بگیرن بزرگی جشن قراربود حتما

 مامانم حتما دارن زیاد مهمون گفته سبحانی خانم گفتمی خانم زهرا. بود خودمونیشون مراسم این

 .نبود مهم براشون خودشون موقعیت جز کس هیچ اصال.بود کرده قبول رو حرفش

 .رفتم خروجی در سمت

 .!رزیتا-مامان

 .کردم نگاش برگشتم

 بهش خودتم نکنه ارایشت زیاد گفتم ارایشگرم به.بده خبر داشتی کاری اگه میاد باهات خانم زهرا-

 .کن اوردی یاد

 دیرت که کنه حاضرت جوری یک بگو. دنبالت بیاد 3:30 ساعت گفتم دکتر به. میاد عاقد 4 ساعت

 .نشه
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 .نباشم زنده ساعت اون تا شاید بهرحال میگه داره چی مامان نبود مهم برام

 .رفتم حیاط های پله سمت مامان حرفای به توجه بدون

 .اومد دنبالم هم خانم زهرا

 .بود شده عصبانی بودم نداده اهمیت بهش اینکه بخاطر مامان

 !رزیتا–

 .سمتش برگشتم

 .خوبه حالت-

 .بپرسه رو حالم بود امده یادش تازه

 .نگفتم چیزی

 ....کاری ما اگه دخترم-

 .نمیبخشمتون وقت هیچ که بدون رو این فقط.بشنوم چیزی نمیخوام مامان بسته-

 .شدم سوار و رفتم ماشین سمت

 .اومد بعد یکم هم زهراخانم

 .بستم رو چشمام. دادم تکیه شیشه به رو سرم

 .کرد حرکت ماشین

 .کیه راننده بزنم حدس میتونستم ولی.نکردم باز رو چشمام. پیچید ماشین تو ادکلنی بوی

 .داشت نگه ماشین بعد یکم

 .بشم پیاده که کرد صدام خانم زهرا

 .شدم پیاده ماشین از کنم نگاه کسی به اینکه بدون

 .رفتم ارایشگاه سمت

 .کرد تعریف ازم کلی تو رفتیم وقتی ارایشگر

 .میشم خوشگل خیلی حتما که

 .نشستم صندلی روی

 .سراغش میرفتم فرصت اولین تو باید بود کیفم به حواسم تمام

 .نداشتم وقت زیاد بود 2 30: ساعت

 .شدم بلند جام از
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 .کردن تعریف ازم کلی همه

 .کردم نگاه رو خودم آیینه تو

 .بود گذاشته سرم روی کوچیک ای نقره تاج یک بود شده پیچیده موهام

 .بود زده بهم صورتی رنگ کم رژ بود کرده تیره آرایش هم چشمام

 .بودم شده خوشگل خیلی

 .دیدنمی اینجوری رو من سهیل اون که شکر رو خدا

 .کنه خالی هاشو عقده نتونسته که خورهمی حرص کلی بمیرم وقتی حتما

 

 .رفتم کیفم سمت اروم

 .کرد نگام خانم زهرا

 

 .نشه دیر که بپوش رو لباس جان رزیتا.مادر شدی ماه مثل -

 .بعدا دستشویی برم باشه-

 .برداشتم رو کیفم

 .مادر میبری کجا رو کیفت-

 .دارم الزمش-

 .میدم بهت من بگو میخوای چیزی اگه نمیخواد-

 .دارن کارش در دم گفت کرد صدا رو خانم زهرا ارایشگر موقع همون

 تو رفتم برداشتم رو کیف سریع منم رفت در سمت خانم تازهرا رفت که کردم شکر رو خدا

 .دستشویی

 .اوردم در هارو قرص

 .میلرزید دستم

 .اوردم درشون روکش از یکی یکی

 .زدن رو در که بودم اورده در رو تا چند هنوز

 .میگه چی پسره این ببین بیا مادر رزیتا-

 . کناری یک انداخنتمشون پام با.روزمین افتاد دستم از قرص تا چند بودم شده هول
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 پسره؟ کدوم -

 .اینجا اورد رو ما که پسره همون-

 .بزنه گند چی همه به باید همیشه لعنتی کارن

 .میام بعدا بگو-

 .بری باید االن.داره واجب کار مادر نه-

 .لعنتی... لعنتی

 ریختم رو ها قرص

 .کردم قایم دستشویی کنار رو کیفم کیفم، تو

 .بیرون امدم دستشویی از

 .بود واستاده در پشت زهراخانم

 .پریده رنگت چرا مادر خوبی-

 .داره چکار باهام.خوبم نیست چیزی-

 .میگه چی ببین برو نمیدونم-

 .رفتم در سمت. برداشتم رو شالم پوشیدم رو مانتوم

 .بود واستاده در دم نیما بیرون رفتم ارایشگاه از

 .شد هول دید رو من تا

 .پایین انداخت رو سرش

 .خانم سالم-

 داری چکارم شده چی-

 .داره کارتون پدرتون خانم راستش-

 !پدرم-

 .کجاست. داره چکار

 .داره واجب کار باهاتون.زده زنگ گوشیم به-

 .نزد زنگ خانم زهرا به چرا-

 .نمیدونم-

 .بده رو گوشیت خوب خیله-
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 .ماشینه تو گوشیم-

 .ماشینه تو چی یعنی کردی مسخره رو من-

 .ماشین نزدیک بریم باید نمیده انتن اینجا اخه-

 .میزنم زنگ بهش خودم بعدا.ندارم هارو بازی مسخره این ی حوصله من-

 .بیاید باید االن همین بود واجب کارشون خانم نه-

 .باش زود بریم باشه. اه-

 .رفتم دنبالش منم رفت ارایشگاه ـل*بغـ ی کوچه سمت

 .کنید پارک تر ور اون متر ده برید باید پارک جا همه این-

 .نبود کارن رسیدیم ماشین دم نگفت چیزی

 .بود مشکوک یکم

 .باش زود بده گوشیتو-

 .کرد باز رو ماشین در نیما

 .کردم حس گردنم کنار رو چاقو یک دفعه یک. شدم منتظر منم

 پشت از دیگش دست با بود پشتم که کسی اون. بخورم تکون میخواستم تا. کنم حرکت نمیتونستم

 .گرفت محکم رو دستام

 .شو ماشین سوار ادم مثل.نخور تکون جات از-

 .احمق کن ولم.شدی دیونه میکنی چکار-

 .بود زده خشکش مجسمه مثل نیما

 .شو سوار گفتم-

 میخواید جونم از چی. نمیام جایی من-

 .شو سوار -

 .ماشین دادسمت هولم

 .میکنی نگاه رو من چرا کن باز رو در نیما-

 .کرد باز رو ماشین در سریع نیما

 .میرسه رو حسابتون پدرم میکنید چکار دارید میدونید احمقا-

 .شو سوار نزن مفت حرف-
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 .نمیام جایی من-

 .میشد راحت کارمم اینجوری بکنم رو کار همین میخواستم خودم چون نبود مهم میکشتنم اگه

 .کردم باز رو چشمام. نفهمیدم چیزی دیگه گذاشت دهنم رو رو چیزی یک دفعه یک

 .بود تاریک جا همه

 .کنه عادت تاریکی به چشمم تا زدم پلک بار چند

 .بودم ماشین یک پشت کردم نگاه اطراف به

 .حرکته درحال بود معلوم هاشتکون از. بود شبیهش چیزی یا کامیون یک انگار

 .بود کارتن از پر اطرافم

 کوچیکی از.بکشم نفس خوب بسته محیط تو نمیتونستم بود شده تنگ نفسم.بود بسته پام و دست

 .داشتم بسته جاهای به فوبیا

 .شدممی خفه داشتم

 .زدم داد

 .اونجاست کسی کمک-

 .نداد جواب کسی

 .داشت نگه ماشین که ماشین ی دیواره به کوبیدم رو وپام دادزدم اینقدر

 .شد باز در بعد یکم

 . ترسیدم یکم داخل آمدن دونفر

 .ببینم خوب نمیتونستم بود تاریک چون جلوتر آمدن

 .ببندم دهنتم باید. کنیمی صدا سرو چرا میگی چی-

 .میدید تار چشمام. کردم نگاش

 .بکشم نفس تونمنمی نیست خوب حالم-

 .بندم می دهنتو وگرنه باشی ساکت بهتره-

 .میدیدمشون حاال جلوتر اومدن

 .بودن وکارن نیما

 .نیما به کردم رو

 .نیست خوب حالم.  نیست حالیش حرف این ببین-
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 . کرد نگاه بهم

 . جلو بیاد بزار کارن-

 .کنه فرار میزنه گلومون داره هاش ادا این با این افتیممی گیر. شدی خل-

 .دادزدم

 .کنم فرار خواممی کجا بده حالم میگم احمق ی دیونه-

 .کردنمی کل کل من با بود بد حالش اگه گفتم دیدی بفرما -

 .میدم بهتون بخواید پول هرچی برم من بزار نیما اقا-

 .بریم بیا نیما. دار نگه خودت برای تو ها پول نزن مفت حرف -

 .رفت در سمت خودشم.داد هول در سمت رو نیما

 دادزدم

 .ها دیونه بده حالم من-

 .گرفت یقمو سمتم آمد دفعه یک

 .کنی صدا سرو دیگه بار یک اگه-

 .فهمیدی شی خفه واقعا دفعه این که. بندممی رو دهنت

 .دادم تکون رو سرم. بودم ترسیده ازش

 .رفت در سمت و کرد ول یقمو

 .کرد حرکت ماشین بعد یکم. بستن درو دوباره

 . کشیدممی نفس آرومم آروم

 .نیست چیزی رزیتا باش آروم)

 .نداشت فایده دادممی داری دل خودم به هرچیزی

 .بود کرده عرق تنم تمام آمدمی بند داشت نفسم

 . داشت نگه ماشین بعد دقیقه چند

 . کردم تیز گوشامو آمدمی بیرون از صدایی

 .میکردن صحبت داشتن نفر چند

 

 .بشه چک ماشین پشت باید کن باز رو در-
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 .خالیه کارتن فقط سروان جناب نیست پشت اون چیزی-

 . کن بازش زود-

 برگردم دوباره خواستنمی دلم خونه برمیگردوندن منو حتما میکردن پیدام اگه بودم گرفته استرس

 .برنگردم دادممی ترجیح بازم بودند دزدیده منو اینکه با.

 .فروختنمی داشتن خودشون خودخواهی بخاطر منو مادرم پدرو

 بهم بخاطر االن حتما عوضی سهیل اون که مخصوصا برگردم خونه اون به دیگه نبودم حاضر

 .شده دیونه بیشتر عروسی خوردن

 .شدممی خفه داشتم واقعا کشیدم ها کارتن پشت سمت رو خودم

 .کردم مچاله ها کارتن وسط بیشتر رو خودم شد باز در دفعه یک

 .شد وارد هوا یکم کردم حس در شدن باز با

 .نکنن پیدام که کشیدممی نفس اروم

 .تو آمدن نفر چند

 .شدن وارد داربود درجه که دیگه مرد یک و کارن همراه سرباز یک که دیدممی ها کارتن وسط از

 .میکرد نگاه اطراف به تعجب با بود پریده رنگش کارن

 .آورددرمی شاخ داشت نیستم من دید وقتی انگار

 کردمی نگاه اطراف به گی حوصلهبی با سربازه

 .نیست چیزی قربان-سرباز

 

 .مطمعنی-

 .خالیه کارتن فقط قربان بله-

 .چیه برای خالی کارن همه این-

 . بریممی ماهم دادن سفارش ما به-

 

 .کنید توقف جا یک شب تونستید اگه خطرناکه خیلی شب تو جاده این باشید مواظب.بریم خوب خیله-

 .ممنون باشه-

 .رفتن پایین ماشین از همه
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 .دادم بیرون رو نفسم

 .کرد حرکت ماشین بعد یکم

 .بکشم نفس تونمنمی دیگه میکردم حس

 .نداشتم رو فضا او تحمل دیگه.بود شده مقطع نفسم

 .دیدنمی رو جایی دیگه چشمام

 .شد باز در دوباره بعد ثانیه چند.کنهنمی حرکت ماشین کردم حس.بستم رو چشمام

 کنم حرکت نمیتونستم من ولی میومد پا صدای

 .کرده فرار حتما رفته کجا-نیما

 .کرده پرواز حتما.رفته کجا بسته پای و دست با کرده فرار چجوری کل عقل اخه-

 .گشت رو جا همه سربازه اون.نیست که میبینی-

 .کن پیداش بگرد گفتن پرت و چرت بجای نزن مفت حرف-

 .بدم نشون العمل عکس نمیتونستم ولی شنیدممی ور اون و ور این به ها کارتن انداختن صدای

 .ور اون افتاد بود کنارم که کارتونی

 .جوریه یک ولی.کردم پیداش کارن بیا-

 .ببینم کنار برو-

 !مرده. نه بده حالش-

 .ندادی گوش تو میشه بد حالش گفت بهت. شدیم بیچاره وای.

 باش ساکت ببینم نزن حرف-

 .گردنم نبض رو گذاشت رو انگشتش

 .بازکرد پامو و دست

 . شدیم بدبخت.آره مرده-

 .نزن مفت حرف اینقدر شو خفه نیما-

 .کرد بلندم یکی کردم حس

 .گذاشت زمین روی منو بعدش.خورد صورتم به باد بعد یکم

 .کرد چکار ندیدی تو میگشت چیزی دنبال شد بد حالش ماشین تو روز اون نیما -
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 . داشت اسپره آهان..دونمنمی..نه-

 .بیاریم کجا از اسپره بیابون این تو کنیم چکار حاال.شده خفه حتما داره اسم وای

 .بیار آب یکم برو اعصابم رو میری داری. کنممی لهت زنممی میام بخدا نیما-

 .ضعیفه نبضش فقط کشهمی نفس پایینه فشارش کنم فکر

 .شد ریم وارد هوا کردم حس بعد یکم

 باز رو چشمام که بودم اونی از تر ضعیف هنوز ولی بکشم نفس بهتر میتونستم آمد باال یکم نفسم

 .کنم

 

 .دادم تکون رو پلکم صورتم به آب شدن پاشیده با

 .زندست شکر خدارو کنهمی باز رو چشماش داره-

 . کن درست قند آب یکم-

 .باشه.. باشه-

 .زد کنار صورتم از رو بعدموهام یکم

 اروم.بود کرده بهتر خیلی رو حالم قند آب شیرینی.حلقم تو ریخت رو قند آب کرد بلند رو سرم

 .کردم باز رو چشمام

 .بود چشمم تو مستقیم نوری

 .کردم ریز رو چشمام

 .دیدم که بود چیزی اولین کارن ی خورده گره هم تو ابروهای

 

 .خوبه حالتون خانم- نیما

 .آره نکنی کورم اگه-

 .ور اون گرفت رو نور

 .میشد دیده زیادی نگرانیه صورتش تو. ببینم هم رو نیما میتونستم حاال

 .واستاد بلندشد گرفت فاصله ازم کارن نشستم شدم بلند اروم

 .میکردن نگاه بهم هردو

 .هستیم بیابون تو بود معلوم ولی بود تاریک هوا
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 .کردم نگاه اطراف به

 .کجاییم-

 .بگم بهت باید کنمنمی فکر-

 .رسهمی رو حسابتون بابام. میخواید جونم از چی-

 .ماشین بروتو پاشو کنیمی سخنرانی داری شده خوب حالت اینکه مثل-

 چند تا رفته یادت اینکه مثل. میشه بد حالم عقب بره دوتا شما از یکی نمیرم عقب اون من شرمنده-

 .میشدم خفه داشتم پیش دقیقه

 .کردن نگام تعجب با هردو

 .نیار در بازی مسخره عقب برو پاشو-

 .برو خودت.نمیرم گفتم-

 .میکنی بحث من با داری جا سر بدر سیزده اومدی کردی فکر پررویی چقدر-

 .بشم خفه نمیخوام. چیه-

 .تو داری رویی عجب-

 .بشه بد حالش دوباره ممکنه عقب میرم من کن ولش کارن-نیما

 .بریم لو بعدی بازرسی ایست تو میخوای نکرده الزم-

 .میدادم نشون رو خودم موقع همون میخواستم اگه بریم لو که نمیکنم کاری من نه-

 .شد درشت دوتاشون هر چشمای

 .نبود بد حالت مگه شدی قایم قصد از تو-نیما

 ها کارتن کردی فکر نکنه.بودم کارتن همه اون چطورپشت نمیکنی فکر ولی بود بد حالم چرا-

 .دورم اومدن

 .شدی قایم چرا! میگی راست -

 .کردم نگاه کارن به

 .بگم بهتون باید کنمنمی فکر-

 .زدم بهش پوزخندی

 .شده عصبی بود معلوم

 .رفتم ماشین در سمت.بودن بهت تو هردو شدم بلند جام از
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 کجا؟ هی-

 .رفتم باال کامیون ی پله از کارن به توجه بدون

 .جلو بری نداری حق نیستم تو با مگه-

 .بده لومون میتونست میخواست اگه بره بزار. بابا بسته کارن-

 .بشه قایم باید چرا مشکوکم این به من-

 .پشت میرم من کن ولش حاال-

 .شدم سوار کردم باز رو در

 .شد سوار امد کارن بعد یکم

 .داشت اخم هنوز

 .بود صورتم تو که مویی همه اون با مخصوصا بود شده گرمم خیلی.کرد حرکت حرف بدون

 .اوردم پایین رو ایینه

 .بود شده افتضاح صورتم

 .بودم شده ارواح مثل نگفتن هیچی اینا خوبه. بود ریخته چشمام زیر ارایشم تمام

 .کردم تمیز رو چشمام یکم برداشتم رو بود داشبورد روی که کاغذی دستمال

 .نمیزد حرفی ولی بود کارام به حواسش کارن

 .داشتم برش بود گردنم رو شالم

 تنم کوتاه آستین سبز شرتتی یک. بشه خشک پنجره رو بزارم.اوردم درش. بود شده خیس مانتوم

 .مشکی باشلوار.بود

 .تگزاس اومدی کردی فکر میکنی چکار داری-

 مانتوی با داری انتظار شده خیس مانتوم صورتم رو ریختی که ابی همه اون با خیسه مانتوم نخیر-

 .بشینم خیس

 .میخورد حرص داشت ولی. نگفت چیزی

 اوردم در اونم بود شده کج تاجمم بیرون انداختم پنجره از کردم باز رو موهام الی های سنجاق

 .صندلی کنار گذاشتمش

 .ببندم رو موهام میگشتم چیزی یک دنبال

 .چیه مشکلت.بشینی اروم نمیتونی میگردی چی دنبال-

 .گرمه ببندم رو موهام میخوام کش-
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 ؟.داری چیزی

 .بردار خواستی رو هرکدوم ببین برو داشبورد تو گذاشتم رو رنگش تا چند اتفاقا اره-

 .نمک با هه هه-

 .رفت باال یکم لبش کنار کردم حس

 .(میگیرن ازش مالیات انگار بزنه لبخند میاد زورش عنق مردیکه)

 .کردم نگاه اطراف به دوباره

 .کردم پیدا پارچه یک

 .نمیشد پاره کردم هرکاری.کنم پارش نمیتونستم ولی

 .کنی پاره رو این میشه-

 .!نه-

 .جهنم به-

 .نبود بخور بدرد چیزی.کردم نگاه اطراف به

 .کنم پاره رو پارچه کنار میخواستم.کردم پیدا گوشتی پیچ یک کردم باز داشبوردو

 .کشید دستم از رو پیشگوشتی کارن که

 .میکنی غلطی چه داری-

 .کنم پاره رو پارچه میخوام میکنی اینجوری چرا-

 .دستم داد کرد پاره رو تیکش یک زد چنگ دستم تو از رو پارچه

 .بشین سرجات ادم مثل حاال-

 . بستم موهامو اونور کردم رومو

 .عنق بداخالق

 .صندلی روی گذاشتم رو سرم

 ؟.بودی کرده قایم خودتو چرا-

 .ندادم رو جوابش

 .بچه باتوام-

 .سالمه 24 نیستم بچه من درضمن داره ربط خودم به-

 .بیاریم سرت بالیی ما نمیترسی کردی قایم خودتو-
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 .نه-

 .شد درشت چشماش

 !نه-

 .ندارید بامن کاری نگیرید پولتونو وقتی تا پس. دیگه میخواید پول حتما-

 . میبینی زیاد فیلم-

 .میدزدن رو یکی دوصورت در ها ادم.خیلی اره-

 .شدن طرف عاشق یا میخوان پول یا

 .میخواید پول پس. نشدی که عاشقم مطمعنا-

 .چی نباشه اینا از کدوم هیچ اگه ولی.داری جالبی استدالل-

 ؟.چیه پس-

 باش مطمعن باشی فرار فکر و دربیاری برام بازی زرنگ بخوای اگه بدونی باید ولی میفهمی بعدا-

 .نمیزارم زندت.میزنم رو چی همه قید

 .بزنی دور منم دکتره اون مثل میتونی نکن فکر

 .هست بهت حواسم. بمون دور ازش. کنی استفاده سادگیش از نکن سعی بگم هم نیما ی درباره

 .میزنیم حرف بعدا هم کردی قایم خودتو چرا اینکه ی درباره

 .کرد نگاه جاده سمت به بعدش

 .(اه.. شده خوانده پدر کرده حس االن حتما.کیه کرده فکر)

 .کردم نگاه بیرون به دوباره

 .کرده غش ریزی ابرو این از حتما مامان. فهمیدن همه االن تا حتما

 بهم دستش که شد خنک دلم.میخوره حرص داره چجوری میدیدم بگوکاش رو احمق سهیل اون

 .نرسید

 بمیرم اون مثل ارزشی بی موجود بخاطر میخواستم ،که من حیف

 .میترسیدم داشتم که موقعیتی از یکم کردم باز رو چشمام دوباره.بستم رو چشمام

 میکردم حس که بود جوری ولی.بود اخالق بد اینکه با نداشتم کارن به بدی حس چرا نمیدونم ولی

 بستم رو چشمام دوباره کردمی نگاه جاده به اخم هنوزبا کردم نگاه کارن به.بزنه صدمه بهم نمیتونه

 .میومد خوابم خیلی کنم مقاومت نمیتونستم دیگه

.................................. 
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 .کردم باز رو چشمام

 .اخ گفت یکی کردم بلند که رو سرم

 .بود دماغش رو دستش کارن

 .گرفتم فاصله ازش سریع

 .دماغش تو بود خورده سرم حتما

 .کرد نگام عصبانیت با

 .بود شده قرمز بیخوابی از چشماش

 .سالم-

 .بخوابی اینجوری داری عادت همیشه تو-

 .کردم چکار مگه-

 .شده بیحس دستم بود شونم رو سرت صبح تا نفهمیدی واقعا -

 .کنی بیدارم میخواستی خوب-

 .بودی بیهوش انگار کردم صدات دفعه صد.نمیدونستم گفتی شد خوب-

 .شده چی حاالانگار. چی که بودم خسته خوب-

 .داد تکون تاسف عالمت به رو سرش

 .نزد حرف دیگه

 .بود بیابون اطرافمون کردم نگاه اطراف به. گذشت یکم

 .میداری نگه کی گشنمه من-

 .باشی تابستونی تعطیالت تو نکنم فکر.نه چیه موقعیتت نشده باورت هنوز اینکه تومثل-

 .بخورم غذا نباید دزدیدین رو من چون کنم چکار میگی-

 .بگم چی بهت نمیدونم االن واقعا-

 .داشت نگه خونه قهوه کنار کارن بود خونه قهوه یک جلوتر یکم-

 .کنی اشتباهی کار نخوای باشه حواست بمون جا همین-

 .برم میخوام کجا بیابون این تو من میگی چقدر باشه-

 .کردم باز رو در

 ؟.کجا-
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 .میشم پیاده دارم-

 تابلو کافی ی اندازه به لباسا این با کن سرت درست شالتم بپوش مانتوتم.بمون جا همین بیخود-

 .برگردم من تا نمیخوری تکون جات از.هستی

 .گرفته درد نشستم بس از کمرم شم پیاده میخوام منم-

 .نه گرفته درد کمرت همین بخاطر. بودی بیدار صبح تا نیست.بمون سرجات گفتم-

 .کرد قفل درم.رفت شد پیاده ماشین از

 .کنم چکار حاال

 . بود تابلو کجام سفید مانتوم بود نارنجی شالم کردم نگاه خودم به

 .کشیدم پایین رو پنجره

 .ماشین سمت آمد نیما

 .نشد بد دیگه حالت.  سالم-

 دادت قورت عصا دوستت این فقط. نه-

 .میبره سر ادمو ی حوصله

 .خندید

 .نشده عصبانی تا برم من. حوصلسبی یکم جوریه همین اخالقش اون. میگی رو کارن-

 .باشه-

 .بود رفته سر حوصلم شدم منتظر منم رفت نیما

 .بیرون بردم رو سرم پنجره از.نیست من رییس اونکه کنم گوش حرفش به باید چرا اصال

 .بیرون کشیدم رو خودم کم کم بعدش

 .بود گرم خیلی هوا.دادم تکون مانتومو. بود گرفته درد پام شدم بلند جام از زمین خوردم.پایین پریدم

 .زدم قدم یکم.بود پارک ما کنار دیگه کامیون تا چند کردم نگاه اطراف به

 .میومد کمی باد

 .گرفتم فاصله ماشین از یکم دیدم

 .رفتم ماشین سمت

 .گرفتم سرگیجه که. بودم نرسیده ماشین به هنوز

 .نشستم دیگه ماشین یک پشت سایه تو
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 .بود گشنم خیلی

 .شدم بلند جام از پا صدای با

 ترس از. شد سبز روبروم تیره باصورتی چاق مرد یک دفعه یک رفتم ماشین سمت کارنه کردم فکر

 .رفتم عقب قدم یک

 .میشه پیدا حوری بیابونم تو نمیدونستم اینجاست کی ببین به به-

 .کرد کریحی ی خنده بعدشم

 .جلو کشیدم بیشتر رو شالم

 .میاد شوهرم االن کارت پی برو-

 .تر عقب رفتم منم.جلوتر امد قدم یک

 .خوشگله نبودی اینجا که داشتی شوهر اگه تو-

 .نه یا هست کارن ببینم کردم نگاه طراف به.بود کرده یخ پام و دست میزد تند تند قلبم

 .جلوتر امد مرده

 .میکشم جیغ وگرنه احمق گمشو برو-

 .سراغت نمیاد بیابون این تو کسی بکن میخوای کار هر-

 .کردم صدا رو کارن.دادزدم

 .نیومد صدایی ولی

 .ببرمت زور به یا میای خودت خوش زبون باز نگفتی خوب-

 . کن ولم برو اقا-

 .گرفت دستمو مچ نزدیکم امد

 .دیونه کن ولم-

 .ای دیگه سمت کشید منو

 . دارم شوهر من باش نداشته کاری بهم کن ولم خدا رو تو اقا-

 .نمیکرد ول اینجا رو تو که بود مرد اگه شوهرت-

 .مردم،مردیکه چقدر بدونی میخوای-

 .کرد نگاه سرش پشت به مرده

 کرد ول دستمو مچ.پرید کارن دیدن با رنگش
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 .زمین رو افتادم.زد صورتم به محکمی سیلیه رسیدم بهش تا.رفتم کارن سمت

 .کرد نگام عصبانیت با

 .ماشین تو گمشو-

 ...بخدا کارن-

 .ماشین تو برو شو خفه-

 .کرد پرت سمتم رو سویچ

 .برداشتم زمین رو از رو سویچ

 .کردم نگاش

 .بود شده قبل از تر قرمز چشماش بود زده بیرون پیشونیش رگ

 .ماشین تو برو گفتم مگه کری-

 .رفتم ماشین سمت شدم بلند

 .شدم سوار کردم باز درو

 .میدادم تکون رو پاهام استرس از

 .کردم نگاه خودم به ایینه تو.میسوخت صورتم.میکندم دندونام با رو لبم پوست

 .بود صورتم رو انگشتاش رد

 .ماشین تو امد کارن شد باز در دفعه یک

 .میومد خون داشت لبش کنار

 .میکشید نفس تند تند.بود شده پاره پیراهنش ی دکمه

 .بزنم حرفی میترسیدم

 .سمتم برگشت

 .زد داد

 .هان نشو پیاده نگفتم مگه-

 .درچسبوندم به ترس از رو خودم

 .کارن طرف ی شیشه به زد نیما

 .کشید پایین رو شیشه کارن

 چیه؟-
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 .دارم کارت شو پیاده باش آروم داداش کارن-

 .نیما نکن دخالت شو سوار توبرو-

 .شد پیاده کرد اشتباه باش نداشته بهش کاری-

 .میرم نشی سوار دیگه دقیقه یک تا اگه نکن دخالت شو سوار برو گفتم بهت-

 .باش آروم باشه-

 .رفت بعدش کرد نگام ناراحتی با نیما

 .میکردم سکته داشتم سمتم برگشت کارن

 .بود عصبانی خیلی قیافش

 .هان شدی پیاده کی ی اجازه با-

 .بود آمده بند زبونم

 .نکردم خفت تا بده جواب اللی-

 ...میخواستم.. من..من-

 .داد پیشنهاد بهت چقدر.بری یارو اون با چی میخواستی-

 . دیگه یکی سراغ رفتی بزنی رو نیما مخ تونینمی دیدی. نرسیدی توافق به باهاش چیه

 نشو نزدیک نیما به نگفتم مگه خندیدمی اونم گفتیمی چیزی یک نیما به ماشین تو از داشتی دیدم

 میخوره بهم ازتون حالم.کثیفید همتون ـا*زنـ شما

 .میگفت داشت چی.بود امد بند زبونم

 .کنه قضاوت رو من میتونست چطور

 بود شده اشک پر چشمام

 .کرد حرکت ماشین.برگردوندم رو سرم

 .میامد پایین هم سر پشت اشکام

 .ببینه رو اشکام نمیخواستم.نکردم نگاش دیگه

 .میشد سوراخ داشت معدم.میرفت که بود ساعتی چند

 . داشت نگه راهی بین رستوران یک کنار دوباره

 

 .شو پیاده-
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 .ندادم اهمیت بهش

 .بست محکم رو در شدو پیاده

 .نکرد قفل رو در ولی

 . باشه مراقبم بود گفته اون حتما بود واستاده ماشین در جلوی نیما. شدم پیاده آروم بعد یکم

 . گرفتم پایین رو سرم

 . نگفت بهت چیزی کارن خوبه حالت-

 .دستشویی برم تونممی خوبم ممنون-

 .بیا دنبالم.اره-

 .بود رستوران از جلوتر یکم که رفتم دستشویی سمت باهاش

 . شدیمی پیاده ماشین از نباید هم تو ولی عصبیه کارن میدونم-

 .نگفتم چیزی

 . بیا زود-

 .کردم بلند رو سرم

 .باشه-

 .کرد نگاه صورتم به

 !کارنه کار. شده چی صورتت-

 .نیست چیزی خوبم من-

 .رفتم دستشویی سمت

 .بود قرمز صورتم طرف یک.شستم رو صورتم

 .بود صورتم درد از بیشتر کارن حرف درد.ریخت صورتم رو اشک قطره یک

 .بیرون اومدم دستشویی از

 .کردم نگاه اطراف به. نبود نیما

 .رفتم سمتش بود قلبش روی دستش بود نشسته زمین رو جلوتر پیر خانم یک

 .خوبید خانم-

 .کرد نگام کرد بلند رو سرش

 .گذاشتم جا اتوبوس تو قرصهامو کنهمی درد قلبم مادر نه-
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 .اتوبوسه کدوم-

 .کنممی پیداش ببینم اگه نمیدونم-

 .برید راه میتونید-

 . اره-

 .رفتیم ها ـوس*بـ اتو سمت شد بلند ازجاش کردم کمکش

 کرد اشاره اتوبوسی به

 . سمتش رفتیم باهم.

 . رفت باال اتوبوس از کردم کمکش

 . نشست صندلی اولین روی

 .؟ کجاست کیفتون-

 .زبونش زیر گذاشت برداشت قرص یک.دادم بهش آوردم رو کیفش رفتم کرد اشاره صندلی به

 .بود شده بهتر حالش انگار گذشت که یکم

 

 .برم باید من. خوبید خانم-

 .کرد نگاه صورتم به

 .کشیدم جلو رو شالم

 نهار رفته پسرم.زیارت مشهد ریممی داریم آخه. بیاد زنممی زنگ پسرم به االن.برو.عزیزم خوبم-

 .کردی کمکم که مادر ممنونم خیلی شد بد حالم که بخونم نماز برم خواستممی منم بگیره

 .نشه دردسر برات وقت یک

 .برم من پس.نداره اشکال نه-

 .مادر برو-

 .رفتم در طرف به

 .چیه اسمت مادر راستی-

 .رزیتا-

 .نشو امید نا وقت هیچ.بجنگی بهتر زندگی برای باید باشه یادت داره خیلی پایین باال زندگی عزیزم-

 .زدم بهش لبخندی
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 بازم االن کارن حتما رفتم رستوران سمت اومدم پایین اتوبوس از. باشه دارت نگه خدا عزیزم برو-

 .کرده قاطی

 .کارن نه بود نیما نه کردم نگاه رو جا همه رفتم رستوران داخل

 . بیرون اومدم رستوران از

 کی به بیابون این تو تازه. نداشتم رفتن برای جایی میکردم فرار اگه کنم چکار دونستمنمی

 .کنم اعتماد خواستممی

 .رفتم ماشین سمت

 .میومد صدا ماشین پشت از ولی نبود کسی ماشین تو

 .ماشین پشت رفتم آروم

 .گذاشتی تنهاش چرا.برندار ازش چشم گفتم بهت-

 .تو رفتممی باهاش میکردم چکار دستشویی بره میخواست-

 .میزاشتی تنهاش نباید اره-

 که شدی باعث تو بودی کرده داغون صورتشو صورتش، تو زدی چرا. توه تقصیر همش اصال-

 . بده لومون میتونست موقع همون کنه فرار خواستمی اگه اون کنه فرار

 .نداره ربطی تو به-

 .بود نکرده کاری که اون داره ربط هم خیلی-

 .میکشیدش بود گرفته دستشو مچ.بود داده گیر بهش مرده دیدم دور از خودم

 .بود ترسیده چقدر ندیدی

 

 .زده گول هم رو تو مظلومش ی قیافه اون با چیه-

 نامزدت مثل همه کردی فکر داری مشکل ـا*زنـ ی همه با نامزدت بخاطر تو. نزن الکی حرف-

 .میمونن

 .گرفت یقشو کرد حمله نیما به کارن دفعه یک

 

 .بیرون آمدم ماشین پشت از میکنن دعوا باهام من بخاطر دارن دیدم

 

 .سمتم برگشتن هردو
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 .سمتم آمد باعصبانیت کرد ول رو نیما ی یقه کارن

 .باش نداشته بهش کاری کارن-نیما

 دیدم گذشت ثانیه چند.گذاشتم صورتم ،رو رو دستم سریع منم باال برد رو دستش نزدیکم آمد کارن

 .نیفتاد اتفاقی

 .برداشتم رو دستم آروم

 .بود شده مشت صورتم کنار دستش کارن

 .پایین آورد رو دستش

 

 .بودی گوری کدوم-

 دفعه اون مثل دادممی نشون ضعیف رو خودم اگه میباختم رو خودم نباید نترسیدم ازش دفعه این

 .مقصرم من کردمی فکر

 .بخوره هاشو قرص بره کردم کمک بهش شد بد حالش خانومی یک-

 .نداشت کار و کس خودش مگه بود شده بد حالش که چه تو به-

 اگه من هستن عاطفه بی خودت مثل همه کردی فکر نبود اطراف او هم کسی بود بد حالش میگم-

 .کنممی کمکش بخواد کمک ازم کسی

 .فهمیدی کنی کمک کسی به یا بری جایی نداری حق مایی با وقتی تا کنیمی بیجا تو-

 . کنممی کمکش باشه داشته احتیاج کمک به کسی اگه من.نه -

 .گرفت رو یقم جلو آمد

 .نیست حالیت آدم حرف-

 . کارن کن ولش-نیما

 .کرد ول رو یقم کارن

 منو گرفت رو مانتوم آستین سمتم آمد نیما

 .کشید رستوران سمت

 .کنهمی قاطی که بینینمی کنیمی بازی لج باهاش چرا-

 . کیه کرده فکر نیست مهم برام درک به-

 .گفت بهم اومد در دهنش از هرچی نگفتم هیچی دفعه اون

 . پریده رنگت بخوریم نهار بریم بیا خوب خیله-
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 .نشستیم میز یک سر رستوران داخل رفتیم

 

 .نکن درست دردسر بشین سرجات داری دوست هرکی جون کجاست کارن ببینم برم من-

 .کنمنمی درست دردسر من-

 .نخور تکون جات از افتاد اتفاقی هر فقط باشه-

 .باشه.نکن کل کل هم کارن با

 .خوب خیله-

 .اومد کارن با بعد یکم بیرون رفت نیما

 .بود شلوغ خیلی رستوران

 .نشست روبروم اومد کارن

 .خوریدمی چی-نیما

 .جوجه من-

 . زد پوزخندی کارن

 .نخورم غذا کنم قهر داشت انتظار حتما ندادم اهمیت بهش

 .خوریمی چی تو کارن چی تو-

 .بیاره زود بگو فقط بود هرچی-

 .باشه-

 .بده سفارش غذا رفت نیما

 .کردم نگاه اطراف به گذاشتم چونم زیر دستم

 .تو بنداز موهاتو-

 .کارن سمت برگشتم

 .خوادنمی دلم-

 .بینیمی بد که نکن لج من با-

 .بزنی میخوای بازم چیه-

 .کرد نگام عصبانیت با

 .آره باشه الزم اگه-
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 .نیست مهم برام-

 .میزمون کنار آمد داشت زیادی ریش که گندمی صورتی و متوسط قد با مرد یک موقع همون

 .بود ها بسیجی مثل قیافش

 .خانم رزیتا-

 .برد میز روی چاقوی سمت رو دستش.کرد نگاش ترس با هم کارن پرید رنگم

 .تو دادم رو موهام سریع

 .خانومید رزیتا شما-

 .شما بله-

 .کنم تشکر ازتون اومدم کردید کمکش که خانومم همون پسره من-

 .کشیدم راحتی نفس

 .کنار کشید رو دستش هم کارن

 .کردید پیدا رو من کجا از.نکردم کاری کنممی خواهش-

 .نارنجی شال با خانم یک گفت مادرم -

 مادرم سر بالیی چه نبود معلوم نبودید اگه کردید بهم بزرگی کمک شما نبود سخت کردنتون پیدا زیاد

 .میومد

 .کارن به کرد رو

 .داد بهش هاشو قرص موقع به خانومتون که آورد شانس خیلی مادرم اقا-

 .ممنونم خیلی ازتون

 .کنممی خواهش-

 

 .رفت و کرد تشکر مرده

 .کردن تشکر ازت خوشحالی خیلی االن-

 .کردم کمکش تشکر بخاطر مگه-

 .میده چراغ صدمتری از که تابلوت شال اون با تو بنداز لعنتیتو موهای اون-

 .کنم سرم دیگه رنگ شال بدزدید رو من شما قرارها دونستمنمی ببخشید-

 .کنممی کوتاه رو درازت زبون اون-
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 .تونینمی نکن تالش بیخود-

 .میشه معلوم-

 

 

 .شدیم ساکت هردو. آمد موقع همون نیما

 .آوردن رو نهار بعدم

 .خوردممی تند تند داشتم بخورم غذا چجوری دونستمنمی که بود گشنم اینقدر

 .بگیرن ازت نمیخوان.نشی خفه-کارن

 .بودی بدتر منم از االن نمیخوری غذا روز چند اگه هم تو-

 .نخوردی غذا روز چند چرا-نیما

 .بودم کرده غذا اعتصاب عروسی بخاطر-

 چرا؟-

 .میکردن نگام داشتن هردو کردم بلند رو سرم

 .خوشمزس خیلی بخورید رو غذاتون کن ولش هیچی-

 .جایی همچین اونم نیومدی رستوران حاال تا انگار کنیمی رفتار جوری یک-

 . نیست مهم که جاش خوشمزس غذاش داره ربطی چه-

 .نمیخورن غذا جاها جور این پولدار دختر کردم فکر-

 .خورممی من-

 . نزد حرفی دیگه نیما

 .داشت اخم معمول طبق کارن بیرون امدیم رستوران از. شدن خوردن غذا مشغول هردو

 .بگیرم اسپره باید که اومد یادم دفعه یک ماشین پشت سمت رفت نیما

 .ماشین پشت سمت رفتم من شد سوار رفت کارن.بشم حمله دچار دوباره بود ممکن

 ؟.کجا هی-

 .ماشین پشت رفتم کارن صدای به توجه بدون

 .میشد سوار داشت نیما

 !نیما اقا-
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 .!بله-

 .بگیرید اسپره یک برام میشه-

 .بگیره براتون رسیدیم که بعدی شهر تو میگم کارن به باشه-

 . بکنه کاری برام اون نمیخوام بگیرید خودتون میشه-

 ؟.چرا-

 .نزدم حرفی

 .میگیرم خودم باشه-

 .ممنون-

 .شدم سوار رفتم ماشین سمت

 .میرسید نظر به عصبی کارن

 .کرد حرکت کرد روشن رو ماشین

 .بود شده تشنم خیلی بود گذشته یکم

 .کجاست اب بطری ببینم کردم نگا اطراف به

 .کارنه سمت دیدم

 .بده رو آب بگم بهش بودم مجبور

 .بدی بهم آب میشه-

 .سمتم برگشت عصبانیت با

 .میکنی نگاه اینجوری چرا میخوام آب -

 .بزنی حرف نیما با نداری حق نگفتم بهت مگه-

 چرا؟-

 .میگم من چون-

 .داره اشکالی چه نیما با زدن حرف مگه کنم گوش حرفت به باید چرا-

 .کنی استفاده سادگیش از نمیخوام-

 .کنم استفاده سادگیش از که بزنم گولش میخوام مگه-

 .نیست بعید چیزی ـا*زنـ شما از-
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 هم باشه هرکس اخالقت این با البته.گذاشته غالت دخترت دوست نکنه چیه ـا*زنـ با مشکلت تو-

 .کنه تحملت روزم یک نمیتونه

 .شد قرمز رنگش دفعه یک

 .بیرون زد پیشونیش رگ

 .گرفت گلومو

 .زدی زری چه-

 .میشم خفه دارم دیونه کن ولم-

 .دادمی فشار گلومو فقط

 .بود فرمون به دیگش دست یک شکر رو خدا.شدممی خفه داشتم

 .روانی کن ولم گفتم-

 . ماشین ی دیواره به میکوبید مشت با نیما. رفتمی مارپیچی ماشین

 .نمیداد اهمیت اصال کارن ولی

 

 بود شده دیونه. بدم نجات خودمو نمیتونستم میکردم کاری هر

 .میکرد خفم داشت واقعا

 محکم داشتم برش بود کنارم که اب لیوان به خورد دستم بالخره.میگشتم چیزی دنبال دستم با

 .سرش به کوبیدم

 .شد شل گلوم از دستش

 . دادم هولش

 .در به چسبوندم رو خودم

 .میکردم سرفه مدام

 .بکشم نفس خوب نمیتونستم

 .میدید تار چشمام

 .شد باز من سمت در بعد ثانیه چند.واستاد ماشین

 .بود شده بیشتر سرفم. کردمی نگاه بهمون تعجب با نیما

 .خبره چه اینجا-
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 .میخورد بهم داشت حالم

 .شدم پیاده ماشین از اونور دادم هول رو نیما

 .اوردم باال بودم خورده هرچی.جاده کنار رفتم

 .نشستم جاده کنار

 .داشتم بدی ی سرگیجه ولی. میومد باال کم کم داشت نفس

 .کنارم اومد آب بطری با نیما

 .خوبه حالت-

 .سمتم گرفت رو آب بطری.کردم نگاش فقط

 .بخور آب بیا-

 .میلرزید دستام گرفتم ازش ابو

 .بیچارم چقدر بفهمن که نبود مهم برام.ریخت صورتم رو اشکام کنم تحمل نمیتونستم دیگه

 .بودم شده خسته زندگی این از

 .میکردم گریه فقط منم.میکرد نگام نیما

 .میشه بد حالت دیگه بسته-

 .میمردم داشتم پیش دقیقه چند تا. درک به-

 .میکرد خفم داشت دیونت دوست اون

 .باش اروم خوب خیله-

 .بگیرید رو پولتون نمیزنید زنگ پدرم به چرا-

 .میبرید کجا منو اصال.  میخواید جونم از چی.کنیدنمی خالصم چرا

 .کنید خالصم زودتر ندارم تحمل دیگه من میکنید معطل بکشیدچرا منو میخواید اگه

 .باش اروم میکنم خواهش-

 .بود انداخته گذشته یاد منو کارن کار نداشت فایده بده دلداریم میخواست هرچقدر نیما

 کرده قایمشون ذهنم خاطرات ی گوشه توی سالها و میکردم فرار ازش همیشه که تلخی ی گذشته

 .بودم

 .میکردم گریه و بودم نشسته جاده کنار چقدر دونمنمی

 .میشه تاریک داره شی بلند میشه-
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 . داشتم سرگیجه شدم بلند جام از

 .نشه نزدیکم که جلو اوردم دستمو که کنه کمکم میخواست نیما

 .میام خودم-

 .رفتم ماشین پشت

 بود سیگار ته از پر پاش جلوی بود داده تکیه ماشین در به دیدم رو کارن

 ؟.میری کجا-

 .جلو اون برنمیگردم دیگه من-

 .نمیشه بد حالت پشت اون مگه ولی-

 .کرد بلند رو سرش کارن

 .بود خون ی کاسه چشماش

 .بود پیراهنش رو هم خون لکه تا چند.بود خونی پیشونیش کنار

 .چرخوندم نیما سمت رو سرم

 .جلو برم چه بشم خفه پشت اون چه کنه فرقی نکنم فکر. نیست مهم-

 .رفتم ماشین پشت

 .واستاد جلوم امد نیما

 حالت دوباره اگه.زدم حرف باهاش من نمیکنه کاری دیگه کارن جلو برو بیا. نکن لجبازی دیگه تو-

 .نداریم هم اسپره بشه بد

 .بشید راحت دستم از که نمیکنید روشن رو تکلیفم زودتر چرا-

 .نگفت چیزی ولی کرد نگاه دوباره بهم.بود ناراحت چیزی از انگار نیما

 .بشه بد حالت نمیخوام سرجات بشینی بری میشه-

 .سوخت مظلومانش لحن برای دلم

 .باشم مهم دزدیده منو که غریبه یک برای باید من چرا نمیدونستم

 .بگیرن رو پولشون بدن تحویل سالم رو من که بود خودشون بخاطر حتما

 . رفتم ماشین جلوی سمت حرف بدون

 .نشستم کردم دروباز

 . چرخوندم پنجره سمت رو سرم
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 .کرد حرکت ماشین بعدش.اومد در صدای بعد یکم

 .کردم نگاه غروب به گذاشتم شیشه روی رو سرم

 .کردمی حرکت ماشین که بود ساعتی یک

 .بود تاریک هوا تقریبا

 .افتادم کارن خونیه پیشونیه یاد دفعه یک.کردمی درد سرم

 .بود شده اینجوری بودم زده سرش به که ای ضربه بخاطر حتما

 .نزدم بدی حرف که من.نکنه خفم میخواست بود حقش

 .چی بشه چیزیش اگه.بود خونی خیلی پیشونیش ولی

 .کنه رانندگی نمیتونست االن میشد طوریش اگه نکنم فکر

 .میکرد خفم داشت که بسوزه دیونه یک برای دلم باید چرا اصال

 .داره مشکل من مثل اونم شایدم

 .برگردوندم رو سرم اروم

 .میکرد نگاه جاده به داشت

 .میومد خون داشت بازم پیشونیش

 .بود ناخن رد گردنش کنار

 .بگم چی نمیدوستم.منه کار حتما وای

 .کنه پاک رو خون که. سرش سمت برد رو دستش

 .گرفتم سمتش برداشتم دستمال یک

 .سرت-

 .سمتم برگشت

 

 .سرش رو گذاشت گرفت عصبانیت روبا دستمال

 .کرد نگام

 .مقصرم من انگار میکنی نگاه اینجوری چرا بود خودت تقصیر چیه-

 .بدی نشون دکتر به رو خودت باید داری مشکل کنم فکر.کردم دفاع خودم از من

 .زد پوزخندی
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 .من نه داره نیاز دکتر به بیشتر زده رو دستش رگ که اونی-

 کم اینکه با.میشد دیده دستم رو هنوز رنگی کم رد سال همه این گذشت با هنوز کردم نگاه دستم به

 .میشد دیده بازم ولی بود رنگ

 .تر پایین کشیدم رو مانتوم استین

 ندادم رو جوابش

 .برگشتم پنجره سمت دوباره

 .شده تموم پیش سالها چی همه. کنم فکر بهش نباید.بستم رو چشمام

 .میشدم عصبی نباید نداشتم هم اسپره

 .بیارم یاد به رو بود گفته بهم روانشناسم شدن عصبی موقع که کاریی کردم سعی

 .بود کرده تغییر.کشیدنم نفس حالت

 .(نیست چیزی باش اروم باش اروم)

 .برد خوابم کی نمیدونم که کردم اروم رو خودم اینقدر

......................... 

 .پریدم ازخواب یکی های تکون با

 .بود صورتم جلوی کارن ی چهره

 .چسبوندم در به رو خودم بود شده گشاد چشمام ترس از

 .میزد تند تند قلبم

 .برم بزار.باش نداشته کاریم خدا رو تو-

 .گرفت فاصله ازم یکم

 .کرد نگام سردی حالت با

 .شو پیاده-

 .شد پیاده ماشین از خودش

 بود تاریک هوا کردم نگاه اطراف به بودم کرده گم رو مکان و زمان

 .کجام امد یادم

 .شدم پیاده اروم.کردم باز رو ماشین در

 .بود کوچیک خونه قهوه یک روبروم.میومد خوبی باد
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 .سمتم امد نیما

 .خوبی-

 .اره-

 .نکرد کاری دیگه که کارن-

 .نه-

 .میکنیم حرکت فردا.میمونیم اینجا امشب-

 .باشه-

 .بهم داد آورد در اسپره یک جیبش تو کرد رو دستش

 .خریدی کی-

 . خریدم بودی خواب که موقع اون -

 . ممنون-

 .نداره قابل-

 .رفتیم خونه قهوه سمت باهم.زدم لبخندی

 بیابون اون تو بود روشن خونه قهوه جلوی کوچیک المپ یک فقط بود نشسته صندلی روی کارن

 .بود خونه قهوه جلوی بزرگ تخت یک. بود روشن کوچیک نور همین فقط تاریک

 . نشستم روش رفتم سمتش

 خونه قهوه تو رفت نیما

 .کجاییم دونستمنمی کردم نگاه اطراف به

 .آمدمی مالیمی باد.داشت خوبی هوای ولی

 . بودم نکرده حموم بود روز چند

 .خواستمی سرد آب حموم یک دلم

 .رفتیممی داشتیم کجا اصال یا بریم بود قراره کی تا دونستمنمی

 .نمیگفتن بهم چیزی که اینا

 . نمیگن دادنم تحویل ی درباره حرفی هنوز که بودم خوشحال قلبم ته از ولی

 بهم که غریبه دوتا این با دادممی ترجیح بازم ولی.دادمی آزارم حرفاش با وقتا بعضی کارن درسته

 .غریبه باهاشون ومن بودن آشنا برام همه که ای خونه به برگردم تا باشم نمیدادن بدی حس
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 .دراومدم فکر از نیما صدای با

 .کردم نگاه مرغ تخم ماهیتابه یک با بود نون توش که دستش سینیه به

 .گذاشت تخت روی رو سینی

 .نشست روبروم تخت روی اومد هم کارن

 . همینه غذا امشب-نیما

 .ممنون-

 .بود ساکت هنوز کارن.نشست کارن کنار هم نیما

 .شدیم خوردن مشغول

 .خوردم لقمه تا چند فقط. بخوره بهم حالم ظهر مثل ترسیدم بخورم زیاد تونستمنمی من

 .کرد نگام نیما

 .باشه جور شما غذایی سیستم به نباید غذا این البته.نداری دوست-

 .زد بهم پوزخندی کرد بلند رو سرش کارن

 .بشه بد حالم دوباره کنم پرخوری ظهر مثل خوامنمی فقط خوبه اتفاقا نه-

 .خوردممی ها غذا این از معموال شبا کانادا تو من

 .بخونم درس خارج برم داشتم دوست منم-

 .نرفتی چرا خوب-

 .بدن انجام دارن دوست کار هر که نیستن پولدار شما مثل همه-

 .داشتم ای دیگه چیزای عوضش نداشتم پول داشتم دوست من پوله چی همه کردی فکر-

 روزم یک بودید ماها جای اگه چی یعنی پولیبی دونیدنمی چون میدیدن شعار همیشه ها شما-

 .کنید زندگی نمیتونستید

 

 داری؟ خانواده تو.میگم جدی واقعا من ولی-

 .اره-

 شده؟ تنگ براشون دلت چقدر-

 .کرد نگام تعجب با نیما

 .ندیدیشون وقته چند بده جواب-
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 .هفته دو یا یک شاید نمیدونم-

 .شده تنگ براشون دلت خیلی حتما-

 .نبودم ایران سال چند من میدونی

 . سال۸

 .نباشه هم دستم انگشتای یاندازه به روزهاش شاید دیدم رو پدرم بار چند سال۸ این تو دونیمی

 که درحالیکه داشتن خانواده درد میدونی.نگذروندم وقت پدرم با هم ماه یک شاید زندگیم کل تو اصال

 پدرم.خرید رو تنها دختر یک دخترونه رویای میشه پول با کننمی فکر همه وقتی.چقدره نداریشون

 .ندارن نیاز پول به فقط آدما دونهنمی ولی پوله زندگی ی همه کنهمی فکر کنهمی فکر تو مثل هم

 یعنی بزنی حرف حتی باهاش نداری رو کسی زندگیت لحظات بهترین تو اینکه درد نمیدونه پدرم

 تو خودش اینکه مگر.چی یعنی کردن زندگی تاریکی تو همیشه کنه درک تونهنمی کس هیچ. چی

 .باشه تاریکی

 

 .بود پایین سرش هم کارن. کردمی نگام فقط نیما

 .کرد نگام اخم با کرد بلند رو سرش کارن.شدم بلند جام از

 . نمیرم جایی ماشین کنار میرم-

 .رفتم ماشین سمت

 .کردم نگاه ها ستاره به

 تاریک بیابون این داشتم خاصی حس یک امشب

 همچین تو روزی کردمنمی فکر وقت هیچ.بودم نکرده تجربه وقت هیچ که.دادمی بهم آرامشی

 .باشم بیابون یک تو غریبه دوتا با که بگیرم قرار موقعیتی

 کنارش هم نیما زدمی حرف بود پیرمرد یک که خونه قهوه صاحب با داشت کارن برگشتم بعد یکم

 .بود

 .سمتم اومد دید رو من نیما

 .کن صدام داشتی کاری اگه ماشین تو میرم من. بمونیم اینجا باید امشب-

 .رفت ماشین سمت نیما

 .نیما اقا-

 .طرفم برگشت

 .بله-
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 .بریم باید دیگه چقدر بگید بهم فقط میشه-

 .شدی خسته-

 از من بشه روشن تکلیفم خواممی فقط نه-

 میاد بدم گمی سردر

 .کرد نگام ناراحتی با نیما

 . بگم چیزی تونمنمی واقعا من -

 .بخیر شب.نداره اشکال-

 .رفت ماشین سمت گفت بخیر شباروم نیما

 .رفتم تخت سمت منم

 .اومد مرده پیر با کارن

 . سرده خیلی کویر شبا فقط میرم دیگه من بالشت و پتو اینم-پیرمرد

 .ریممی زود صبح هم ما ممنونم-

 .بخیر تون شب گردمبرمی صبح من-

 .رفت پیرمرده

 .کردم نگاه پتو و بالشت به

 .بخوابیم اینجا امشب قراره-

 .کردم رزرو جا جونت بابا ـوس*هـ پنت تو برات نه-

 .ماشین تو میرم نمیخوابم اینجا من-

 .بخوابی پشت اون بری باید ماشین جلوی رفته نیما فقط برو باشه-

 . ماشین پشت برم خواستنمی دلم

 .بمونم جا همون شدم مجبور

 .برداشت بالشت یک کارن

 .بود تنش رکابی یک کرد باز بلیزشو های دکمه

 . کشید دراز تخت کنار رفت

 سمت برداشتم رو دیگه پتوی و بالشت منم

 .نشستم تخت ی دیگه
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 .برداشتم رو شالم

 .بود چسبیده بهم همه موهام

 .کردم شون جدا هم از انگشتام با

 .ببافمشون خواستممی

 .کرد نگام کارن

 .باوره زود و ساده که نیستم نیما مثل من نداره اثر من رو کارت این-

 .بودم شده عصبانی.کردم نگاش تعجب با

 !.دیونه میگی چی-

 که.داد ماشین جلوی بهتچی.ریممی داریم کجا بفهمی زدیمی رو مخش داشتی نشنیدم کردی فکر-

 .میخندیدی بهش اونجوری

 .همین پرسیدم سوال ازش فقط من شدی دیونه-

 .میشناسم رو شما جنس من-

 .کردم نگاش حرص با

 .میشناسم رو شما جنس منم-

 .بودی ارتباط در زیادی مردای با پس-

 هرکاری که نیست عجیبی چیز کنه زندگی تنها خارج فرستادنش سال هشت که دختری برای البته

 . بکنه

 

 .لرزیدمی دستام شدم بلند جام از

 .آوردم در رو اسپرم جیبم تو کردم دست

 .دادم فشارش دهنم تو بار چند

 .زدممی نفس نفس

 .نشست شد بلند جاش از کارن

 .گرفتم سمتش رو اسپره

 .داد بهم چی ببین کن نگاش خوب-

 .نمیخوامش باشه تو مال ناراحتی اگه



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

77 

 

 .کردم پرت روسمتش اسپرم

 .رفتم ماشین سمت

 .نشستم زمین رو ماشین پشت

 خانوادم گفتمی راست کارن.افتادم بودم گذرونده تنها که روزهایی یاد.بود شده جمع چشمم تو اشک

 حاال بودن نکرده باورم که ای خانواده. شناختمنمی رو کس هیچ که کشوری تو بودن کرده ولم تنها

 .کنه باورم غریبه یک باید چرا

 ونمیتونستن داشتن منو مشکل کدوم هر که گذشت آدمهایی پیش زندگیم بیشتر که میدونست چه اون

 .کنن زندگی عادی آدم یک مثل

 اتاقم ی پنجره من ولی داشتن مالقاتی یک هفته آخر حداقل درمانی روان مرکز اون تو که آدمایی

 .تنهایی بودو

 .کردم بلند رو سرم پا صدای با

 .بود واستاده سرم باالی کارن

 .کردم نگاه دستش سیگار به

 .گفتمی چی شناسم روان میدونی-

 .کنم منحرف خوب چیز یک به رو فکرم باید میشم عصبی وقتی گفتمی

 منحرف سمتش رو ذهنم بخوام که نبوده زندگیم تو خوبی چیز اصال کجاست دونیمی مشکل ولی

 .کنم

 .بخواب برو پاشو-

 . بوده خواب زندگیم ی همه ببینم شم بیدار وقتی بخوابم کاش.بخوام باید اره-

 .کردم نگاه دستم مچ به

 .کنهمی رو کار این آدم یک کی میدونی-

 .بود شده خیره بهم

 . میرسه صفر ی نقطه به وقتی -

 کنممی نگاه زخم این به وقتی ولی گذشته سالها

 بدم اجازه نمیشه دلیل ولی. کردن ولم کشورتنها یه تو منو خانوادم میگی راست.تازست برام هنوز

 .ندادم انجام که بزنی بهم رو حرفی ای دیگه هرکس یا تو که

 

 .رفتم تخت سمت.شدم بلند جام از
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 .کرد له پاش زیر رو سیگار کارن

 .کشید دراز سرجاش اومد دنبالم

 . بستم رو چشمام کشیدم دراز منم

 .بود برام سختی روز امروز

................................... 

 .میخورد صورتم تو خورشید نور کردم باز رو چشمام

 .کردم نگاه اطراف به.شدم بلند جام از

 .بود خواب کارن

 .شده زخمی چقدر سرش که ببینم خواستممی طرفش رفتم آروم

 .رفتم سمتش زانو چهار

 .بود بسته چشماش

 .کردم نگاه پیشونیش به

 .بود موهاش نزدیک پیشونیش باالی زخم یک

 .نبود عمیق زیاد ولی

 .نشده مهمی چیز که شد راحت خیالم

 .افتاد گردنش کنار تاتوی به چشمم که سرجام برم خواستممی

 .بود فراماسونری طرحهای از طرح یک

 کارن میکردم حس ولی بود دزدیده منو درسته. کرده تاتو کارن روحیات با آدمی که. بود جالب برام

 .میده نشون که نیست کسی اون

 .ترسیدم.کرد باز چشماشو کارن دفعه یک

 .عقب پریدم قلبم رو گذاشتم دستمو

 .( کردینمی فضولی میمردی کنهمی فکری چه خودش با االن رزیتا سرت تو خاک)

 !.هان چیه مشکلت تو-

 .ندارم مشکلی هیچی من..من-

 .کردیمی چکار سرمن باال-

 .نشه دیر پاشی کنم صدات خواستممی..میخواستم-
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 .کرد ریز چشماشو

 نگرانی؟ تو میشه دیر بریم خوایممی کجا مگه-

 .گفتممی چرت داشتم بودم شده هول

 .کنی حرکت زود صبح میخوای گفتی خودت باشم نگران باید چرا من-

 .خونه قهوه سمت رفت شد بلند جاش از زنممی حرف الکی دارم فهمید

 (شدممی گیج داشتم. شدم راحت رفت)

 . خوردیم روهم صبحانه. آمد بعد یکم نیما

 .کردیم حرکت بعدش

 .بود رفته سر حوصلم بود ساکت ماشین تو کارن

 .داری موبایل-

 .سمتم برگشت باتعجب

 .میخوای چی برای موبایل-

 .شده تنگ برایش دلم بزنم رنگ پسرم دوست به میخوام-

 .شد بیشتر اخماش

 .میمونی مجسمه مثل نمیزنی حرف اصال که تو کنم بازی خواممی رفته سر حوصلم چیه-

 . ام مجسمه من-

 .شدی خیره جاده به همه تو اخمات همش. اره-

 .کنیمی نگاه جا یک به اینقدر نمیره سر حوصلت

 .کنم نگاه تو به کنم چکار-

 .نره سر حوصلم بگو چیزی یک خوب. نخیر-

 .بزنیم حرف من تاتوی راجب میخوای باشه-

 .پرید رنگم

 .داره ربطی چه من به تو تاتوی-

 .کنی نگاش بودی کنجکاو خیلی صبح دیدم اخه-

 من؟ کی-

 .پیرمرده اون پس نه-
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 .بود بسته که چشماش بود فهمیده کجا از دونمنمی

 .کردم نگاه تو تاتوی به من گفته کی-

 .بود صورتم تو ساعت نیم موهات-

 .بود صورتت تو چجوری کوتاه که موهامم جلوی. بود بسته موهام موقع اون که من-

 

 .کنهمی نگام خاصی حالت با داره دیدم

 .دهنم رو گذاشتم رو دستم دفعه یک

 .زدم گند وای

 .کردیمی نگاه من تاتوی به نبودی تو پس-

 .کن نگاه جاده همون به. بزنی حرف باهام اصالنمیخوام-

 .زد رنگی کم لبخند

 .پنجره سمت برگشتم

 .( کنهمی راجبم بدی فکرای چه نیست معلوم بازم االن بشم ضایعپیشش باید همش)

 .بود سفید هایگل از پر که گذشتیممی دشت یک کنار از موقع همون

 .بودم ندیده قشنگی این به دشت حاال تا

 

 .زدم جیغ

 .دار نگه-

 .ترمز رو گذاشت پاشو شد هول کارن

 .شیشه به بخوره بود نزدیک سرم

 .زدمی بهمون پشت از حتما وگرنه نبود کسی جاده تو شد خوب

 .شده چی-

 .کردم باز رو ماشین در باذوق

 بده؟ حالت-

 .میام االن.نه-

 .دویدم دشت سمت شدم پیاده ماشین از سریع
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 .بودن خوشگل خیلی

 .خله دختره میگن حتما.کننمی نگام دارن شدن پیاده ونیما کارن که دیدم برگشتم.کندم گل تا چند

 .برگردم که کرد اشاره نیما گذشت که یکم

 .شدم سوار منم شد سوار رفت کارنم ماشین پشت رفت نیما رفتم ماشین سمت گلها با

 .گذاشتم داشبورد روی رو گلها

 .بود عصبانی کارن

 .کردی کارو این باشه آخرت ی دفعه-

 .ندادم رو جوابش

 .گذاشتم موهام رو رو گلها از یکی پایین آوردم رو گیر آفتاب

 .شدمی دیده تر قشنگ مشکیم موهای الی سفید گل کردم نگاه رو خودم

 داری؟ مشکل.؟ کنیمی که چکاریه این نیستم باتو-

 .شدم زده ذوق منم بود خوشگل خیلی گلها خوب. بداخالقی اینقدر نشدی خسته-

 .باشیم تو ی مسخره کارای دنبال نیستیم بیکار ما دار نگه خانوادت برای ذوقاتو-

 .داری مگه هم ای دیگه کار من دزدیدن جز مثال-

 

 .باشه داشته ربطی تو به کنمنمی فکر-

 .کنم چکار میگی حاال باشه-

 .خورد زنگ گوشیش موقع همون

 .کرد نگاه گوشیش به کارن

 .کردمی بحث یکی با انگار کردمی صحبت داشت. شد پیاده داشت نگه رو ماشین

 .بود عصبانی خیلی شد سوار آمد بعد یکم

 دعواش بوده خط ور اون که کسی با بود معلوم سرخش صورت از نمیزدم حرفی منم. بود ساکت

 .کرد بعدحرکت یکم.شده

 .بود شده چی دونمنمی

 .بود زده بیرون دستش رگ که بود گرفته جوری رو فرمون
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 .کردم بو برداشتم داشبورد روی از رو گلها

 

 سالته؟ چند -

 .کردم نگاش تعجب با

 چی؟-

 سالته؟ چندمیگم کری-

 .میپرسی چی برای-

 .زد داد

 .بده جواب آدم مثل-

 .زنیمی داد چرا بدم جوابتواصال نمیخوام-

 .بیرون پنجره از کرد پرت زد چنگ دستم از رو گلها

 .شدی دیونه-

 .شو خفه فقط.شو خفه-

 .شدمی دیونه دفعه یک چرا دونمنمی ترسیدم ازش

 .پنجره سمت برگشتم

 .میگرفتن ازم اونم کردمی خوشحالم که هم کوچیک چیز یک حتی

 .نکردم نگاش دیگه

 .کردم نگاش چشمی زیر آروم. میگشت چیزی دنبال وسایلش تو داشت

 .کرد نگاه شو تو آورد در شناسنامه یک دیدم

 کسه یا خودش مال شاید.دیدم اشتباه حتما کردمی چکار اون دست ولی.بود من ی شناسنامه شبیه

 .باشه ای دیگه

 .کیفش تو کرد پرتش دوباره بعد

 .فرمون به کوبید مشت با بار چند

 .عصبانیه اینقدر شده چی فهمیدمنمی

 .شدیم ساکت هردو. پنجره سمت برگشتم دوباره

 .شده چیزی یک که بود فهمیده هم نیما بودیم ساکت نهارم موقع حتی
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 ونیما کارن.  شدم ماشین سوار نهار بعد

 .کردنمی بحث داشتن سرچی دونمنمی

 .بفهمم من خواننمی که شده چیزی یک که بودم مطمعن

......... 

 .کردمنمی نگاه کارن به هنوز من بود شده تاریک هوا

 .زد زنگ نیما به آورد در رو گوشیش کارن.بود بازرسی ایست جلوتر

 .بازرسیه ایست باشه جمع حواست نیما-

 .هست حواسم نه-

 .کرد قطع رو گوشی

 ازت راحت. کنی کاری بخوای کن باز گوشاتو خوب-

 . گذرم نمی

 .زدم بهش پوزخندی

 . نکن تحدید منو پس ترسمنمی ازت من-

 .بشه پیاده کرد اشاره بهش پلیس موقع همون

 .شد پیاده اونم

 .میزد حرف پلیس با داشت

 .کیم من بفهمن ترسیدم کردمی نگاه من به همش پلیس

 .ماشین سمت اومد پلیس.داده خبر پلیس به بابا حتما

 .شید پیاده خانم-

 .گرفتم استرس

 

 .شدم پیاده ماشین از

 .میرید دارید کجا-

 .بود پریده رنگش کردم نگاه کارن به

 .میباختم رو خودم نباید
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 .سفر میریم داریم-

 . ماشین این با-

 اول اونم بیام باهاش خواممی گفتم منم میبره داره بار یک گفت شوهرم.داره اشکالی مگه چیه-

 حوصلم منم نیست خونه همش اخه.کرد قبول که کردم اصرار اینقدر ولی ببره رو من خواستنمی

 .سرمیره

 .بیاید لحظه یک میشه

 .بود شده قرمز کارن.کرد نگام تعجب با پلیس

 .جلوتر یکم اومد باهام پلیس

 .بفرمایید-

 دخالت ما زندگیه تو خیلی مادرش راستش میگم دارم چی بفهمه شوهرم نمیخواستم من ببخشید-

 اومدم شوهرم با همین بخاطر واردبشه بهم استرس زیاد نباید گفته دکتر باردارشدم تازه منم میکنه

 .بشه کم استرسم یکم که سفر این به

 کرد نگام تعجب با پلیس

 .باشید موفق امیدوارم بفرمایید باشه-

 .ممنون-

 .رفتیم کارن سمت پلیس با

 کنید حرکت شبانه جاده تو خانوم با نیست خوب کنید توقف جا یک شب بهتره ولی. برید میتونید اقا-

 میرسید نظر به عصبی کارن

 .باشه. بله. بله-

 .شدیم ماشین سوار

 .نمیزد حرفی کارن

 .بودم ناراحت کارش از هنوز منم

 .میرفتیم بود ساعت یک

 .داشت نگه جاده کنار رو ماشین کارن.داد صدا ماشین که

 .شد پیاده هم نیما

 .شدم پیاده ماشین از نمیشه درست ماشین میکنن هرکاری دیدم گذشت یکم

 .کنی چکار میخوای-نیما
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 .بکنیم باید چکار ببینیم بیار مکانیک یک قبلی شهر تو برو -

 .باشه-

 .رفت و شد ماشین یک سوار خیابون ور اون رفت نیما

 .کرد نگاه بهم کارن

 .بشی پیاده گفت کی شو سوار برو-

 . گرمه-

 .توماشین برو گفتم بهت-

 . رفتم جاده کنار

 .ام تو با هی-

 .سمتش برگشتم

 . بیرونی خودت چجور ماشین تو برم نمیخواد دلم. رزیتاست اسمم دارم اسم من-

 .واستاد جلوم سمتم اومد

 .ندارم درستی اعصاب من نکن کل کل من با بچه ببین-

 .کردم نگاش

 .بده نشون دکتر به تو خودت نداری اعصاب-

 .برد ماشین سمت منو گرفت رو بازوم

 .باشه سرت باالی زور باید. نه نیست حالت توحرف-

 ... میگفتم پلیسه اون به موقع همون باید.روانی کن ولم-

 .ماشین به خود پشتم جلو داد هولم.کرد ول دستمو

 .کفشته به ریگی چه هان.نگفتی چرا-

 .کنه پیدات تا گیره پی پدرت از بیشتر دکتره اون چرا

 سهیل؟-

 .بشی زنش بود قرار که همون اره-

 .نمیدونم من-

 چرا وگرنه گذاشتی غالش کردی پیدا بهتر یکی حتما.میشناسم رو ـا*زنـ شما من خودت جون اره-

 ـا*زنـ شما.خانوادش پیش بره نباشه حاضر و کنه همکاری دزدیدنش که غریبه تا دو با نفر یک باید
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 باال ای دیگه گندای چه نیست معلوم اصال.بمونید ادم مثل یکی با نمیتونید.هستید طلب تنوع کال

 . برگردی خواینمی که اوردی

 .بود شده جمع چشمم تو اشک

 .میشدم له بیشتر میگفت که جمله هر با کارن

 .زدم داد

 .میکنی قضاوتم میدونی چی من زندگیه از تو.دیگه بسته-

 .زدید زخم به جوری یک هرکدوم که شماها دست از شدم خسته

 .اوردم باال گند من

 برگردم خوامنمی چرا دونیمی

 .بشم روانی آدم یک زن کردن مجبور منو موقعیتشون بخاطر مادرم پدرو چون

 .میشم ریزی ابرو باعث من میکردن فکر چون خارج فرستادن منو چرا دونیمی

 .کرده خودکشی یکدونشون یکی دختر چرا نگه کسی که خارج فرستادن منو

 .باشن راحت خودشون میخواستن چون فرستادن منو

 .نشه ریزی ابرو که ببنده دهنمو میخواست مادرم چون.کشیدم چی من بشنوه نمیخواست پدرم چون

 .نشستم زمین روی جا همون

 .واستم نداشت توان دیگه پاهام رفتمی گیج سرم

 .کردم نگاش کردم بلند سرمو

 .بود زده زل بهم کارن

 تمام مادرمم.داشت جلسه همش بود که وقتی یا بود سفر تو یا.نداشت وقت من برای وقت هیچ پدرم-

 و خدمتکارا با تنها میاد یادم وقتی از.میگذشت دوستاش با وگردش ها مهمونی تو زندگیش

 .بودم خونه نگهبانای

 .خونمون اومد اون که بود سالم هشت فقط

 گاهی که بابا دوستای ی بقیه مثل کردنمی فرقی بقیه با برام میومد وقتی اوایل اون. بود پدرم دوست

 .خونمون میومدن

 .شد بیشتر وامدش رفت کم کم ولی

 صمیمیت بود کرده گذاری سرمایه باهاش خیلی چون بابامم میکردن زندگی المان تو خانوادش

 .داشت باهاش خاصی
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 .میاورد عروسک برام خونمون میومد که وقت هر

 .بود شده خدا مثل برام اون داشتم محبت کمبود که منی برای

 .بیاره بازی اسباب برام بیاد که بودم منتظر هفته تمام

 .داره قصدی چه که بفهمم میتونستم هم گی بچه دوران همون تو شد عوض رفتاراش کم کم ولی

 .میشدم دور ازش همش خونمون بیاد نمیخواست دلم دیگه

 .نبود بردار دست کثافت اون ولی

 عروسک تو میگفت که وقتی گوشمه تو صداش هنوز. خونمون میومد ای بهانه هر به

 داره دوستم چقدر که میگفت وقتی.خودمی

 .میلرزید دستام.گوشم رو گذاشتم دستامو

 .بودن برگشته دوباره روزا اون انگار. میدادم تکون رو خودم

 .بود ترسیده حالم از انگار تر نزدیک امد کارن

 .کرد دراز سمتم دستشو.کنه چکار نمیدونست

 .زدم داد

 . نزن دست بهم.نیا جلو-

 .واستاد سرجاش

 .بگی چیزی نمیخواد باش اروم باشه-

 .میبره پدرمو ابروی بزنم حرفی کسی به اگه میگفت بهم-

 به نیست خوب حالم بود فهمیده خانم زهرا خونمون خدمتکار.میشد بدتر روز به روز داشت حالم

 که بود خودش کارای فکر اینقدر اون ولی دارم مشکلی یک من که گفتمی مامانم

 .رسیدنمی من به وقتش

 .میدیدم کابوس شب هر

 .مهمونی بره میشد حاضر داشت معمول طبق مامانم پیش رفتم روز یک.کنم تحمل نتونستم اینکه تا

 .شدم مریض و الغر اینقدر چرا من بود نفهمیده مدت این تو حتی

 .گفتم رو چی همه بهش

 .میشه ریزی ابرو وگرنه بزنم حرفی کسی به نباید گفت.گفت چی بهم میدونی

 بهم کاریش زندگیه ی همه بفهمه پدرم اگه پدرمه دوست آدم اون میگفت.ببندم دهنمو باید میگفت

 میریزه
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 .کرج تو مون ویالی فرستاد مدتی برای منو کرد که کاری تنها

 .سراغم بیاد اون که داشتم اینو ترس همیشه ولی.بودم اونجا ماهی چند

 .خانوادش پیش برگشته اون فهمیدم وقتی

 ولی نداشتم مشکلی جسمی لحاظ از درسته.نبودم عادی دختر یک دیگه ولی.شد بهتر حالم کم کم

 .بود شده داغون روحم

 .بودم شده گیر گوشه

 

 .بودم شده تر تنها قبل از.نمیشد دوست باهام کس هیچ مدرسه تو

 .بود شده سالم 16 گذشت سالی چند

 .رفتمی یادم داشت همچی کم کم

 .بود تربزرگ ازم دوسال که داشت پسر یک که داشتیم باغبون یک زمان اون

 

 .میخوند درس هم میکرد کار هم میکرد کار خیلی خودشم میکشید زحمت خیلی پدرش

 براشون یعنی نداشتن مشکلی هم پدرم مادرو زدیممی حرف باهم وقتا بعضی بود تنهاییم همدم تنها

 .کنممی چکار من که نبود مهم

 تا بشه دکتر خوادمی گفتمی بود فهمیده خیلی ولی بود سالش ۱۸ اینکه با بود خوبی پسر علی

 .نکنه کار اینقدر باباش

 . برگشتم مدرسه از وقتی روز یک تا بود خوب چی همه

 .بود زندگیم کابوس سالها که دیدم رو کسی

 .خونمون داده راهش بازم میدونست رو چیز همه اینکه با مامان شدنمی باورم

 .رسوندم اتاقم به رو خودم چجوری نفهمیدم

 .میکردم سکته داشتم کنم چکار دونستمنمی

 .نیومدم بیرون اتاق از شب تا

 .میکشم دارم عذابی چه فهمیدنمی کس هیچ

 

 .کردم قفل رو اتاقم در

 .بود اتاق در پشت زد در بعد یکم
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 هنوزم گفتمی بوده من فکر تو سالها این تمام گفتمی. شده تنگ برام دلش گفت. بیرون برم گفت

 .قبل از تر قشنگ حتی قشنگم عروسک مثل

 .میخورد بهم داشت حالم

 .شم بلند کنه کمکم آمد کارن

 .زدم جیغ

 .عوضی نیا جلو گفتم بهت-

 بود شده تنگ نفسم نبود خودم دست کارام

 .بدم بهت اسپرتو خواممی باش آروم باشه-

 .گرفت سمتم رو اسپرم

 .کشیدمشون. بردم موهام سمت دستمو

 باشم عروسک نمیخواستم.باشم قشنگ خواستمنمی کردم قیچی شب اون رو همشون-

 .نبود خبری ازش گذشت روز چند

 .نرفتم مدرسه روز چند که میترسیدم اینقدر

 .بودم اتاقم تو همش

 .نبود خبری ازش ولی

 . مدرسه رفتم روز چند بعد اینکه تا

 ولی شده چیزی یک بود فهمیده شدم عوض چرا گفتمی. بود منتظرم حیاط تو علی برگشتم وقتی

 .نزدم حرفی بهش.بگم چیزی کسی به نمیتونستم من

 .بود ظهر از بعد رفتم خونه طرف

 .نبود خونه کسی تو رفتم

 .گرفت منو پشت از یکی که رفتممی باال ها پله از داشتم

 .نزنم داد که دهنم رو گذاشت رو دستش

 .بود همون هنوز ادکلنش بوی. بود خودش

 .شدممی خفه داشتم.بدم نجات رو خودم نمیتونستم میکردم تقال چقدر هر

 .کنممی فرار ازش چرا گفتمی بود عصبانی

 . میکردم سکته داشتم
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 .بود برگشته تازه خرید بود رفته اینکه مثل کرد صدام کارمون خدمت زهراخانم موقع همون

 .نمیزاره زندم بزنم حرفی کسی به اگه گفت نکرد ول رو دهنم عوضی اون

 . رفت کرد ولم بعدش

 سرم از دست و گردهبرمی دوباره دونستممی باشم زنده خواستنمی دلم دیگه اتاقم تو رفتم

 .برنمیداره

 .کردم نگاه دستم مچ به

 ساله۱۶ دختر یک بودم بچه هنوز من ترسیدممی مردن از. بودم ترسیده خیلی کردم کارو این وقتی-

 .افسرده ی

 .زنمنمی حرف باکسی تامدتها ولی.دادن نجاتم چجوری دونمنمی

 نکرده قبولم اونم شدم عاشقش بود کرده فکر. کردم اینکارو علی به عشق بخاطر کردمی فکر بابام

 خودم با اینکه بدون نشه ریزی ابرو اینکه برای بابامم.بود رسونده گوشش به اینجوری مامانم یعنی

 .خارج فرستادن منو شن خالص شرم از اینکه و بزنه حرف

 .ندیدمش وقت هیچ دیگه افتاد علی برای اتفاقی چه دونمنمی

 . بودم شناس روان نظر زیر خونه تو مدت تمام اوایل اون

 .زدم حرف کم کم اینکه تا

 .کردم زندگی عادی آدمای مثل که کشید طول سالها

 .بودم بستری روانی مرکز تو سال چند من نفهمیدن حتی پدرم مادرو

 

 .چیه العملم عکس ببینه که کردمی نگام همش تر جلو آمد آروم کارن.نمیومد باال دیگه نفسم

 .بودم کرده ـل*بغـ شکمم تو رو پاهام من

 .آورد نزدیکم رو اسپرم

 .بگیر اینو فقط ندارم کاریت-

 .گرفتم ازش لرزیدمی دستم اسپرم سمت بردم دستمو

 .دادم فشارش دهنم تو بار چند

 .بستم رو چشمام

 . داشتم سبکی حس بودم کرده تعریف نفر یک برای رو داستان این سال همه این بعد اینکه از
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 دوشم رو از بزرگ بار یک انگار ولی کشیدممی خجالت کارن از کنم باز رو چشمام خواستنمی دلم

 .بود شده برداشته

 .نیست امن جاده کنار اینجا ماشین تو بری باید بشی بلند میتونی-

 .کردم باز رو چشمام

 .بود هم تو همیشه مثل اخماش هنوز نیفتاده اتفاقی هیچ که انگار کرد نگام عادی خیلی کارن

 .شدم بلند جام از ماشین کمک با

 .نداشتم رو پام رو ایستادن توان هنوز

 کنار کارن. بود شب ۱۲ نزدیک ساعت کنم فکر ولی نداشتم ساعت. ماشین تو رفتم بدبختی با

 .کرد روشن ای دیگه سیگار بود وایستاده ماشین

 . درآورد جیبش از رو گوشیش که دیدم

 .بود گرفته تماس باهاش کسی انگار

 .زدمی داد که میومد صداش کردمی دعوا بود گوشی پشت که کسی اون با داشت بازم

 .شنیدم رو نبود این ما قرار ی جمله فقط

 .گرفت فاصله ماشین از بعدش

 .رسیدمی نظر به کالفه میکشید موهاش تو دستشو همش که دیدممی

 .آمدمی کارن سمت مرد یک با داشت که دیدم رو نیما

 . کرد قطع رو گوشی کارن

 .رفت نیما طرف به

 .رفتمی ور ماشین با مرده همون که بود ساعت نیم

 .شد ماشین سوار آمد نیما بعد یکم

 .خوبه حالت-

 . اره-

 

 .گفته بهت چیزی کارن-

 

 چی؟ راجب.نه-
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 .پریده رنگت نظرم به یکم. کن ولش هیچی-

 .شد درست ماشین خوبم من-

 .نه هنوز-

 .بگه نمیتونست ولی بگه چیزی یک خواستمی انگار کرد نگام نیما

 ؟.افتاده اتفاقی-

 .اتفاقی چه نه-

 .نمیگی ولی. بگی چیزی یک میخوای انگار کنیمی رفتار جوری یک اخه-

 .میگم بعدا نه یعنی. اره-

 . بگی االن میشه-

 .کردمی پاک رو پیشونیش همش.بود کرده عرق نیما

 !میترسونی منو داری. شده چیزی -

 نمیتونست خودش کارن بشی عصبانی اگه داری حق یعنی بشی ناراحت ممکنه دونممی راستش-

 هم تو از خودش. مجبوره کارن یعنی. بکنیم کارو این مجبوریم ما.  بگم بهت گفت من به بگه بهت

 مجبوره ولی تره ناراحت

 .شده چی بگی درست بهتره-

 ...کارن و تو باید. باید-

 .کنممی سکته دارم دیگه بگو چی کارن منو-

 .کنید صیغه کارن و تو-

 .زدمی بیرون داشت حلقه از چشام

 .کنیم چکار-

 .بکنیم کارو این مجبوریم-

 چجور من کردید فکر ندادم لوتون پلیس به کردم همکاری باهاتون من چون.شدید دیونه شماها-

 .هستم آدمی

 .کنید استفاده سو موقعیتم از نمیشه دلیل خونه برگردم خوادنمی دلم چون

 .لرزیدمی دوباره دستام

 .دادممی فشار مشتم تو مانتوم
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 با بدونه اگه ولی کنه پیدات که پیگیره خیلی دکتره اونگفته کارن ولی ناراحتی میدونم. باشاروم-

 .طرفیم پدرت با فقط اینجوری داره برمی سرمون از دست داری نسبتی کارن

 .آوردیم شانس خیلی نکرده پیدامون که اآلنم تا. داره نفوذ چقدر که نه یا دونیمی دونمنمی

 

 .میشم بیچاره کنه پیدام سهیل اگه دونستممی میکردم سکته ترس از داشتم

 . بکنم هرکاری کنم پیدا نجات دستش از اینکه برای بودم حاضر

 نسبت کافی ی اندازه به کارن تازه.داشتم من که بود سرنوشتی چه دیگه این.شدممی دیونه داشتم

 با باید کردمنمی قبول اگه ولی شدمی ثابت دربارم کارن حرفای میکردم قبول اگه. بود بدبین بهم

 .شدممی روبرو سهیل

 .میکردم انتخاب رو یکی وبدتر بد بین باید

 .بودم افتاده گیر بدی دوراهیه تو

 .بکنی فکراتو تونیمی فردا تا-

 .شد پیاده ماشین از نیما

 .بشم روبرو کارن با خواستمنمی بستم رو چشمام کنم چکار دونستمنمی میترکید داشت سرم

 .دادم تکیه شیشه به رو سرم

 .زدمی تند تند قلبم شد باز درماشین

 دونستمنمی که بود حس جور یک هم کشیدممی خجالت ازش هم داشتم کارن به خاصی حس

 .داشتم خاص اضطراب جور یک.چیه

 .کرد حرکت ماشین

 نفهمیدم که کردم فکر اینقدر. بود زیاد خیلی بیمارم بدن برای اضطراب همه این بودم خسته خیلی

 .برد خوابم کی

............. 

 .کردم باز رو چشام

 .بود شده پارک رستوران یک نزدیک جاده کنار ماشین بود روشن هوا

 .نبود کارن

 .شدم پیاده ماشین از

 .زدمی حرف موبایل با ماشین از تر دور یکم نیما
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 .زدمی داد

 .بود عصبانی اینقدر آروم نیمای که شده چی فهمیدمنمی

 .رفتم سمتش

 .کرد قطع رو گوشی دید تامنو

 .شده چی.  سالم-

 .بخوریم صبحانه بریم بیا.نیست چیزی. سالم-

 .رفتم رستوران سمت باهاش

 خواستمنمی کجاست کارن بپرسم نیما از کشیدممی خجالت چرا دونمنمی. کجاست کارن دونستمنمی

 .بکنهبدی فکر

 .شدیم صبحانه خوردن مشغول

 .کردی فکراتو شد چی-

 به زد بار چند نیما.میکردم سرفه همش بود کرده گیر گلوم تو لقمه کردم بلند دفعه یک سرمو

 .شدم بهتر تا.پشتم

 .خوبه حالت-

 .دادم تکون رو سرم

 .شد مشغول دوباره نیما

 .نگفت چیزی دیگه

 .ماشین سمت رفتیم صبحانه بعد

 .واستادیم ماشین جلوی

 .کنیمی چیکار بالخره نگفتی. کنیم صبر یکم باید میاد االن جایی تا رفته کارن-

 رسیدمی نظر به ناراحت. کردم نگاش

 .ندارم ای چاره کنم فکر ولی کنم چکار نمیدونم-

 .کنه پیدام سهیل خوادنمی دلم

 .کنیمی قبول یعنی-

 .ندارم ای چاره کنم فکر اره-

 .مطمعنی-
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 .اره-

 .بود ناراحت کردنم قبول از تصورم برخالف کنم قبول من نداشت انتظار انگار نیما

 .میومد ما سمت داشت که دیدم رو کارن

 .رفت سمتش سرعت با نیما

 .کردنمی بحث باهم

 .کردنمی بحث باهم اینقدر که.بود مشکلی چه دونمنمی

 . گفتمی کارن به چیزایی یک میومد و رفتمی همش نیما

 .بودن عصبی هردو

 .سمتم آمد نیما بعد یکم

 .. برای واستیم بعدی شهر تو باید-

 .بود شده ساکت

 کنم قبول خواستم خودم من ناراحتی چرا تو نداره اشکالی-

 .کجاست کارن ببینه.کرد نگاه پشتش به نیما

 .گفت آروم

 .کنی قبول نیستی مجبور-

 .کنهمی پیدام سهیل نگفتی مگه-

 ..ولی چرا-

 .ندارم مشکلی من-

 .سمتمون میومد داشت کارن

 . باشه-

 حتی.نزد حرفی شد سوار آمد کارن بعد دقیقه چند.شدم ماشین سوار منم ماشین پشت رفت نیما

 .نکرد نگامم

 .شده مجبور اونم گفت نیما بود ناراحت بده انجام کارو این خواستمی اینکه از حتما

 دلم.بودم معذب کارن پیش بود زده رو حرف این نیما که موقع اون از میکردم نگاه جاده به

 .بگیرم فاصله ازش خواستمی

 وقت یک بازیه یک همش کار این باشه یادت کنیمی چکار داری که دونیمی زد حرف باهات نیما-

 .نکنی دیگه فکرای خودت پیش
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 .انداختممی بهش رو خودم داشتم من انگار شدم عصبانی

 .فکری؟ چه مثال-

 .زنیدمی زیاد توهم ـا*زنـ شما دیگه خوب-

 کردی فکر.بکنی رو کار این نیستی مجبور ناراحتی خیلی اگه هم تو زنمنمی توهم من نباش نگران-

 .هستی کی

 .بندازم بهت خودمو من ترسیمی که پیت، برد

 .کرد نگام عصبانیت با

 .مهمی خیلی خودت نیست-

 .بکنی رو کار این نیستی مجبور گفتم منم-

 .بشیم راحت روانی آدم اون شر از تونیمنمی نکنم رو کار این اگه-

 بهر بکنه رو کار این بگی نیما به تونیمی بدی انجام رو فداکاری این خودت نیستی مجبور خوب-

 .اون یا باشی تو که نداره فرقی من برای حال

 .گرفتمی آتیش داشت. سمتم برگشت

 .کردم نگاش تفاوتیبی با منم

 (.بگیره منو بیاد موندم من انگار کیه کرده فکر)

 فرق برام من بدونه اون نداشتم دوست ولی بده انجام رو کار این کارن که خواستمی دلم ته درسته

 .داره

 .بکنه رو کار این نیما بگم پس-

 .کنهنمی فرق برام گفتم داری دوست هرجور-

 .عصبیه که بده نشون خواستنمی ولی. بود عصبی قیافش

 .نیست همراش شناسنامش ولی بکنه رو کار این بگم نیما به خواستممی هم خودم اتفاقا-

 .کنم قبول خودم شدم مجبور منم

 .نه بود سختت چقدر.اخی-

 .بود شده قرمز عصبانیت از صورتش

 .باش زدنت حرف مواظب-

 منت سرمن پس کنممی کارو این دارم مجبورم چون منم هستی کی کردی فکر. شدی ناراحت چیه-

 .کردینمی قبول وگرنه هست خودتم نفع به کار این مطمعنم نزار



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

97 

 

 

 ...که حیف. منه نفع به خیلی اره-

 ؟ هان چی حیف-

 .میداد فشار محکم دستاش با رو فرمون. کرد نگاه روبرو به فقط. نزد حرفی

 کسی بود قرار اگه بکنه رو کار این که میکرد فرقی چه بود مرد یه اون چیه مشکلش نمیفهمیدم

 و اینکار نمیخواست داشت تعهد کسی به شاید.میشد ساز مشکل برام که بودم من اون باشه ناراحت

 .بکنه

 .نرسیدم اینتیجه به ولی باشه میتونه چی مشکلش بفهمم تا کردم فکر تا هزار

 .برداره سرم از دست سهیل میخواستم فقط. نبود مهم برام بهرحال

 که داشتم امنیت حس جور یک کارن با ولی داشتم مشکل مردا با ومنم بود مرد یک هم کارن درسته

 بودم باهاش که روز چند این تو کارن که بود این بخاطر شاید نداشتم کس هیچ به نسبت ووقت هیچ

 .نبود طلب فرصت دیگه مردای برخالف.نمیداد اهمیت بهم اصال

 .باشم داشته اعتماد ومغرور اخمو مرد این به من میشد باعث موضوع همین

 .رسیدیم روستا یک به که بود ظهر نزدیک

 نمیدونستم بودم نرفته دیگه جایی کیش و شمال جز وقت هیچ و نبودم ایران سالها اینکه بخاطر

 .هستیم جنوب طرف بود معلوم مردمش پوشیدن لباس طرز از ولی کجاییم دقیقا

 .بودم سنتی لباسای این عاشق همیشه من

 .داشت نگه روستا اون های کوچه از یکی کنار رو ماشین کارن

 .نزد حرفی من به ولی.شد پیاده خودش

 .شم پیاده که کرد صدام نیما بعد دقیقه چند

 .پایین اومدم ماشین از

 .واستادیم اینجا چرا-

 .کرد نگام ناراحتی با

 .نیست امن شهر بریم نمیتونیم.کنید عقد جا همین باید-

 .باشه-

 .واستاد قدیمی ی خونه دفتر یک دم.رفتم نیما دنبال

 .تو برو-
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 .میکنم رو کار این دارم شدنمی باورم بودم گرفته استرس

 .بودی عذاب باعث دیدمت که روزی از که سهیل بهت لعنت

 تو رفتم

 .خانم رزیتا-نیما

 .طرفش برگشتم

 .بله-

 ....دختر یک برای اخه بکنی رو کار این میخوای مطمعنی-

 سال چند بعد که خوشحالم.ندارم ای چاره موقعیت تواین ولی باشم کرده اشتباه ممکنه که میدونم-

 همیشه اونم.بود ارزش با خیلی برام که میندازی کسی یاد منو تو. باشه نگرانم که شد پیدا نفر یک

 .بود نگرانم برادر یک مثل

 .باشیم هم برای خوبی دوستای میتونستیم اونوقت.میشدیم اشنا باهم بهتر موقعتیت یک تو کاش

 .کرد نگام ناراحتی با نیما

 ....میدونستم اگه هستی راضی خود از پولدار لوس دختر یه تو که میکردم فکر متاسفم واقعا من-

 .ندارم موضوع این با هم مشکلی.نیستم ناراحت من نداره اشکال-

 .نیستن بد هستند زندگیم تو که ادمایی ی همه بفهمم شد باعث جریان این حداقل

 کردن اخم درحال جوری همین میترسم اخر نکرده اخم بیشتر اخموت دوست تا تو بریم بیا االنم

 .بشه خشک صورتش

 .زد لبخندی نیما

 .باش خودت نگران شما-کارن

 .کردم نگاه پشتم به برگشتم

 .میکرد نگام داشت ـینه*سـ به دست کارن

 .نداریم وقت شب تا تو بفرمایید شد تموم سخنرانیتون اگه-

 .تو رفتم شدم رد کنارش از انداختم باال رو هام شونه

 وکهنه معمولی وسایلی با بود وسطش کوچیک عقد ی سفره یک که.شدم کوچیک اتاق یک وارد

 .مینداخت قدیمی فیلمای یا منو بوده پهن اینجا سفره این سالها انگار

 .بود سفره جلوی هم کهنه صندلی دوتا

 . بود من عقد سفره این یعنی
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 . داشتم خودم برای آرزوهایی چه

 دور روستای این تو حاال.باشم داشته دوستش عاشقانه که کنم ازدواج باکسی داشتم دوست همیشه

 .نداشت بهم حسی هیچ که شدممی کسی زن داشتم افتاده

 .گرفتم سفره از چشم زنی صدای با

 .خانم سالم-

 .کردم نگاه بود کنارم که جونی زن به

 .داشت ای قهوه چشمایی با سبزه صورتی

 .میرسید نظر به جذاب سنتی لباس اون با.امد خوشم ازش اول نگاه در داشت بانمکی ی قیافه

 .سالم-

 .بخونه رو عقدتون ی خطبه قراره بابام یوسف حاج دختر.هستم ترنج من-

 .رزیتام منم-

 اینجا که کسایی ی همه معموال میکنید عقد روستا این تو دارید که هستید هایی غریبه اولین شما-

 .هستند اینجا بومی افراد از میکنن عقد

 .زدم بهش لبخندی

 .قدبلندس اقای همون شوهرت-

 .کردم نگاه میزد حرف باهاش و بود واستاده پیرمرد یک کنار که کارن به

 یک تو حتی که کسی کارن روز یک نمیکردم تصور هم رویا تو حتی بود کارن منظورش شوهرم

 ولی.بود موقت عقد این که هرچند بشه شوهرم بود قرار داشتیم دعوا باهم هم کوچیک موضوع

 .بیوفته اتفاق این بود قرار

 .همونه اره-

 عقد ی خطبه هرکس برای حاال تا سبکه دستش خیلی بابام.بشید خوشبخت اال ایشا میاید بهم خیلی-

 خیلی باهم ما. خونده بابام اونم میگم رو شوهرم فواد منو عقد. نشه خوشبخت محاله خونده

 .خوشبختیم

 .میکنیم رو کار این داریم وچرا اینجاییم چرا ما میدونست چه دختر این.زدم لبخند بهش

 .بگیر اینو عزیزم بیا-

 .بود صورتی ریز گلهای با چادرسفید یک. کردم نگاه دستش تو چادر به

 . بوده خودم عقد مال کن سرت اینو بیا-

 .نمیشه اخه-
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 .باشه سرت سفید چادر عقد سر داره شگون نکن تعارف بگیر-

 .ممنون-

 .گرفتم ازش رو چادر

 .باشن عقدت سر نمیخوان خانوادت-

 .کردم نگاش

 ولی باشم تنها االنم نبود این حقم بودم تنها زندگیم تمام که من برای بود غریبی ی واژه چه خانوادم

 تو که اون نه میخواد خودش که میکنه رو کاری سرنوشت همیشه. کرد مقابله سرنوشت با نمیشد

 .میکنی انتخابش

 .بیان نتونستن کشورن از خارج خانوادم-

 . نخور غصه نداره اشکالی باشه-

 .کرده فوت پیش سالها مادرم بود بابام فقط عقد سر منم

 .متاسفم-

 .کرده پر برام رو همه جای که داد بهم رو فواد خدا عوض در نداره اشکال-

 .میگم چی من میفهمی اونوقت زندگیت تمام میشه شوهرت عقد از بعد مطمعنم

 صحبت داشت هنوز کردم نگاه کارن به. کردم فکر حرفش به من و رفت پدرش سمت ترنج

 .بگه بهم کسی بود ممکن که بود حرف ترین مسخره زندگیم تمام بشه کارن.میکرد

 .نشست کنارم سمتم اومد کارن بعد یکم

 .بود دستم تو چادر

 .چیه این-

 .داده بهم دختره اون.نیست چیزی-

 .میکنی ازدواج داری شده باورت نکنه چیه-

 .دادم فشار مشتم تو رو چادر

 .میکنیم ای دیگه کار داریم مگه-

 .بود نخواهد و نیست چیزی تو منو بین نکن بافی رویا خودت برای گفتم بهت-

 .میترکیدم داشتم حرص از
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 کردم قبول نکنه شک اینکه برای دادمنم بهم رو چادر دختر اون نبافتم رویایی من میدونم خودم-

 پس.کنم قبول شوهرم بعنوان رو تو که نیستم احمق اونقدر منم باشی نداشته استرس بهتره پس

 .نباش راضی خودت اینقدراز

 .دادمی فشار بهم دندوناشو.کرد مشت رو دستاش

 .شد ساکت عاقد صدای با که بزنه حرفی میخواست

 .میخورد حرص داشت حرفم از که بود اون حاال

 .بخونم رو خطبه که حاضرید دوماد و عروس خوب-عاقد

 .جون اقا کنید صبر-ترنج

 .سرم گذاشت گرفت رو چادر کنارم امد

 .دستم داد هم کوچیک قران یک

 .بخونید حاال خوب-

 .کرد خوندن به شروع عاقد

 .دوختم چشم قران ی صفحه به کردم باز رو قران منم

 .افتادم بابا و مامان یاد بودم شده خسته تنهایی همه این از بود دلم تو عجیبی غم

 یک به غریبه ادم یک از فرار بخاطر تنها تک اینجا االن باید که بودن کرده رو کار این من با چرا

 .بشم وصل دیگه ی غریبه

 .بود شده جمع چشمم تو اشک

 قبلش عاقد که نفهمیدم حتی کردم بلند رو سرم وکیلم خانم عروس میگم سوم بار برای ی کلمه با

 .میشد انجام باید کار این حال بهر میکرد فرقی بوداصالچه چقدر صیغه مدت نمیدونم.بود گفته چی

 .کردم نگاش زد پهلوم به ارنج با کارن

 .امد پایین چشمم از اشک قطره یک

 . بود شده خیره چشمم اشک به کارن

 .قرارگرفتم فشار تحت چقدر من نمیکرد باور شاید

 .بود شده تر روشن نظرم به. نبود تیره همیشه مثل چشماش عسلی

 .برگردوندم رو سرم عاقد صدای با

 .وکیلم شد چی خانم عروس-

 .بله گفتم اروم
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 .نبود راضی ماجرا این از اونم انگار میکرد نگام مات نیما.زد دست ترنج

 .گفت رو بله کارن بعدشم

 .شد تموم راحتی همین به چیز همه

 

 .کنیم امضا اورد رو دفتری عاقد

 .نبودم دنیا این تو انگار اصال میدادم انجام میگفت کاری هر ها شده مسخ مثل من

 .بکشم نفس بیرون برم اونجا از میخواستم فقط میشدم خفه داشتم

 صیغه خواستمی حتما کنه صبحت دار دفتر با که ـل*بغـ اتاق رفت شد بلند کارن کردن امضا بعد

 .شدم بلند جام از منم بگیره ازش ازش رو نامه

 . بکشم نفس خوب نمیتونستم

 .میرفت گیج سرم

 .سمتم امد ترنج

 .پریده رنگت چرا بده حالت شده چی-

 .خوبم-

 .برمیداشتم ماشین تو از رو اسپرم باید نیوفتم که گرفتم دیوار به رو دستم

 .بیرون امد ـل*بغـ اتاق از موقع همون نیما

 .سمتم دوید

 .شده چی-

 .اسپرم-

 .بمون جا همین میارم االن باشه باشه-

 .نشستم زمین روی واستم پام رو نمیتونستم

 .خوبی عزیزم-

 .دادم تکون رو سرم

 .میومد سمتم که میدیدم رو کارن تار تصویر.بود شده تار چشمام

 .زد زانو کنارم

 .بستم رو چشمام
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 .شده چی-

 .بیاره چیزی توماشین از رفت اقا اون شد بد حالش دفعه یک نمیدونم-

 .کرد بلند رو سرم خودش سمت کشید منو

 کنار که بود عجیب داشتم مشکل که من برای نداشتم بهش بدی حس.بود گوشم کنار قلبش صدای

 .نداشتم بدی حس هیچ کارن

 .کن باز چشماتو رزیتا.خوبی شد چی رزیتا-

 . زد ضربه صورتم به بار چند

 .زد کنار صورتم از رو موهام

 .بده جواب رزیتا-

 .بدم جوابشو که بودم اونی از تر بیحال

 .نکرد صدام اهای یا هی دیگه. بود روگفته اسمم بالخره

 .بیارید قند آب یکم میشه خانم-

 .اومد پایی صدای

 .کجایی معلومه-

 .میگشتم اسپرش دنبال داشتم-

 .من بدش-

 .داد فشار دهنم تو رو اسپره کرد باز رو دهنم کارن

 .بود شده بهتر حالم امد باال نفسم. کرد رو کار این بار چند

 .کردم باز اروم رو چشمام

 .نگرانمه میکردم تصور من شایدم بود صورتم جلوی کارن نگران چشمای

 .میکرد نگاه نگرانی با و بود نشسته دیگم طرف اون نیما

 . بدید بهش قند اب یکم بیاید -ترنج

 کرد نزدیک دهنم به گرفت روازش قند اب کارن

 .خوردم ازش یکم

 . خوبی -نیما

 .دارم جون هفتا من نترس. اره-
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 .زد تلخی لبخند نیما

 .نبود معلوم صورتش از هیچی.کردم نگاه کارن به

 سر درد برام همش که دزدیدم رو مریض غشی دختره این کردم غلطی عجب گفته خودش با حتما

 .میشه

 .باال بود آمده فشارم قند آب بخاطر گذشت ای دقیقه چند

 .واستاد شد بلند کنارم از کارن

 .بریم پاشو بهتری اگه-

 .بشه بهتر یکم کن صبر -نیما

 .بریم باید شده دیر نمیشه-

 .خوبم من نداره اشکال-

 سمتم اومد نیما شدم بلند جام از

 .بیای میتونی-

 . اره-

 .رفتیم ماشین سمت و کردم تشکر ازش کردم خداحافظی ترنج از

........................... 

 . قبل از تر ساکت شاید بود ساکت همیشه مثل کارن بود شده تاریک هوا.میرفتیم که بود ساعت چند

 حموم میرفتم باید میزدم کپک داشتم بود گرفته درد استخونام

 سهیل برای رو مدارک مگه داری عجله چرا دیگه االن.شدم خسته من.بری میخوای کی تا-

 .نفرستادی

 .کرد نگام کارن

 .بدی انجام بلدی هم ای دیگه کار کردن نگاه جز چیه-

 زبون بلبل االن میمردی داشتی که پیش ساعت چند تا.نمیشه خسته وقت هیچ زبونت که میاد خوشم-

 .شدی

 .کنم استراحت حموم برم میخوام شدم خسته من دوما بود پیش ساعت چند اون اوال-

 .زمین ی کره ته به رسیدیم.بری میخوای کجا تا.میکنه درد استخونام تمام

 .حموم بری که ستاره 5 هتل ببرمت نمیتونم شرمنده دوما بدم توضیح برات نمیبینم الزم اوال-

 .باشه داشته حموم که جا یک برو ستاره 5 هتل بریم نگفتم من-
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 .نمیشه فعال-

 .چیه برای عجله همه این-

 .کرد نگام کارن

 .نزنی حرف بشینی ساکت نمیشه-

 . نه-

 .میشد بلند صدا سرو ماشین از بازم

 مجبور شد خراب خودش ماشین که ندادی گوش حرفم به اینقدر. میشه خراب داره ماشین جون اخ-

 .واستی بشی

 .کرد نگام حرص با کارن

 .داشت نگه جاده کنار

 .فهمیدی نمیشی پیاده-

 .شد پیاده خودش

 .شدم پیاده خداخواسته از منم شد پیاده کارن تا

 .کردنمی نگاه ماشین به داشتن کارن و نیما

 .واستادم جاده کنار

 .سمتم برگشت شنید رو پام صدای کارن

 .نشو پیاده نگفتم مگه-

 .شم پیاده خواست دلم-

 .واسته جاده کنار زن یه زشته ماشین تو برو نکن لجبازی من با-

 .نشستم بس از شدم خسته نیست زشت اصالنم-

 .شد رد کنارمون از وانت یک

 سمتمون اومد شد پیاده ازش مرد یک.داشت نگه جلوتر یکم

 .ترسیدم خیلی

 .شدم قایم پشتش.کارن سمت رفتم منم پایین اومدن ماشین باالی از نیما و کارن

 .تر نزدیک اومد مرده

 .شده خراب ماشین اقایون شده چی-
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 .نیست مکانیکی ورا این بله-

 .کنید صبر صبح تا باید نیست کسی که االن ولی هست یکی باال روستای تو -

 .نیست مسافرخونه ورا این-

 باشید داشته دوست اگه ولی نیست.  نه-

 بگذرونید بد شب یک بیارید تشریف بدونید قابل اگه بغلیه روستای همین تو ما ی خونه

 .میمونیم ماشین تو.ممنون نه-

 ضمن در نیست امن اینجا بمونید جاده کنار خانومتون با شب نصف نیست خوب نکنید تعارف-

 .بیارید تشریف اگه میشه خوشحال خانومم

 .واستاد وانت کنار شد پیاده وانت از زن یک

 .کردیم نگاه بهش همه

 .نکنید تعارف بفرمایید-

 .بریم باهاشون که کرد قبول کارن

 .رفتیم وانت سمت کرد قفل رو ماشین در

 .بود واستاده وانت کنار سال میان خانم یک

 .کردم سالم بهش جلو رفتم

 .هستم گلنسا من دخترم سالم-

 .رزیتام منم-

 .داشت مهربونی ی چهره ولی بود کوتاه قد و تپل.داشت خاصی ی لحجه

 .شدیم سوار وانت پشت

 .نشست نیما

 .نشست نیما روبروی هم کارن

 .نشستم نیما کنار رفتم بشینم من نبود جا بود جعبه تا چند کارن کنار

 .بودیم ساکت

 .نیما به کردم رو

 .میشد برنده کارن بدن اسکار کسی به شدن مجسمه حالت برای میخواستن اگه میدونستی-

 .خندید نیما
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 .نمیدونستم نه-

 .بشه خیره جا یک به ساعتها زدن پلک بدون میتونه کن دقت بهش-

 . واقعا-

 .بود خیره جاده به مجسمه مثل بودم ماشین جلوی که مدت تمام.گرفتم تایم خودم بابا اره-

 .خندید بیشتر نیما

 .کرد نگامون عصبانیت با کارن

 .بمونید ساکت تونید نمی خبرتونه چه-

 .باشن تو مثل باید هم بقیه هستی اخالق بد خودت.داری چکار ما به تو-

 . خوشی الکی که باشم خوبه تو مثل پس-

 .کنم اخم مدت تمام که اینه از بهتر خوش الکی-

 ...میام میشم بلند-

 .میکنن شک بهمون اینا االن.میکنید دعوا باهم چقدر دیگه بسته -نیما

 .شدیم ساکت هردومون

 .رسیدیم روستا یک به بعد یکم

 .داشت نگه خونه یک جلوی گذشت کوچه تا چند از وانت

 .شدیم پیاده همه

 .شدیم کوچیک حیاط یک وارد تو بریم کرد تعارف کرد باز رو خونه در مرده

 . پله چند با بود بزرگ تراس یک جلوتر یکم

 .تو برم کرد تعارفم سمتم امد خانومه

 .اشپزخونه یک و خواب اتاق دوتا با بود بزرگ حال یک شدیم خونه وارد

 .واستادی در جلوی چرا عزیرم تو بیا-

 .بیرون اومد بعد یکم اتاقا از یکی تو رفت خانومه تو رفتم

 .گرمه اب. حموم بری میتونی داری دوست اگه. شدی خسته خیلی که معلومه قیافت-

 .واقعا-

 .خندیدید

 .برو عزیزم اره-
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 .حموم برم ندارم هیچی که اومد یادم دفعه یک

 .حموم نمیری واستادی چرا-

 .مونده جا ماشین تو لباسام اخه..اخه-

 . کرد نگام خانومه

 .دنبالم بیا جون دختر بیینم بیا-

 .اتاق تو رفتم دنبالش

 پشتی تا چند و ایینه یک و اتاق کنار کمددیواری یک با بود کوچیک اتاق یک

 بود حموم کنم فکر که بود اتاق کنار هم المینیمومی در یک

 رفت کمد سمت خانومه

 .گرفت سمتم.اورد در لباس یک

 قراره میخونه درس دانشگاه توه وسال همسن دوختم دخترم برای تازه رو لباس این دخترم بیا-

 .بپوشش بگیر. بوده تو قسمت حاال.بشه دکتر

 .دوختید دخترتون برای اخه نمیشه-

 .میدوزم براش دیگه یکی جون دختر بپوش-

 .بخوریم شام میخوایم که زودتر برو

 .نکشید زحمت خدا تورو-

 .داریم دوست مهمان ها جنوبی ما دخترم نیست زحمتی-

 .ممنون-

 .رفت بیرون اتاق از خانومه

 .بودم نشده خوشحال حموم ازدیدن اینقدر تاحاال.کردم پرواز حموم سمت منم

 .بیرون امدم حموم از کردم عوض لباسامو

 .بودم شده سبک

 بشه خشک که گذاشتم بازشون بعد گرفتم حوله با رو موهام اب

 .بود قشنگ خیلی بود داده بهم گلنسا که لباسایی.شستم حموم تو لباسامو

 .بود امده خوشم خیلی لباس از

 .داشت روش سنتی هایش دوزی تکه که بلند پیراهن یک
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 .کردم نگاه توش رو خودم رفتم ایینه سمت

 نکردن مصرف بخاطر نبود بد برام زیادم سفر این انگار نبود بیرنگ دیگه صورتم میامد بهم خیلی

 . نبود کبود چشمام زیر دیگه قرصام

 

 .زدم دور گرفتم دستام با رو دامن

 .داده تکیه اتاق دیوار به ـینه*سـ به دست کارن که دیدم زدم دور تا

 .گذاشتم قلبم رو رو دستم ترسیدم

 .نفهمیدم من که اتاق تو امدی کی تو-

 .خوشحالی اینجوری ندیدی لباس االن تا گیجی بس از-

 .اینجا بیای گفت بهت کی بعدم.نداشتم لباسا این از االن تا نخیر-

 چیزی خانومم ببینم بیام گفت خانومه اخه.میکنی چکار ببینم اومدم بود شده تنگ برات دلم اخه-

 .خواستم خدا از منم. نداره الزم

 کنم لهش بزنم میخواست دلم که گفت مسخره به جوری یک رو خانومم

 .زد ای مسخره پوزخند بعدشم

 .بیرون ببرید تشریف شد تموم دلتنگیت اگه.مسخره-

 .بودم دستورت منتظر-

 .گذاشتم سرم رو برداشتم رو بود گذاشته گلنسا که شالی ندادم اهمیت بهش

 .رفتم در سمت

 ؟.کجا-

 .بیرون میرم دارم-

 !جوری این-

 .مگه چیه-

 .بیرون بری میخوای پریشون موهای این با افتادست دور روستای یک نیست انجلس لس اینجا

 .بابا برو-

 .بیرون برو بعد کن درست موهاتو-

 .نمیخوام-
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 .گرفت رو بازوم نزدیکم امد

 .کن درست موهاتو میگم بهت-

 .بود گرفته درد دستم

 .دیونه کن ولم باشه-

 .کردم سرم شالو بافتم رو موهام برداشتم رو شال کرد ول بازومو

 .رفتم در سمت

 .میکرد نگام جوری همین کارن

 .بیرون برم میخوام کنار برو حاال-

 .کرد نگاه بهم.واستاد روبروم امد

 .میزد برق چشماش

 .میکنی ضرر وگرنه کنی گوش حرف همیشه بهتره-

 .ندارم حوصله خستم خیلی چون کردم گوش حرفت به االن اگه-

 .بیرون اومدم اتاق از اونور دادم هولش

 .میکرد درست شام اشپزخونه تو داشت گلنسا

 .میزدن حرف حال تو هم گلنسا شوهر و نیما

 .رفتم اشپزخونه سمت

 .شدیم زحمت باعث-

 .خودم دختر مثل هم تو.دخترم چیه حرفا این-

 . خوایدنمی کمک-

 .کردید ازدواج تازه.عزیزم نه-

 .میشه وقتی چند یه اره-

 .ندارید بچه-

 .نه-

 .کیش یا بندر میرید دارید میکنید چکار ورا این-

 . بودم شده گیج

 .بندر بریم شاید نیست معلوم یعنی.نمیدونم-
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 .داره باهاتون نسبتی چه حال تو اقا اون.اومدید کامیون با چرا-

 .بگم چی نمیدونستم

 .کرد صدام موقع همون کارن

 .بیارید تشریف خانم رزیتا-

 .نداره دوریتو طاقت شوهرت اینکه مثل مادر برو-

 .( شده چی نیست معلوم باز خودش جون اره.)

 . بیرون امدم آشپزخونه از

 .رفتم طرفش به بود واستاده حال در کنار کارن

 .کرد باز درو

 .دارم کارت بیرون بریم بیا-

 .بگو جا همین-

 .برد حیاط سمت خودش با منو گرفت دستمو مچ

 .کرد ول دستمو حیاط ی گوشه

 .نباشه کسی کرد نگاه اطراف به

 .میکنی اینجوری چرا شده چی باز-

 .میدادی امار زنه به داشتی چی-

 . ریممی کجا. کردیم ازدواج کی که میپرسید سوال ازم هی نمیدادم امار من-

 .اره گفتم منم بندر میرید گفت.میریم کجا نمیدونستم من

 .گفتی بیخود-

 .بندر میریم داریم مگه میگفتم چی خوب-

 .گفت چی دیگه. باش نداشته کاری چیزا این به تو-

 .داره باهام نسبتی چه نیما گفت-

 .گفتی چی-

 .کردی صدام موقع همون هیچی-

 .برادرته بگو پرسید ازت وقت هر خوب خیله-

 !من برادر-
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 .من برادر پس-

 .نیستیم شبیه بهم اصال.ریز ای قهوه اون. درشته مشکیه چشمام من منه شبیه کجاش اون-

 .بود شده خیره صورتم به کارن کردم بلند رو سرم

 .کردم نگاش منم

 .بود نکرده نگام اینجوری کارن حاال تا.بود زده خشکم

 .میزد تند تند قلبم

 .تر نزدیک امد

 .نخور تکون جات از-

 .بودم واستاده مجسمه مثل

 .اورد صورتم سمت دستشو

 .دیگه سمت یک کرد پرت برداشت سرم روی از چیزی یک دفعه یک

 .شد درشت چشمام

 .بود چی-

 .ملخ-

 .میترسیدم خیلی ملخ از.کردم بغلش محکم ترس از. زدم جیغ

 .زدم گندی چه فهمیدم تازه گذشت یکم

 . رفتم خونه سمت سرعت با نکردم بلند سرمو گرفتم فاصله ازش اروم

 .میزد تند تند هنوز گذاشتم قلبم روی رو دستم اتاق همون تو رفتم

 کنم عقدش بود منتظر اویزون ی دختره میگه خوش با حتما زدی گند بازم رزیتا سرت تو خاک)

 .بود شده قرمز لپام ایینه جلوی رفتم.( کنم چکار حاال.بشه اویزونم

 خیلی که ریشی ته.جذابش ی مردونه صورت قشنگش عسلیه چشمای اون افتادم کارن نگاه یاد

 .میومد بهش

 حس این اصال میترسوند منو داشتم که حسی.بودم شده دیونه میگفتم داشتم چی دادم تکون رو سرم

 بهم ربطی هیچ که مغروری مرد کارن به اونم بشم وابسته کسی به نمیخواستم. نداشتم دوست رو

 میزد تند قلبم اینقدر میشد نزدیک بهم وقتی چرا دونمنمی ولی. بودیم متفاوت دنیای دو از و نداشتیم

 فراموش زود میکردیم دعوا باهم همش اینکه با چرا.نبودم متنفر ازش مردا ی بقیه مثل چرا

 .میکردم

 .بودم گم سردر
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 گفت بهت چی رفته یادت.اینجایی چرا رفته یادت کاره خالف یک اون میفهمی نکن فکر بهش رزیتا-

 .بفهمی تونیمی نداریم ربطی هم به ما

 .بود شده چم دونمنمی ولی کنم درک خواستمی دلم

 خودمو نباید بیرون امدم اتاق از کردم مرتب رو خودم کشیدم عمیق نفس یک بستم رو چشمام

 .میکردم درگیرش

 .میزد حرف باهاشون بود نشسته بقیه کنار کارن

 .کردم کمک خانم گلنسا به رفتم اشپزخونه سمت

 .بیوفته کارن به چشمم وقت یک که نکردم بلند رو سرم شام مدت تمام خوردیم شام

 .بود قلبم تو لعنتی حس همون هنوز

 بیرون اتاق از و کرد پهن تشک برامون اتاق اون تو اومد گلنسا شام بعد.نمیدادم اهمیت بهش ولی

 .رفت

 .نشستم تشک روی کردم بازشون بود خیس هنوز موهام برداشتم شالمو

 .اتاق این تو بیاد مجبوره کارن االن میدونستم

 .بود کرده عرق دستام کف استرس از

 .کشیدم دراز تشک روی

 .کردم پتو زیر سرمو خورد تکون که دستگیره بود در به چشمم خودم روی کشیدم رو پتو

 بهم کارن میدونستم اینکه با.نمیخوردم تکون ترس از ولی بودم کرده عرق.میزد گنجشیک مثل قلبم

 .میترسیدم بازم لعنتی ی گذشته اون بخاطر ولی نداره کاری

 .شنیدم رو میشد نزدیک بهم که کارن پای صدای گذشت یکم

 .میشه پاره داره میکردم حس که دادم فشار اینقدر رو پتو

 .شد ساکت جا همه بعد دقیقه چند ولی

 .میکرد چکار کارن نمیدونم

 .نداریم بهم ربطی ماهیچ گفتم بهت نکن خفه خودتو بیداری میدونم بچه هی-

 . بیرون اوردم پتو زیر از اروم رو سرم

 .بود چشمش روی دستاش از یکی بود کشیده دراز بود سرش زیر که بالشت یک با اتاق کنار کارن

 .(بیدارم فهمید کجا از لعنتی)

 .خوابیده پتو و تشک بدون که سوخت براش دلم گذشت یکم
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 .خوابیدی-

 .نداد رو جوابم

 .خوابیدی میگم توام با-

 .میخونم کتاب دارم نه-

 .(بامزه خیلی کرده فکر مسخره)

 .بخوابی میخوای پتو بدون-

 .نمیشی خسته میزنی حرف اینقدر. بخوابی میشه-

 .نخوری سرما که سوخت برات دلم منه تقصیر-

 .میخوره سرما گرما این تو کسی کل عقل اخه-

 .بخواب بگیر جوری همون درک به اصال-

 .بخوابم خواممی خستم خیلی که شو ساکت.شد تموم حرفات اگه-

 .ندادم رو جوابش

 .(شدی ضایع بازم دیدی احمق شدی راحت)

 .بستم رو چشمام

 .بود بـرده خوابش زود اینقدر که.بود خسته خیلی حتما.خوابیده بود معلوم کارن نفسای صدای از

 .خوابیدم بستم رو چشمام منم

................................................ 

 .کردم باز رو چشمام

 .نبود اتاق تو کسی کردم نگاه اطراف به

 .شدم بلند جام از

 .بیرون رفتم.کردم مرتب رو اتاق

 .میکرد اماده رو صبحانه ی سفره داشت گلنسا

 .سالم-

 .دخترم سالم-

 .خوابیدم خیلی ببخشید-

 .بخور صبحانه بیا عزیزم نداره اشکال-
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 .کجان بقیه-

 .کنن درست رو ماشین رفتن زود صبح-

 .بود خوبی زن گلنسا خوردیم صبحانه گلنسا با شستم رو صورتم رفتم

 .داشت راه تو که ای نوه بودو کرده ازدواج که پسرش و گفت دخترش از

 بعد کار سر رفته خودش مکانیکی گذاشته رو نیما و کارن گفت اومد گلنسا شوهر فقط نهار موقع

 .سرکار رفت شوهرش نهارم

 .بودن برنگشته هنوز بود شده غروب نزدیک

 .نداشتم ازشون ای شماره هیچ میزد شور دلم

 .بودم واستاده در جلوی

 .بود گرفته درد پاهام که بودم رفته راه در جلوی اینقدر. بودم در جلوی که بود ساعت چند االن

 .نکردم قبول باشم منتظر تو برم کرد اصرار هرچی گلنسا

 .بود شده تاریک هوا

 .بود شده سرازیر دیگه اشکام

 .کنم چکار تنها کجاست نمیدونستم که روستایی این تو نمیدونستم رفتن و کردن ولم هم اونا حتما

 .میریختم اشک فقط

 .دنبالشون بره گفتم اقا محمد به من کشیده طول کارشون شاید کنیمی گریه چرا عزیزم-گلنسا

 .رفتن کردن ولم منو.گذاشتن تنها منو-

 .میان دیگه االن باشن هرجا.میره میزاره رو زنش ادم مگه مادر حرفیه چه این-

 هیچ کارن و کردیم ازدواج باهم کاغذ یه تو فقط یعنی نیستم کارن زن من که نمیدونست زن این

 .نداره من دربرابر مسعولیتی

 .شد بیشتر گریم

 .شدم بلند جام از کوچه تو پیچید ماشین یک

 .چیه ببینم نمیتونستم بود زیاد ماشین نور

 .داشت نگه خونه جلوی ماشین

 .شد پیاده ازش کارن

 .سینش به میکوبیدم مشت با انداختم بغلش تو رو خودم چجوری نفهمیدم دویدم سمتش
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 .بودی کجا االن تا گذاشتی تنهام چرا-

 .بود واستاده سرجاش فقط نمیکرد کاری کارن

 . روپشتم گذاشت رو دستاش اروم

 .باش اروم. باش اروم-

 .بود نگرانتون خیلی نشسته در جلوی ساعته چند ،خانومتون اقا-گلنسا

 .شدیم شما زحمت باعث ببخشید-

 بیقرار اینقدر که داره دوستتون خیلی معلومه نشه طوریش که بودم نگران فقط من حرفیه چه این-

 .بود

 .نزد حرفی کارن

 .گرفتم فاصله ازش.بودم شده تر اروم من

 .بود پایین سرم

 .کرد تشکر گلنسا از کارن

 .باشه خودم دادمال رو لباس اون گلنسا کردم عوض هامو لباس تو رفتم منم

 .بود امده باهاش کارن که شدم ماشینی سوار و کردیم حافظی خدا و کردم تشکر ازش

 .بود ناراحت ولی.نمیزد حرفی کارن

 .بودید کجا-

 .بدم توضیح برات بابد-

 .کجاست نیما.گذاشتید تنهام کردم فکر میکردم سکته داشتم-

 .بود شده تیره چشماش سمتم برگشت کارن

 .کنیمی صداش کوچیک اسم به شدی صمیمی باهاش.مهمه برات خیلی-

 مردم کردن صدا کوچیک اسم با مشکلی من بعدم آمده سرش بالیی چه که مهمه برام اره-

 .نداره صمیمیت به ربطی.ندارم

 .توه نگران اونم که دارید باهم سری سرو چه نیما و تو-

 .بودم شده عصبی

 .مریضه فکرت تو.داره سر سرو باهاش باشه کسی نگران هرکی مگه چیه منظورت-

 .کنهمی داره چکار فهمهنمی احمقه اون نشو نزدیک نیما به گفتم بهت بار چند االن تا بچه ببین-
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 . عاقلیه و خوب پسر هم خیلی اون نکن توهین بهش-

 

 .دزدیدتت که میکنی طرفداری کسی از داری جالبه-

 شده مجبور داشته مشکل اونم شاید.باشه بدی ادم نمیشه دلیل کرده اشتباه یک چون داره ربطی چه-

 .نمیکنه کم بودنش خوب از چی هیچ موضوع این ولی بکنه رو کار این

 .بود شده قرمز رنگش.بود شده عصبانی کارن

 . دادمی فشار رو فرمون

 .نکن بیخودتلف رو وقتت پس نمیخوره دردت به اون بدون ولی باشه-

 .میزنی حرف اینجور که کردم کاری مگه من داری من با مشکلی توچه میزنی که حرفیه چه این-

 خودتون شد که وقتش بعدش مظلومیت به میزنید رو خودتون میشناسم خوب من رو شماها جنس -

 .میدید نشون رو

 .میاد من سر بالیی چه که نبودی نگران تو یعنی. همین شدم نگرانش فقط من-

 .باشم تو نگران باید چرا نه-

 .کردی ول غریبه تا چند پیش تنها اونجا منو نبود مهم برات یعنی-

 .کرد نگاه بهم

 زد بهم پوزخندی بعدش

 کردنم ـل*بغـ بار چند با کردی فکر.هان کردی فکر چی خودت با تو میشه اینجوری که دونستممی -

 بشه تموم که کارمون که گروگانی یک فقط من برای تو.نکن بافی رویا گفتم بهت.میشم عاشقت

 .همین میدم تحویلت

 .ای غریبه من برای آدما همون ی اندازه هم تو

 .کردم نگاش مات

 .باشه عاطفه بی اینقدر میتونست چطور

 .نداشتم ارزشی هیچ براش من یعنی

 چرا. باشم مهم کارن برای داشتم انتظار چرا.چکید چشمم از اشک قطره یک پنجره سمت برگشتم

 .باشه نگرانم کارن که بود مهم برام

 .بود مهم برام بهم نسبت کارن دید چرا

 .بودم ساکت و نزدم حرفی دیگه
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 .میکردم حس قلبم تو عجیبی سوزش

 .بودیم راه تو ساعت یک حدود

 .رسیدیم دریا به

 اصال برام دریا االن ولی بودم دریا عاشق همیشه من. نمیکرد خوشحالم دریا موجهای صدای

 .نداشت جذابیت

 . شد پیاده ماشین از. داشت نگه رو ماشین کارن

 .میزد حرف دیگه مرد یک با که دیدم دور از رو نیما

 .میرفت سمتشون داشت کارن

 .کنه دعوا باهام کارن باز نبود مهم برام نشستم ها شن روی ساحل کنار رفتم.شدم پیاده ماشین از

 .بود سیاه من سرنوشت مثل هم دریا. کردم نگاه دریا به

 .سالم-

 .بود واستاده پشتم نیما.برگردوندم رو سرم

 .سالم-

 .خوبی-

 .اره-

 .کرد تعجب بودم داده سرد اینجور جوابشو من اینکه از نیما

 .گفته چیزی بهت کارن باز -

 .نه-

 .نشست کنارم اومد نیما

 .کنممی اخفالت دارم کنه فکر باز کارن خوامنمی بری میشه-

 .زده بهت حرفو این کارن میگی داری چی-

 .خیالبی کن ولش-

 

 یک اینجا بیایم شدیم مجبور نمیشد درست ماشین. شدی ناراحت کردیم ولت اونجا اینکه از میدونم-

 .کشید طول یکم کنیم پیدا دیگه ماشین

 .شده چی بگی برام ندارم حقی هیچ من بدی توضیح برام نمیخواد-
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 .بشه روشن تکلیفم تا گروگانتونم فقط من

 .خوبی رزیتا-

 .سمتم برگشت بعدش کرد نگاه کارن سمت نیما.بود شده جمع چشمم تو اشک کردم نگاش

 . گفت آروم

 .بری باید تو-

 .کردم نگاش تعجب با

 برم؟ کجا-

 .برو فقط تو میکنم گرم رو کارن سر من برو فقط کجا نمیدونم. بری باید-

 . برم کجا نیستم بلد رو جایی من شدی دیونه-

 .عماد به بدیم تحویلت مجبوریم نری اگه بشه چی قراره نمیدونی تو-

 ؟ کیه عماد-

 .کنم کاری نمیتونم من دیگه بشیم لنج اون سوار اگه برو فقط بگم نمیتونم االن-

 .بفهمه اگه کارن چی تو پس-

 .نداره کاری بهم بشه عصبانی هرچقدرم کارن. کنم چکار میدونم من نباش من نگران تو-

 .برم کجا من اخه ولی-

 .میگرده دنبالت جا همه داره پدرت خانوادت پیش برو-

 .خونه برم نمیخوام من ولی-

 .ناکیه خطر ادم نیست ما مثل اون نمیشناسی عمادو تو-

 .بیوفته خطر تو جونت ممکنه

 .میکنی رو کار این چرا ولی-

 فعال میدم توضیح بهت رو چی همه بعدا. میگم رو خواهرم میبینم رو ندا انگار میکنم نگات وقتی-

 .نفهمیده کارن تا بری باید

 .پول یکم با.داد بهم گوشی یک جیبش تو کرد دست

 .برو باش زود بکنی چکار بگم میزنم زنگ بهت برو فقط.بگیر اینو-

 .شدم بلند جام از بودم دودل
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 با مشکلی چه و کیه عماد نمیدونستم.بودم ترسیده ولی بشه درست دردسر براش ممکنه میدونستم

 . داره خانوادم

 .شدم بلند جام از

 .دیگه برو-

 .رفتم کارن ،مخالف دیگه سمت اروم

 .دویدم سرعت با بعدش

 .گذاشتم قلبم روی دستمو.کشیدممی نفس تند تند.دوییدم چقدر نمیدونم

 نیستم من فهمیده کارن حتما االن تا.شدم قایم کوچه یک تو.میکردم سکته داشتم بود تاریک جا همه

 .برم کجا نمیدونستم.

 فرارمیکردم نباید بودم شده پشیمون. کردم قایم دیوار پشت خودمو.میومد پا صدای کوچه ته از

 .نیاد در صدام که دهنم رو دستموگذاشتم داشتم امنیت کارن پیش حداقل

 .اومد باال نفسم یکم.شد دور پاها صدای

 .خورد زنگ جیبم تو نیما گوشیه

 .بود روش کارن اسم.کردم نگاش اوردم درش جیبم از

 .شد قطع که خورد زنگ اینقدر

 .دادم جواب باشه امده پیش براش مشکلی نیما که ممکنه گفتم باخودم.خورد زنگ دوباره

 .کردم لمس و رنگ سبز عالمت

 بده جواب الو.. الو-

 .کجایی احمق ی دختره

 .نگفتم چیزی بودم ساکت

 .فهمیدی برمیگردی االن همین-

 .برنمیگردم من-

 پیدات نشده تاصبح که باش مطمعن کنی چکار میخوای تنها شهر این تو احمق. میکنی غلط تو-

 .نیوفتی عماد افراد گیر قبلش اگه البته میکنم

 منو کیه عماد این بده بهتون بابام بگو بخوای پول هرچی.بردار سرم از دست میخوای جونم از چی-

 .بدی تحویلش میخوای
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 عقل بی ی پسره این میدونی.نمیزارم زندت کنم پیدات خودم برنگردی اگه چون برگرد خودت رزیتا-

 باید عمرش اخر تا نده تحویل تورو اگه میدونی.بدهکاره عماد به چقدر داده فرار پیشنهاد بهت که

 .بخوره خنک آب زندان بره

 میگی دروغ-

 .بگم دروغ بهت باید چرا مثال-

 .نیما به بده رو گوشی-

 .نمیشه-

 .درک به برو پس-

 .نکن قطع باشه-

 .گوشی تو پیچید نیما صدای بعد یکم

 .برو نکن گوش کارن حرفای به رزیتا الو-

 .بدهکاری یارو اون به میگه راست-

 .باش نداشته کاری چیزی به برو گفتم بهت-

 .بگو راست خواهرت جون رو تو-

 . برنگرد فقط میکنم درستش خودم ولی. اره-

 .شد شل دستم تو گوشی

 .پیچید گوشی تو کارن عصبی نفسای صدای

 .میکنم پیدات حال بهر من چون برگرد ادم ی بچه مثل حاال گفتم دیدی.دستته گوشی الو-

 .بودم ساکت

 .فهمیدی برگرد آالن همین میگم بهت چی میشنوی-

 .داری طلب ازش پول نیما مثل هم تو.میاد گیرت چی من دادن تحویل از تو-

 بخاطر فقط مطمعنی.برگردم که کشیمی خودتو داری که داره ارزش برات چقدر من دادن تحویل

 .نگرانی اینقدر نیما بدهی

 .بود شده ساکت

 .ساکتی چرا لعنتی بگو-

 .برگرد مهمه برات نیما اگه-

 .کرد قطع رو گوشی
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 . زمین رو نشستم خوردم سر دیوار کنار

 رزیتا بابای گور میده اهمیت بیچاره من به کی. میگره رو پولش اونم حتما میاد گیرش چی معلومه

 من منتظرشه که داره خواهرم یک تازه میافته دردسر تو نیما فقط اینجوری کنم فرار اصال باید چرا

 .کس هیچ دارم رو کی

 فقط اینجوری کننمی پیدام زود مطمعنم کنم چکار خواممی تنها شهر این تو من میگه راست کارن

 .کنهمی ضرر نیما

 . ریخت صورتم رو اشکام

 .کردم پاک رو اشکام شدم بلند جام از اروم

 .رفتم بودم امده ازش که جایی سمت

 .میخورد زنگ جیبم تو مدام گوشی

 .بود دستش گوشی که دیدم رو کارن دور از

 .میرفت راه میکشیدو موهاش تو رو دستش مدام میرسید نظر به کالفه

 .میکرد نگاه دریا به بود نشسته زمین روی هم نیما

 .رفتم سمتشون

 .اومد کارن دنبال شد بلند جاش از هم نیما.سمتم دوید دید منو کارن

 که زد صورتم به محکمی سیلی بهم رسید تا

 .زمین رو افتادم

 .کرد بلندم زمین رو از گرفت یقمو

 .کنی فرار راحت میتونی کردی فکر کردی فکر چی خودت با احمق ی دختره-

 .واستاد کارن جلوی رسید موقع همون نیما

 .طرفی من با بزنیش دوباره اگه کارن کن ولش-

 .کرد ول یقمو کارن

 .زمین رو کرد پرتم

 . .بود فشار تحت خیلی انگار.کشید رو موهاش موهاش تو برد دستشو گرفت فاصله ازم

 .زد زانو کنارم نیما

 .بود شده درگیر کارن با انگار بود کوچیکی گی پاره لبش کنار.کردم نگاش

 برنگرد نگفتم مگه.برگشتی چرا-
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 . کنم درگیر رو تو بدم نجات رو خودم اینکه برای برم نمیتونستم-

 .منتظرته که داری خواهر یه تو ولی نیست من منتظر خونه تو کسی

 .کرد دعوا باهات کارن. میشه دردسر برات نمیدونستم میخوام معذرت

 .بود کوچیک مشت یک فقط نه-

 .سوخت لبم کنار.زدم لبخندی

 .بهم داد آورد در دستمال یک جیبش از نیما

 .میاد خون داره لبت-

 .گرفتم ازش رو دستمال

 .گرفت دردت-

 .خوبم نه-

 .نیستی خوبی گوی دروغ-

 .زدم لبخند بازم

 .باش زود بریم باید نیما-کارن

 .شدم بلند جام از منم شد بلند کنارم از نیما

 .نمیکرد نگاهم حتی کارن رفتم نیما دنبال

 .شدیم لنج یک سوار

 .میزد حرف میبرد رو لنج که کسی با داشت کارن.نشستم گوشه یک رفتم

 .نشست کنارم سمتم امد نیما

 . اومدی چرا میاد االن کارن-

 .نیست بد کارن کنی می فکر که اونقدارم.  ترسیمی کارن از چرا-

 .بدی نجاتم که کنممی آویزون بهت رو خودم دارم من کنه فکر خوادنمی دلم فقط ترسمنمی ازش من-

 .متاسفم واقعا من-

 .نیستی مقصر که تو. چرا-

 .بدزدیم رو تو میکردم قبول نباید من منه تقصیر همش چرا-

 .میکرد دیگه یکی نمیکردی کارو این تو اگه-
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 حل تو مشکل حداقل بگیری پول میتونی بدی تحویل منو وقتی خوردم دردی یه به حداقل جوری این

 .میشه

 .بدیمت عماد تحویل قراره ما نیستی ناراحت یعنی هستی ادمی چجور تو-

 .میخورم دردی یه به حداقل. نه-

 .بخوری درد به نباید چرا باارزشی خیلی تو نزن حرفو این-

 .زدم لبخندی

 بارزشم من گفتی بهم که هستی نفری دومین تو-

 .بود کی نفر اولین-

 .بود دوستم تنها پیش سال خیلی که یکی-

 .کرد نگاه دریا به و گفت آهانی نیما

 .بپرسم ازت سوال یک میتونم-

 .بگو اره-

 ؟.عمادکیه بگی میشه-

 .باشه کردن قایم برای چیزی االن کنمنمی فکر-

 . بود پیش دوسال حدود

 من.بود سخت برامون خیلی اوایل اون بودیم اونجا بدهی هردوبخاطر شدیم آشنا زندان تو کارن منو

 .زندان بودم اومده کارن از دیرتر ماهی چند

 اعتماد بهش که بود کسی تنها کارن روز اون از کنم پیدا نجات که کرد کمکم کارن درگیری یه تو

 ولی بودن زندان تو ها جرم جور این بخاطر همشون که بودن زیادی های زندانی ما بند تو.داشتم

 کارن به زندان به من رفتن از قبل بودم فهمیده که اینجور.داشت نفوذ زندان تو خیلی که بود یکی

 کارن به من مثل هم اون ولی نمیومد خوشم ازش زیاد من بود عماد اسمش.بود کرده کمک خیلی

 بخاطر خوردنمی بهش اصال چون زندان اومده چرا کارن دونستمنمی اوایل اون.داشت اعتماد خیلی

 باشه اینجا پولی بی

 بخاطر فهمیدم من که اینجور ولی اش خانواده از نه و خودش از نه زدنمی حرف زیاد کارن

 چیز که بود معلوم ـا*زنـ به حدش از بیش بدبینی بود زندان تو نامزدش ی خانواده و نامزدش

 .بفهمه کسی نداره دوست که بوده زندگیش تو مهمی

 .شد آزاد عماد اینکه تا کردمنمی کنجکاوی زیاد منم

 زندان از بدیم انجام کارو این اگه گفت. داد رو کار پیشنهاداین کارن به سراغمون اومد بعد ماه چند

 .بیرون میاردمون
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 متفاوت مالی اتهام جور چند.بود خاص کارن پرونده مشکل یعنی. نبود خیلی من مثل کارن بدیهی

 .داشت

 .کرد قبول داشت عماد به که دینی بخاطر کارن

 خواستمنمی هم شدمی داده بدهیم هم چون کردم قبول زود داشتم بدهی میلیون۲۰۰ حدود منم

 .باشه تنها و تک بیرون خواهرمو

 بود اون بخاطر من بدیهی راستش یعنی بود کرده عمل تازه رو قلبش خواهرم آخه

 اون که کردم هرکار گی بچه از من کرد پیدا قلبی مشکل که بود شده قبول دانشگاه تازه خواهرم

 یه تو مادرم پدرو. بودیم بچه وقتی بخونیم درس هردو که نداشتیم پول اونقدر چون بخونه درس

 بزرگم مادر پیش سال چند اینکه تا کردیممی زندگی بزرگم مادر با سالها اون بعد کردن فوت تصادف

 دکترا اینکه تا کرد پیشرفت کم کم ولی نبود حاد خیلی ندا مریضی مشکل ها موقع اون کرد فوت

 عمل ندا که کنم نزول پول شدم مجبور نداشتم پول ولی زدم دری هر به منم بشه عمل باید گفتن

 .بشه

 شد اینکه تا آمد نزول رو نزول هی که شد جوری همین بدم موقع به پولو نتونستم ولی

 کردم قبول منم داد رو پیشنهاد این عماد وقتی.میلیون۲۰۰

 .بده پس بهم دادیم تحویل رو تو وقتی که گرفت سفته ازم عماد شدیم آزاد وقتی

 .برگردی تو اینکه از قبل وقت چند که بود اینجوری

 کرد اعتماد بهمون کم کم پدرت بعدش. کردیم نزدیک پدرت به ساختگی درگیری یه تو رو خودمون

 زود تو و نیست خوب حالش پدربزرگت میدونست داشت زندگیتون از کاملی اطالعات عماد

 .گردیبرمی

 برنامه زمان از تر زود شدیم مجبور و ریخت بهم رو ها برنامه تمام تو ی باره یک ازدواج ولی

 .بود کشور از خارج عماد موقع اون. بدزدیمت

 نگران همش زدمی زنگ خارج از همش عمادم کنه ردیف رو کارها تمام شد مجبور خودش کارن

 دونممی من که جایی تا چون داره خانوادت با مشکلی چه که نفهمیدم هنوز من. نشیم موفق ما بود

 .نگرانتم من همین بخاطر. بدزده رو تو باید چرا پولداریه و بانفوذ آدم عماد

 . برگرده فردا قراره

 فرار کنم کمکت تونممی بازم نشده دیر اآلنم. بدم عماد تحویل رو تو خوامنمی من کن باور رزیتا

 . زندان گردمبرمی فوقش.کنی
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 با خواممی شده بارم یک برای کردن فرار از شدم خسته کنم فرار خوامنمی دیگه من ولی ممنون-

 بهم کاری نشه حل مشکلش که هم زمانی تا داره مشکل پدرم با احتماال عمادم کنم مقابله ترسام

 .نباش نگران تو نداره

 ولی افتاده اتفاقی چه گذشتش تو دونمنمی من نده اهمیت کارن حرفای به هستی خوبی دختر تو-

 .نیستی بدی دختر تو دونهمی قلبش ته اونم مطمئنم

 . نباش نگران هست پدرت با وقتی تا ولی داره ای نقشه عماددچه دونمنمی مواظبتم منم

 .بزنه حرف تو راجب پدرت با قراره زود خیلی عماد شنیدم

 .کنی چکار میخوای خواهرت پیش برگردی وقتی بگو.  کن ولش حاال -

 کرده پیدا وقت نیمه کار بیمارستان تو ولی مونده درسش از یکم هنوز ندا بگردم کار یک دنبال باید-

 .خونهمی پرستاری اخه

 

 .کنی چکار میخوای پول بدون-

 کنممی کاری یک نباش نگران دارم کردن کار به عادت من-

 چندمه؟ امروز-

 . باشه دوم کنم فکر-

 .کنی قبول بده قول فقط کنم ازت خواهشی یک تونممی. تولدمه امروز-

 . کنممی برات بخوای کاری هر. بگو-

 .بده قول-

 .بگو قول باشه-

 .آوردم در گردنم از گردنبندمو

 .کرد نگاه بهش نیما

 .بود وصل بهش کلید یک

 .بودم ایران هنوز که موقع اون گذاشتم پیش وقت خیلی توشه پول یکم بانکه امانات مال کلید این-

 کنه کمکم بهت تونهمی ولی نیست زیادی پول

 .کرد نگام تعجب با نیما

 .میدی پول بهم داری تو اونوقت کردم رو کار این باهات من شدی دیونه-

 .دادی قول بهم کن قبول کنممی خواهش-
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 .توه مال پول این بکنم اینکارو تونمنمی من-

 .میدم قرض بهت دارم خواهرتم مثل من کن فکر دوما نیست زیادی پول اوال-

 .بده پسش بهم اونوقت دیدیم بازم رو همدیگه روز یک شاید

 . بده بهم قول یک فقط

 .نزاری تنهاش وقت هیچ و باشی خوشبخت خواهرت کنار در همیشه کن سعی

 .گرفتم سمتش و گردنبند

 .کردمی نگام فقط نیما

 .گذاشتم دستش تو رو گردنبند گرفتم رو دستش

. 

 .گفتم بهت چی نره یادت-

 .نمیزد حرفی و بود ساکت هنوز نیما

 .ببینم چشماش تو و اشک نم میتونستم

 .کرد مشت رو دستش

 .رزیتا ممنونم-

 .جون پسر نداره رو تو قابل-

 .خندیدیم منم زد لبخندی نیما

 .کرد روشن آورد در فندک یک جیبش تو از نیما

 .کن فوتش-

 چی؟-

 .سوخت دستم کن فوتش-

 .کردم فوتش

 نداشتم کیک ببخش.مبارک تولدت-

 .ممنونم بازم داشت ارزش خیلی برام کارت این.ممنونم-

 . برگشتیم هردو کسی زدن دست با

 .زدمی دست عصبانیت با کارن

 .هان کشیدی ای نقشه چه باز. بود احساسی ی صحنه چه.بود قشنگی جشن خوب-
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 . کنی فرار بزاره که دادی بهش ای وعده چه کنی چکار میخوای باز

 .برنمیگشتم دیگه کنم فرار خواستممی اگه نکردم کاری هیچ من-

 خورهنمی دردت به نیما گفتم بهت-

 .میگی چی کن تمومش کارن- نیما

 رسید خواستش به وقتی کنهمی خامت ـوه*عشـ نازو تا چند با نمیشناسی رو اینا جنس تو نیما-

 .شناستتنمی اصال که انگار

 .نیست اینجوری رزیتا کن تمومش کارن-

 معلوم کجا از اصال شناسیشمی چقدر تو-

 کنه تلکه پدرشو اونم ما طریق از خوادمی شاید باشه راست خانوادش ی درباره حرفاش ی همه

 میشناسه رو تو نیست روزی چند هنوز اون برگرده بخاطرت که باشی مهم براش باید چرا تو وگرنه

 . نمیدونم من که چیزیه بینتون نکنه باشی مهم براش باید چرا

 . کنیمی اشتباه داری کارن-

 .کنیمی طرفداری ازش همه این شدی عاشقش نکنه چیه-

 !کارن-

 .شدی شیفتش که داره چی این احمق اخه-

 

 . باش زدنت حرف مواظب-

 .بریزن بهت رو زهرشون که میمونن منتظر میمونن مار مثل ـا*زنـ. نکن نگاه ظاهرش به. چرا-

 .فهمیدی بزنی حرف اینجوری رزیتا ی درباره نداری حق-

 .وایمیستی من روی تو این بخاطر داری-

 .مدیونی من به که رفته یادت

 .بزنی بهمون اومد در دهنت از حرفی هر نمیشه دلیل ولی مدیونم بهت اره-

 اون ولی بره کردم مجبورش من گفتم بهش عماد ی درباره رو چی همه من کنه فرار گفتم بهش من

 قضاوت اینجوری دربارش تونیمی چجور بزارم تنها خواهرمو خواستنمی چون برگشت من بخاطر

 کنی

. 

 .شد آویزون دستش تو از زنجیر کرد باز رو دستش مچ
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 زندگی تر راحت خواهرم با که من به داده داشته که چیزی تنها داده بهم چی ببین کن نگاه خوب-

 .بخواد ازم چیزی اینکه بدون کنم

 فراموش عمرم آخر تا مدیونم بهت آره. واستادی پشتم.شدی کسم همه تو زندان تو روزی یک

 .کنی توهین شعورم به نمیزارم ولی بکنم برات حاضرم هم کاری همه کنمنمی

 آدما ی همه ولی باشه عمیق خیلی ممکنه خوردی زخم تو دونممی کارن نداره مرد و زن معرفت

 .نیستن هم مثل

 ناحقی جلوی که کجاست معرفت با کارن اون.  نمیشناسمت دیگه انگار.  کارن شدی عوض خیلی

 .وایمیستاد

 .زنیمی تهمت بهش ناحق به خودت داری واستادی دختر این جلوی حاال

 .میشی تنها که میرسه روزی اخالقت این با

 .کننمی ضرر بیشتر خودشون اعتمادبی آدمای چون

 کرده کورت مسخرت غرور ولی دونیمی خوب خودتم ماجرایه این آدم ترین بیگناه دختر این

 .نیستن تو نامزد مثل ـا*زنـ ی همه کنی قبول ونمیزاره

 .زد داد کارن

 .نیما شی خفه بهتره-

 .میشم خفه باشه میشه حل مشکلت من شدن خفه با اگه باشه-

 من روی تو نیما شدی راحت حاال کردی رو خودت کار-رفت قایق ی دیگه سمت ناراحتی با نیما

 .واستاد

 .دادزدم

 ندادم جوابتو راسته حرفات چون نکن فکر. بودم ساکت گفتی هرچیزی االن تا کن تمومش بسته-

 .نداشتی ارزششو چون ندادم جوابتو.

 اینقدر بردار سرم از دست حاال شمنمی نزدیک نیما به دیگه برسیم که وقتی تا االن از نباش نگران

 .نزن نیش بهم

 شده قرمز عصبانیت از صورتش بیرون بود زده پیشونیش رگ بود کرده مشت رو دستاش کارن

 .بود

 که حرفایی نبود درست چیزی یک انگار داشتم خلع حس جور یک دلم تو برگردوندم ازش رومو

 . بود رفته فرو قلبم خنجرتو مثل بود زده

 .رسیدیم بعد ساعت چند

 .شدیم پیاده قایق از.بود شرجی خیلی هوا
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 .کرد پیاده آپارتمان یک جلوی رو ما ماشین.کرد کرایه ماشین یک کارن

 .زدیمنمی حرفی کدوم هیچ راه تمام

 .زد رو ۵ ی طبقه ی دکمه شدیم آسانسور وارد کارن دنبال شدیم آپارتمان وارد

 بیرون بره خوادمی گفت در جلوی نیما تو رفتیم

 .میاد بعدا

 .رفت هم نیما داد تکون رو سرش کارن

 .بودم واستاده در جلوی

 .رفت اتاقا از یکی سمت کارن

 .بود شیک لوازم با لوکس آپارتمان یک کردم نگاه اطراف به

 خواب سرویس با بود بزرگ اتاق یک رفتم اتاق سمت اروم نبود خبری کارن از کردم صبر یکم

 .سفید

 .حموم بود رفته حتماکارن میومد اب صدای اتاق کنار از کردم نگاه اطراف به

 .نشستم حال تو مبل روی بیرون اومدم اتاق از

 .نبود خبری کارن از گذشت یکم

 .بود ۱ نزدیک ساعت بودم نخورده چیزی االن تا نهار از بود گشنم خیلی شدم بلند جام از

 .رفتم اشپزخونه سمت

 .نبود چیزی هم ها کابینت تو.نبود چیزی کردم نگاه یخچال تو

 .نبوده توش کسی بود وقت خیلی خونه این انگار

 .کیه مال اینجا نبود معلوم

 .کنم پیدا چیزی تا.میگشتم بازم داشتم

 .میگردی چیزی دنبال-

 .زدم جیغی ترس از

 .بود واستاده اشپزخونه ورودی جلوی کارن. برگشتم

 .بود تنش ای سرمه ورزشی شلوار با ابی شرت تی یک

 .نظرمیرسید به تر جذاب بود زده رو ریشش.  بود ریخته پیشونیش روی خیس هنوز موهاش

 .شد تموم-
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 ؟.چی-

 .شدم واقع پسند مورد.من کردن نگاه-

 .(شدم خیره بهش ساعت یک ها ندیده ادم مثل وای)

 .بروبابا-

 .واستاد جلوم شم رد کنارش از اومدم

 .میگشتی چی دنبال-

 .بروکنار-

 دقیقه هر داشت دوگانگی اینقدر چرا بشر این نمیدونم.بود خاصی جور چشماش بود شده خیره بهم

 .باشی داشته العملی عکس چه باید برابرش در بفهمی تونستی نمی بود جور یک

 .عقب رفتم منم.جلو امد قدم یک

 .بود شده بیشتر قلبم طپش باز

 .کردمی اینجوری قلبم چرا دونمنمی شدمی نزدیک بهم کارن وقت هر

 .میگشتی چی دنبال گفتم-

 که بود وجودش تو چیزی یک انگار بودم ناتوان اینقدر کارن درمقابل چرا نمیدونم.بودم شده هول

 .میشد جذبش ادم

 .هیچی-

 .میگردی چی دنبال کابینت تو داری ساعت یک پس-

 .کنم فرار برسم حسابتو که میگشتم چاقو دنبال-

 .زد پوزخندی

 .کنی کاری بتونی که هستی اونی از تر بچه. بتونی عمرا که اون-

 .شده تموم سالم 24 امروز نیستم بچه من-

 .شد عوض نگاهش رنگ دفعه یک

 .کابینت به بودم چسبیده نبود جایی دیگه تقریبا عقب رفتم ترمنم نزدیک اومد

 .اره تولدته پس-

 .بیرون برم میخوام کنیمی اینجوری چرا کنار برو.اره-

 .نه نیستی بچه پس -
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 .بود شده عوض رفتارش

 .پرید رنگم

 .کنار برو گفتم بهت -

 !نه مگه ترسیدی -

 .نه -

 .میکنی نگاه اطراف به همش چرا پس-

 .بیاد کی نیست معلوم عزیزتم نیمای.نیست اینجا من جز کسی

 دستام.میکنم سکته دارم میکردم حس که جوری میزد تر تند نرمال حالت از قلبم بودم ترسیده

 .بودم گرفته لکنت.میلرزید

 .کنار... برو-

 .شوهرتم من رفته یادت عزیزم چرا-

 .نداری کاری.. بهم.. گفتی..من..به.. تو-

 .عزیزم نکن لجبازی من با بودم گفته بهت تو مثل میکنن عوض رنگ همش آدما. شد عوض نظرم-

 .بود شده عوض قیافش واقعا کارن

 .بود قرمز های رگه توش عسلیش چشمای

 .کنار.. برو.. خدا.. رو تو-

 .نیار در ادا من برای. میترسی رسیدی که شوهرت به. میخندیدی خوب که نیما با. نمیشه شرمنده-

 .برم.. بزار. .ندارم کاری.. نیما. به..بخدا. نکردم..کاری..من-

 .دارم کار باهات خیلی.خوشگله نمیشه-

 .زد کنار رو صورتم موهای.اورد صورتم سمت رو دستش

 .کنم حرکت نمیتونستم بود کرده قفل تنم تمام. بودم زده یخ

 . نمیشناختم رو کارن این

 . بود شده گشاد چشمام مردمک

 .واستاده جلوم اون کارن بجای انگار چشمم جلوی بود امده عوضی اون صورت

 

 .زدم چنگ صورتش به. دادم هولش.زدم جیغ
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 .گرفت دستمو مچ

 .نزن دست بهم عوضی کنار برو-

 .نخورد تکون جاش از.میکرد نگام فقط.نمیزد حرفی

 .میزدم جیغ فقط

 

 .کنه آرومم کردمی سعی که. نمیشنیدیم رو کارن صدای حتی

 .نمیاد در صدایی ازش دیگه گلوم میکردم حس. نمیومد در صدام که زدم جیغ قدر این

 .بودم شده بیحال

 .میدیدم کارن از تاری تصویر فقط

 .گرفت منو کارن زمین بخورم اینکه از قبل ولی. بود شده شل پاهام

 .بدم نشون العمل عکس نمیتوستم ولی میدید رو جا همه چشمام نبودم دنیا این تو انگار

 .بود کرده بلندم کارن

 .بود اویزون تنم طرف دو دستام

 . مبل رو گذاشت منو

 .داد فشارش بار چند دهنم رو گذاشت رو اسپره

 .بود شده دوخته سقف به چشمام

 .بترسونمت خواستممی فقط.میکردم شوخی داشتم کنم اذیتت نمیخواستم.کن نگاه من به رزیتا-

 .میکردم نگاه سقف به فقط من

 .ندارم کاری بهت کردم شوخی لعنتی کن نگام رزیتا-

 .بودم شده فلج انگار نمیکردم حرکتی هیچ

 .چرخوند خودش سمت رو صورتم

 .میکردم نگاش مجسمه مثل فقط من ولی

 .ندارم باهات کاری بخدا ببخشید رزیتا-

 .میکشید موهاش تو همش دستاشو.شد بلند کنارم از

 .زد زنگ یکی به موبایلش سراغ رفت افتاد چیزی یاد انگار دفعه یک

 .نمیداد جواب اینکه مثل ولی
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 .دیوار به کوبید رو موبایلش

 .نشست کنارم اومد دوباره

 بفهمم بکن کاری یک داری دوست هرکی جون.میکردم شوخی داشتم میفهمی کردم اشتباه من ببین-

 .خوبی

 .بودم زنده چرا نمیدونم بودم شده خسته بیچارگی همه این از

 .چکید چشمم از اشک قطره یک

 .کرد نگاه صورتم به کارن

 چکار نمیدونم.بزنم زنگ اورژانس به نمیتونم.خوبی بفهمم کن کاری یه فقط میشنوی رو صدام اگه-

 .کنم

 .میزد موج صورتش تو نگرانی

 باید.نبود خودم دست بازم ولی. بزنه صدمه بهم نمیتونه کارن که میدونستم من سوخت براش دلم

 ازش چرا نمیدونم.نبودم مهم کارن برای وقت هیچ من.میکنه شوخی باهام داره میفهمیدم ازاول

 .بودم ترسیده

 .بود خاص ادم یک برام بازم داشت که اخالقی بد تمام با کارن

 .من سرد دستای برعکس. بود گرم دستاش. گرفت دستمو. بود نشسته کنارم

 .میفهمی زنمنمی صدمه بهت من رزیتا-

 .دادم حرکت یکم دستمو

 .بود بیحس تنم هنوز ولی

 .بود شده خوشحال.کرد نگاه دستم به کارن

 .اره خوبی-

 .زدم پلک اروم

 .بود شده راحت خیالش انگار کشید راحتی نفس

 .رفت اشپزخونه سمت شد بلند جاش از

 .برگشت قند اب لیوان یک با

 .بهم داد قند اب یکم کرد بلند اروم رو سرم

 .بهتری-

 .کردم بسته و باز اروم رو چشمام-
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 اینقدر چرا نمیدونم ولی. باشه مهربون میتونست هم کارن داشتم دوست رو کارن حالت این چقدر

 .بود تلخ

 .بود شده بهتر حالم.داد بهم زور به و قند اب ی همه

 .بزنم حرف نمیتونستم هنوز ولی بدم حرکت رو خودم میتونستم کم کم

 چیزی یک باید پریده رنگت نداریم خونه تو هیچی بخوری بگیرم چیزی یک بیرون میرم من-

 .بمونی تنها میتونی. بخوری

 .دادم تکون رو سرم

 .باشه برمیگردم زود-

 .بود نگرانم هنوز انگار کرد نگام

 .زدم لبخندی

 .رفت اونم

 .بود برگشته بدنم حس ولی.میکرد درد گلوم

 .نداشت اعتماد بهم هنوز.بود قفل در رفتم در سمت. شدم بلند ازجام

 .داشتم سرگیجه یکم. رفتم بود رفته کارن که اتاقی سمت

 .بود کمد تو زنونه و مردونه لباس دست چند کردم نگاه ها کمد به

 .بود کارن از عکس یک دیوار روی

 .بود خونش اینجا یعنی کردم نگاه تعجب با

 نبوده اینجا وقته خیلی کسی انگار ولی

 .بود کی مال زنونه لباسای

 .شدم ناراحت زنونه لباسای اون دیدن از

 .بوده کی مال یعنی

 .بیرون امدم اتاق از در صدای با

 .بود برگشته صورتش اخم. همیشه کارن همون بود شده.بود عصبی. طرفم امد سرعت با کارن

 .بریم اینجا از باید-

 .بود شده دورگه صدام میکرد درد گلوم

 کجا؟-
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 . بریم فقط-

 .کرد عوض لباساشو اتاق تو رفت

 .رفت در سمت

 .واستادی چرا دیگه باش زود-

 .رفتم دنبالش

 .بیرون اومدیم اپارتمان از

 .بود ناخن رد تا چند گردنش کنار.کردم نگاه بود نشسته کنارم که کارن به. شدیم ماشین یک سوار

 .بودم کرده اینکارو بودم شده شوک دچار که موقع همون حتما

 .کشیدممی خجالت رفتارم از

 .کنم کنترل رو رفتارم نمیتونم که دیونم چقدر من گفته خودش با حتما

 .بیرون آمدم فکر از کارن صدای با

 

 پرسیدن سوالی ازت اگه فهمیدی نمیزنی چیزی از حرفی میریم داریم که اینجا کن گوش خوب-

 .فهمیدی نمیدی دیگه چیز و خانوادت از اماری هیچ نمیگی هیچی

 .اره-

 .داشت نگه ویالیی ی خونه یک دم ماشین

 .شدیم پیاده دو هر

 .نکرد باز درو کسی ولی زد زنگ

 .زد زنگ دوباره

 .کرد باز درو پیرمرد یک بعد یکم

 .خونست بابک سالم-

 .شما نخیر-

 .رفته کجا-

 .بیرون رفته-

 .اومده کارن بگو بزن زنگ بهش برو

 .گذاشتن جا رو موبایلشون نمیشه-
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 .ببینمش االن همین باید دارم واجب کار باهاش دوستشم من اقا ببین-

 . نمیشناسم رو شما منم گذاشته جا موبالشو گفتم که من-

 .دنبالش برم کجاست بگو هستم صمیمیش دوست من گفتم-

 .کرد نگامون تردید با مرده

 .باشی دوستش شما معلوم کجا از بگم چیزی نمیتونم من اخه-

 کردنو فوت وکی چیه مادرش پدرو اسم اینکه گفت مرده به رو بهش مربوط چیزای از تا چند کارن

 .چیزا بقیه

 .اونجان بابک اقا مهمونیه یک کوچه این ته رفتن باشه-

 .رفتیم کوچه ته سمت هم با

 .نداره طبیعی حالت بود معلوم که بود پسر یک.کرد باز درو یکی.زد در کارن

 .بود شده خیره بهم

 .اینجاست بابک-

 .هان-

 .گرفت یقشو کارن

 اینجاست؟ بابک مردک جاست این من صورت-

 .بیرون کشید کارن دست از رو یقش پسره

 .کن پیداش برو بیا خودت کیه بابک میدونم چه من-

 .کنار کشید منو گرفت دستمو کارن

 .فهمیدی برگردم من تا بمون جا همین-

 .میترسم نمیمونم تنها میام منم-

 .میام زود باش اینجا گفتم بهت-

 .خونه داخل رفت بعدش

 .واستادم در کنار

 .بودم ترسیده بود تاریک خیلی کوچه.نبود خبری کارن از بود گذشته ربع یک

 .کرد باز درو پسره همون زدم رو خونه در

 .بله-
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 .کنید صدا رو تو رفت االن که اقایی همون برید میشه اقا-

 .کنی صداش تو نمیای خودت چرا-

 .کنید صداش شما میشه-

 .رفته یادش رو تو که میگذرونه خوش داره حتما. گذاشته غالت چیه-

 .نیست اینجوری کارن نخیر-

 هنوز که نبوده که مورچه یارو میکشه طول چقدر ادم یک کردن پیدا مگه. میگی راست تو اره-

 .نکرده پیداش

 .(میکشید طول چقدر دوستش پیداکردن مگه میگفت راست)

 کوچه تو منو رفته یادش که میکنه چکار داره کارن ببینم میخواستم میکرد خفم حسادت حس داشت

 .کرده ول شب نصف 2 تاریک ی

 .ببندم درو یا تو میای خانم-

 .میکرد دیونم داشت حسادت حس ولی اشتباهه کارم میدونستم.رفتم در سمت اروم

 .بود پله تا چند جلوتر یکم شدم بزرگ حیاط یک وارد

 .میومد موزیک صدای خونه توی از

 .شدم وارد

 که.بود نور ـص*رقـ فقط بود تاریک فضا نداشتن درستی حال که بود پسرایی ازدخترو پر خونه

 بود دود از پر خونه. بود کرده روشن رو اونجا

 .ببینم رو جایی نتونم خوب میشد باعث دود

 .کردم نگاه اطراف به

 .میکردن نگام داشتن نفر چند که مخصوصا میکردم امنی نا احساس برمیگشتم باید.نبود کارن

 . بودم کرده سرم شال مانتو که بودم تنهاکسی من چون

 .میدادم گوش رو کارن حرف باید رفتم خروجی در سمت سریع

 که روز اون بود کانادا تو پیش سال چند رفتم مهمونی جور این به که باری واخرین اولین یادمه

 .منوبرد اصرار با دانشگام دوستای از یکی

 .نمیخورد من روحیات به محیطش چون کنم تحمل نتونستم ساعتم نیم کنم فکر

 . میکرد هامنع مهمونی جور این از منوهمیشه بشه نزدیکم کسی اینکه از ترس
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 مهمونی اون از بدتر خیلی که بودم گذاشته جایی پامو مسخره حسادت حس یک بخاطر حاال ولی

 .بود

 .رفتم خروجی در سمت

 .بود قفل در ولی دادم فشار رو دستگیره

 .کردم نگاه اطراف به

 .میکردن نگام کثیفی لبخند با داشتن دیگه نفر چند با پسره همون

 .نزدیکم امد پسره اون

 .میبرید تشریف جایی-

 .برم میخوام کن باز درو-

 .خوشگله نشد پیدا پسرت دوست-

 .احمق کن باز درو گفتم بهت-

 .بدم یاد ادب یکم بهت بیا.کرد ولت پسرت دوست که کردی کارو همین ادب بی چه اخ. اخ-

 .کشید گرفت دستمو مچ

 .دنبالم میاد کارن االن روانی کن ولم-

 .چکار میخوای رو کارن هستم من تا کیه خره کارن-

 .کشید اتاقا از یکی منوسمت

 .نداشت فایده صدامیزدم رو کارن چی صداهر سرو اون تو

 .بود شده بدتر کارم داغون ی حنجره بااون مخصوصا

 .بست درو اتاق دادتو هول منو

 . دارم شوهر من برم بزار-

 .نبود حالش چیزی انگار پسره

 .میکنی چکار اینجا داری شوهر اگه. نمیبینمش چرا من پس کجاست شوهرت-

 .میکرده دنبالم داره کارن االن.برم بزار خدا تورو-

 .میشدم شوک دچار داشتم بازم

 .لرزیدمی دستام بازم

 .(بده حالت که بفهمه نباید.  میاد کارن االن میفهمی بشه بد حالت نباید باش اروم رزیتا)
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 .برم بزار فقط میدم بهت بخوای پول هرچی ببین-

 ول رو تو مثل خوشگلی که عاقل ادم.دارم پول کافی ی اندازه به من دار نگه خودت برای پولتو-

 .بچسبه پولو نمیکنه

 نیستم کنیمی فکر که اونجوری یعنی نیستم اهلش من-

 .زیاده بالم و دست تو دختر اونجور وگرنه اومده خوشم ازت نیستی اهلش چون-

 .کنم دفاع خودم از نبود چیزی کردم نگاه اطراف به

 .بود تخت کنار گلدون یک فقط

 .میلرزید دستم برداشتمش رفتم سمتش

 .شکست دیوار به زدمش

 .بود شده خونی دستم

 .گرفتم پسره اون سمت

 .کوچولو بجنگی باهام این با میخوای وای-

 .نزدیکم امد

 .ببینم خوب نمیزاشت اشکام.میکردم گریه

 .گرفتم سمتش رو گلدون ی تکیه

 ..وگرنه کنار برو-

 .میرسه من به زورت کردی فکر چی وگرنه-

 .(بود من دوبرابر هیکلش میگفت راست)

 .میشد تر نزدیک بهم هی اون بود نمونده برام راهی

 .بشه نزدیک بهم دادممی اجازه بهش نباید. نداشتم فرار راه دیگه

 .گردنم روی گذاشتم باال آوردم شیشه

 .شد عوض نگاش حالت

 .جلو نیا-

 . نمیکنی رو کار این تو -

 .میدیدم تار رو جا همه بود شده خون پر دستام

 .دادم فشار گردنم به رو شیشه
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 .کردم حس گردنم روی رو خون خیسی. سوخت گردنم کنار کردم حس

 . ترسیده بود معلوم چشماش از

 .نکن ای احمقانه کاره.باش اروم باشه. باشه-

 .زدم پلک بار چند

 .عقب برو-

 .واستم پام رو نمیتونستم

 

 .نیافتم که گرفتم دیوار به دیگمو دست

 .عقب رفت یکم پسره

 .زد چنگ دستم تو از رو شیشه که شد چی نفهمیدم.بستم ثانیه چند رو چشمام

 .تخت ی لبه به خورد سرم که زد صورتم به محکمی سیلی بعدش

 .تخت رو افتادم

 .میافتادی در من با نباید بفهمی تا میکنم حالیت االن هان زرنگی خیلی کردی فکر-

 .نداشتم مقابله توان دیگه

 .شد باز بدی صدای با در.بستم چشمامو

 .بود شکسته درو یکی انگار

 .میگیره نبضمو داره یکی کردم بعدحس ثانیه چند

 .نیست خوب حالش دختره بیا. اونو کن ولش کارن-

 .میومد خورد و زد صدای

 .میمیره داره احمق باتوام کارن-

 .کنم حس رو کارن بوی میتونستم

 .کرد ـل*بغـ سرمو نشست کنارم

 .بابک بکن کاری یک-

 .ببریمش اینجا از باید-

 .نبود خبری صدا همه اون از دیگه میخورد صورتم به باد بود گوشم کنار کارن قلب صدای بعد یکم

 .میدوید داشت انگار میزد نفس جوری کارن
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 .بشم جدا کارن از نمیخواست دلم.  گذاشت نرم جای یک منو که گذشت چقدر نمیدونم

 . باشم جور همون سالها خواستمی دلم بود مسکن مثل من برای کارن

 .داشتم دوست رو کارن من کنم درک و بود قلبم تو که حسی میتونستم حاال

 .بود مهم برام کارن با ها لحظه تمام

 ای چاره لحظه همین تو من.کنم فرار حس این از جور هیچ نمیتونستم.بود خونم تو هوا مثل عشقش

 .نداشتم شدن عاشق جز

 با جدال تو من.کنم قبولش نمیخواستم ولی دارم دوست رو کارن که میفهمیدم باید تر قبل خیلی من

 .بودم شده بازنده قلبم

 .بود سخت خیلی برام موضوع این قبول

 دوستم اینکه به برسه چه میبینه منو اصال دونمنمی که باشم داشته دوست رو کسی بود سخت خیلی

 .باشه داشته

................................... 

 .بود شده روشن هوا.کردم باز رو چشام

 .بودم اتاق یه تو

 .شده رد روم از ماشین انگار میکرد درد جام همه

 .شدم بلند جام از اروم

 .رفتم ایینه سمت

 .بود داغون قیافم

 .بود شده پیچی باند دستم.طور همین هم گردنم.بود زخم یک پیشونیم روی

 . بود شده پاره لبمم کنار بود انگشت رد صورتم طرف یک

 .بودم شده افتضاح واقعا

 .بود کامل هام مریضی کلکسیون

 .کردم باز درو اروم میومد زدن حرف صدای بیرون از رفتم در سمت.بود سالم پاهام فقط

 . کردی تغییر اینقدر چرا.میکنی چکار داری معلومه کارن-

 .میکشید سیگار داشت کارن

 .نکن دخالت تو بابک-

 .کیه دختره این.اینجوری اونم سراغم اومدی بود زده غیبت که مدت همه این بعد میگی چی معلومه-
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 .میریم بشه بهتر که یکم. نداره ربطی تو به گفتم-

 .چیه دختره این با تو ربط میگم اینجا اومدی چرا گفتم بهت من مگه دیونه اخه-

 .نکردی کاری که تو

 .چکار مثال-

 افتاده راه دنبالت طرف دادی آب گل دسته شاید گفتم دونممی چه-

 .نزن مفت حرف الکی-

 .کنیمی چکار داری میدونی.کجان خانوادش اصال بمیره بود نزدیک دیشب دختره این-

 .شی ساکت میشه بابک-

 .بدم تحویلش باید سپردنش من دست که نفره یک فقط اون-

 اونم هستی موتوری پیک انگار میگی جوری یک. بدی تحولش که هست وسیله مگه چی یعنی-

 .جنسه

 .کن فکر میخوای هرچی-

 .نمیکردی پاره یقه اینجوری کسی برای تو موضوع اون بعد یادمه من که جایی تا بگو رو راستش-

 نشدم نامرد اونقدر هنوز.میکرد میخواست غلطی هر عوضی اون میستادم وای میکردم چکار-

 .کنه زندگی سالم نتونه عمر اخر تا میکردم کاری وگرنه نزاشتی که حیف.کنم نگاش واستم

 .گردهمی دنبالت داره نیست خوب حالش میدونی. داری خبر پدرت از-

 .رفتمی راه عصبی کارن

 .کردن چکار باهام رفته یادت. نیست مهم برام-

 اون باشی ای کنیه قدر این نباید هم تو ولی میکرد قبول فرانکو حرف نباید کرد اشتباه پدرت کارن-

 .شده پشیمون گفت که

 زندان اون تو دوسال من عوضی اون بخاطر میدونی نمیخوره من درد به بقیه یا اون پشیمونی-

 .چی یعنی خوابیدن باز چشم با شبا میدونی. کنه کمکم میتونست پدرم که درحالی. کشیدم چی لعنتی

 خانوادم که سوختم این از بیشتر تازه.بودم نکرده که کاری بخاطر. کشیدم چی من میفهمی چه تو

 .نکردن قبول منو حرف

 .پدرته ادم اون باشه هرچی ولی کردن بد بهت میدونم خوب خیله-

 .ندارم رو تو سخنرانیه ی حوصله اصال بابک بسته-

 .کن روشن رو دختره این تکلیف فقط.بکن میخوای کار هر باشه-
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 .تکلیف کدوم-

 .بدی خبر خانوادش به باید-

 . نمیشه-

 .داره خانواده اصال داره زندگیت تو نقشی چه دختره این کارن بگو رو راستش-

 به نه اون به نه ای عالقه هیچ منم. نداریم بهم ربطی هیچ اون و من گفتم بهت بار صد دیشب از-

 .نداره ارزش برام دیگه زنی هیچ میدونی خودت.ندارم ای دیگه کس

 .بشنوم باره این در چیزی نمیخوام هم دیگه همین بره باید که جایی میره امشبم

 .بود زده خشکم در جلوی

 .ندارم ارزشی هیچ براش من گفت

 هم کارن میکردم فکر که بودم احمق چقدر. نداشتم ارزشی من.نشستم تخت روی اتاق تو برگشتم

 .باشه داشته دوست منو ممکنه

 .نمیخواد منو بود گفته بهم بار صد که اون زدم گول خودمو چرا

 .میشدم کارن عاشق باید ادم همه این از چرا. بودم بدبخت اینقدر من چرا

 .ریخت صورتم روی اشکام

 .داشتم من که بود زندگی چه این

 .زدن اتاقو در بعد یکم

 .کردم پاک رو اشکام

 .بله-

 وارد بود سفید شقیقش کنار که موهایی و سفید صورتی با بود تپل کمی که متوسط قد با مرد یک

 .شد اتاق

 .بود صبحانه وسایل توش.بود دستش سینی یک

 .سالم-

 .سالم-

 .تخت نزدیک امد

 .بهتره حالت.کارن دوست بابکم من-

 .نیستم بد ممنون-

 .کندمش صبح نزدیک زدم سرم بهت.بود بد خیلی حالت دیشب-
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 .کردم نگاش تعجب با

 .دکترم کوچولو یک. بکنم کارایی یک بلدم بابا نترس-

 .واقعا-

 .نمیاد بهم-

 .داره دکترم دوست کارن دونستمنمی فقط خواممی معذرت چرا-

 حتی بود کسی خودش برای زمانی یک کنهمی رفتار خالفکارا مثل که نکن نگاه اینجوری کارن به-

 .کردنمی حساب آدم منم

 .زدم لبخندی

 .شدم شما زحمت باعث ببخشید-

 مثل اینجا باشید راحت. میکنم خواهش-

 .خودتونه ی خونه

 .ممنونم-

 .رفت کارن-

 نزدیک دیونه مردیکه. کرده خفم حاال تا دیشب از میکشه سیگار دودکش مثل داره بیرونه اون نه-

 .بده کاردستمون دیشب بود

 .واسته پاش رو نتونه ها حاال حاال یارو اون کنم فکر

 .میگید راست-

 .میره پیش کجا تا نبود معلوم وگرنه کشیدمش برق از خوبه اره-

 .بود حقش میگه کنه شکایت ممکنه میگم بهش تازه

 .بود من تقصیر همش ببخشید-

 .میکنی تحمل چجوری منو وضع خل دوست این ببینم بگو حاال. نداری تقصیری که شما بابا نه-

 .بود گرفته خندم

 .تو اون میامدم نباید بودم مقصر من نداره تقصیری کارن-

 خورده که ای ضربه از به سرت مطمعنی تو کرد تعریف کارن از یکی دیدیم و نمردیم بابا نه-

 .کرد تحمل نمیشه ثانیه یک رو بداخالق کارن اون اخه.نشده طوریش

 .بداخالقه کی-

 .کرد نگاه پشتش به برگشت بابک
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 .برنی منم نمیخواد دلم که نیار جوش بابا میگم خودمو-

 . بابک بیرون برو بیا-

 .عزیزم نشو عصبی رفتیم ما باشه-

 .بیرون گمشو بابک-

 .بیرون رفت اتاق از بابک

 .نشست کنارم.نزدیکم اومد کارن

 .میشد دیونه داشت باز قلبم

 .بهتری-

 .خوبم اره-

 گوش و بمون جا یک میگم بهت وقتی که میکردم حالیت وگرنه نشده خوب هنوز حالت که حیف-

 .چی یعنی نمیدی

 .ترسیدم منم رفتی کردی ول تاریک ی کوچه تو منو. برگردی زود میخواستی-

 .بود امن خیلی خونه اون تو نیست حاال-

 .افتادم دیشب یاد

 ...اون ولی برگردم خواستممی نکردم پیدات وقتی بودم ترسیده من-

 . شده تموم چی همه بگی چیزی نمیخواد-

 .کن استراحت فعال خوب خیله-

 .رفت در شدسمت بلند جاش از کارن

 .کارن-

 .واستاد سرجاش برگرده اینکه بدون

 .بدی تحویل منو امشب میخوای-

 .کن استراحت فعال-

 .بیرون رفت اتاق از

 .میمیرم تفاوتیش بی از دارم ببینه نکرد نگامم حتی

 کی نیما نفهمیدم حتی. بودم گیج بود زده بهم که بخشی ارام بخاطر.زد سر هم بار چند بابک شب تا

 .میومد بیرون از فریادشون دادو صدای فقط. آمد
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 .شم بلند جام از که بودم اونی از تر خسته منم

 .بود شده شروع تنم دردهای تازه

 .نبود بدتر قلبم درد از دردی هیچ ولی

 صبح تا جیغام صدای از بقیه و بابک بیچاره دیدم کابوس بار چند صبح تا موندیم اونجا و شب

 باز رو چشمام حتی نمیتوستم ولی میکردم حس تختم کنار وقت چند هر رو حضورکارن.نخوابیدن

 .کنم

 .بود کرده چک رو وضعیتم بار چند بابک.بودم شده بهتر شد که صبح

 

 .میخندوند منو ای بهانه هر به.بود شوخی مرد بابک

 

 دستم کف فقط نداشته بخیه به نیاز و نداره خاصی مشکل گردنم و سرم که داد توضیح برام بعدش

 .خورده بخیه تا چند

 .میشه خوب دیگه روز چند تا صورتمم کبودیه

 .زد روش کوچیک چسب یک فقط و کرد عوض رو سرم پانسمان

 رو اتاق در بود ظهر نزدیک. ضعیفه خیلی بدنم چون کنم تقویت رو خودم یکم باید گفت بهم بعدشم

 . زدن

 .شد ظاهر در چهارچوب تو که بود نیما

 .کردم بلند سرمو

 .تخت نزدیک اومد.کرد نگاه بهم نیما

 .سالم-

 .سالم-

 چطوری؟-

 .زدم لبخند

 .عالی-

 اتفاقی اگه.شد اینجوری چرا که میکردم فکر همش نخوابیدم صبح تا دیشب بگم چی دونمنمی واقعا-

 ..برات

 .خونه اون تو رفتممی نباید بود خودم تقصیر موضوع این.ندارم مشکلی خوبم من نیما-
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 .میزاشتم تنهاتون نباید من-

 .بشیم جدا هم از قراره امروز حال بهر باشی مراقبم همیشه تونینمی تو-

 .میاد بدم خودم از برنمیاد ازم کاری اینکه از میدونم-

 . گفتم بهت بار هزار نیستی مقصر هم تو خوبم االن من خان نیما-

 .شده داغون صورتت. خوبی کردی فکر واقعا االن-

 .شدم زشت خیلی-

 .خندید نیما

 .هستید خودتون زشتیه و خوشگل نگران ها حالت ی همه تو ـا*زنـ شما-

 .میگفت رو همین بیرون بود آمده عمل اتاق از وقتی هم ندا

 . میگی راست-

 .اره-

 .ببینمش دارم دوست خیلی-

 .بیفته اتفاق این روزی یک امیدوارم-

 .بخشیدی منو واقعا تو رزیتا

 .میگی و همین همش چرا بابا اره-

 .دارم دوستت ندا مثل واقعا میمونی خواهرم مثل واقعا تو-

 .میدونم-

 .کن استراحت یکم میرم من-

 .باشه-

 .رفت نیما

 .نداشتم رو خوابیدن ی حوصله شدم بلند جام از

 .تو آمد کارن.شد باز در موقع همون

 .بود دستش پالستیک یک-

 .شدی بلند چرا-

 .بخوابم دیگه خوامنمی خوبه حالم-
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 .سمتم گرفت پالستیکو نزدیکم آمد

 .بریم باید دیگه ساعت یک تا بپوش گرفتم برات رو اینا-

 .نگفت هیچی اون ولی. کردم نگاش

 .(نکن من با کارو این کارن)

 .حاضرم دیگه ساعت یک تا باشه-

 .رفت در سمت کارن

 .کارن-

 .کنم نگاش خوب نزدیک از بار آخرین برای میخواستم.نزدیکش رفتم سمتم برگشت

 .کردم نگاه عسلیش چشمای به.واستادم روبروش

 .کردمی نگاه بهم فقط زدنمی حرفی کارنم

 .میخوای چیزی-

 .حاضرم دیگه ساعت یک تا. نه-

 

 .رفت بیرون اتاق از و برگشت بزنه حرفی اینکه بدون کارن

 .گذاشتم قلبم روی دستمو. بستم رو چشمام

 .(نیست تو سهم کارن فهمینمی چرا لعنتی باش آروم)

 .کردم بازش. رفتم اتاق کنار پالستیک طرف به

 نارنجی شرتتی یک.جین شلوار یک با بود رنگش هم شال یک با رنگ کرم تابستانی مانتوی توش

 .بود توش هم

 

 .کردم عوض لباسامو

 .بافتم موهامو ی بقیه.بشه دیده کمتر سرم زخم و کبودی که ریختم صورتم تو کج رو موهام

 .شدمی دیده.بود کرده ورم یکم لبم کنار فقط

 .بیرون برم جوری همین شدم مجبور. بپوشونمش نداشتم هیچی

 رفتم بیرون اتاق از

 .میزدن حرف.بودن نشسته حال توی همه
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 .شدن ساکت دیدن منو تا

 

 .زدی تیپ خانم رزیتا به به-بابک

 

 .ریختی زبون تو باز-کارن

 .کنممی تعریف ازش دارم چیه بابا برو-

 .بریز زبون دخترات دوست برای تو. نکرده الزم-

 

 .داشتم خوبی معلم نباش نگران ریزممی زبون هم اونا برای-

 چجوری کردمی کمک بهم کارن همین بودم خون درس بچه من که ها موقع اون خانم رزیتا میدونید

 .شده ارشاد گشت من برای االن بزنم رو دخترا مخ

 .ببند دهنتو بابک-

 .خندید بابک

 .نه گفتممی نباید اخ-

 .شده دیر بریم باید-

 .بود کرده کرایه کارن که شدیم ماشینی سوار و کردیم خداحافظی بابک از هرسه

 گرفته استرس بیاد سرم بالیی چه قراره نبود معلوم که جایی به رفتن بخاطر نبود خوب حالم هنوز

 . بودم

 .دادم فشار دهنم تو آوردم در جیبم از و اسپرم

 

 .سمتم برگشت نیما

 .داریم نگه میخوای بده حالت-

 .خوبم من نه-

 . کرد نگام آیینه تو از کارن

 .پریده رنگت-

 .خوبم گفتم-
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 .داشت نگه خیابون کنار کارن

 .بگیر آب برو نیما-

 .دادزدم

 . بریم فقط ندارم چیزی به نیازی خوبم گفتم-

 .(بده تحویل منو خوادمی بعد میاره در رو نگران آدمای ادای من برای)

 .نشنیدی بگیر آب برو نیما-

 .شد پیاده ماشین از نیما

 .سمتم برگشت کارن

 .داری مشکلی چه چته تو-

 .بزار راحتم فقط ندارم مشکلی من-

 .شد ساکت کارن

 .دستم داد رو آب. برگشت آب بطری یک با نیما

 .خوبی رزیتا-

 .بریم نیما خوبم من-

 .شد سوار نیما

 .کرد حرکت دوباره کارن

 اهمیت بهم که اینه من مشکل خودشه من مشکل فهمهنمی واقعا چیه مشکلم میگه من به)

 .(نداری دوستم که اینه من مشکل.نمیده

 .داشت نگه بزرگ ویالی یک در نزدیک کارن

 .شد باز در زد بوق تا چند

 .شد ویال وارد ماشین.زدمی تند تند قلبم اضطراب از

 .بودن هیکل قوی مرد تا چند ویال تو

 .شد تموم ویال در شدن بسته با امیدم تمام شد بسته ویال در

 .بده تحویلم خواستمی کارن

 .بشه پشیمون کارن آخر لحظه تا که بودم امیدوارم اینقدر چرا من نمیدونم.بود شده تموم چی همه

 .کرد پارک ورودی در جلوی کارن. کردم نگاه ویال بزرگ ساختمون به
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 .شدن پیاده ماشین از کارن و نیما

 .طور همین منم

 این از دیگه هرکس یا عماد نباید همیشه مثل خودم بودمو خودم فقط بودم تنها بعد به لحظه این از

 باشم قوی باید کردمی استفاده موضوع

 .نظربیام به درمونده اون جلوی نمیخواستم

 .رفت در جلوی محافظ سمت کارن

 .هستن عماد اقا-

 .خانم و شما فقط البته تو بفرمایید بله-

 .تو بیام باید منم چی یعنی-نیما

 .برگردم من تا بمون جا همین باش آروم نیما-

 .رفت ها پله سمت کارن

 .رفتم نیما کنار من

 .بود ناراحت خیلی نیما

 .خداحافظ-

 .کرد نگاهم نیما

 .ببخش منو-

 .گرفتم رو دستش.زدم لبخندی

 .برسون سالم ندا به من طرف از.دادی بهم قولی چه نره یادت نزن حرفو این وقت هیچ دیگه-

 .کنمنمی فراموشت وقت هیچ باشه-

 .باش منتظرم دیدنت میام بشه تموم ماجرا این که روزی یک. منم-

 .میمونم منتظر همیشه-

 .ببینم رو نیما وقت هیچ دیگه نبود قرار شاید نبودم مطمعن بودم زده که حرفی از هم خودم

 

 .کردم ول رو دستش

 .کردمی نگاهم عصبی کارن رفتم ها پله سمت

 . کشینمی خجالت-
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 .کردم چکار مگه-

 .بودید دوست باهم عمری یک کنهمی فکر ندونه هرکی.کردیمی بغلش میپریدی-

 تو.نداره ربطی تو به دیگه کارام بعد به لحظه این از بعدم. بکنم رو کار این رفت یادم گفتی خوبه -

 .کارت دنبال برو رو بگیر پولتو پس اینجا آوردی منو

 .گرفت محکم دستمو مچ کارن

 .بودی موش مثل پیش ساعت چند تا.خبریه کردی فکر شدی شیر چیه-

 .مشکلیه نیستم حاال-

 .در جلوی اومد خانم یک.شد باز خونه در

 .منتظرن آقا تو بفرمایید-

 .رفتم دنبالش منم تو کردرفت ول دستمو کارن

 .شدیم بزرگ پذیرایی یک وارد

 .بود نشسته مبل روی مردی

 .سمتمون آمد شد بلند جاش از ما دیدن با

 .داد دست کارن با

 .بود شده تنگ برات دلم خیلی.بینمتمی خوشحالم پسر -

 .کرد ـل*بغـ رو کارن

 .بودم واستاده ازشون فاصله با یکم که کرد نگاه من به

 .سمتم اومد شد جدا کارن از

 بود بلند کارن به نسبت تقریبا موهاش آبی چشمایی و برنزه پوستی با کارن قد هم تقریبا مردی

 .بود جذاب نگاه یک در. بود بسته رو موهاش باکش

 .آمدید خوش آریان رزیتا خانم-

 .کرد دراز سمتم دستشو

 .زدم بهش پوزخندی

 .بدم دست ها غریبه با ندارم عادت-

 .خندید

 هستید جسور زیباو بودم کرده تصور که طور همون-
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 .داشت انتظار این از کمتر نباید آریان دخترخاندان از

 .اینجایید که خوشحالم حال بهر خوب

 .نیستم من ولی-

 .کارن به روکرد

 .اینجا بیاریش بوده سخت خیلی حتما چموشه خیلی-

 .اقای؟ داره بهایی هرکاری-

 .هستم راد عماد-

 .داره بهایی هرکاری راد آقای بله-

 .کنه تحمل هاشو سختی که داشته ارزش اونقدر براش اینجا من آرودن حتما.

 

 .بود کرده مشت دستاش ولی.نگفت چیزی کارن

 .واستاد روبروم آمد عماد

 .بوده سخت کارشون واقعا معلومه نه-

 .نمیدی پاداش و حقوق اضافه بهشون چرا بوده سخت خیلی آره -

 . میاد خوشم تو مثل زنایی از-

 .توصورتم که موهایی سمت آورد رو دستش

 .بود

 .عقب کشیدم خودمو

 .کنی تر دراز گلیمت از پاتو نکن سعی. راد جناب باش رفتارت مواظب-

 .کرد نگاه صورتم به

 .گیرا و مشکی کنهمی جذب ادمو. داری قشنگی چشمای-

 .میکنید تعریف اینجور ـا*زنـ ی همه از شما-

 .همه از نه-

 .نداره اثر من روی زدن حرف این بگم بهتون باید حال بهر-

 .بود شده قرمز صورتش کردم نگاه کارن به

 .بشینید بفرمایید آریان خانم نشو عصبانی-
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 .اینجام چرا من دونیممی هممون بیارید در رو متشخص آدمای ادای نیست الزم-

 .میخواید چی خانوادم منو از بگید

 .میفهمی موقعش به کوچولو خانم نکن عجله-

 .کنی استراحت بری بهتره االن

 .سمتم بیاد کرد اشاره محافظا از یکی به

 

 بگیره بازومو میخواست سمتم آمد مرده

 .بزنی دست بهم تو نیست نیاز میام خودم کنار برو-

 .داد تکون رو سرش عماد کرد نگاه عماد به

 .کرد اشاره پذیرایی کنار های پله سمت به.گرفت فاصله ازم مرده

 .رفتم ها پله سمت

 .آریان خانم بینمتونمی شام برای۹ ساعت-

 .ندادم اهمیت بهش

 .دادم ادامه راهم به

 .آریان خانم..رز-

 .میلرزوند قلبمو کارن صدای هنوز

 .کارن سمت برگشتم

 بود ایستاده ها پله جلوی

 .آورد در و اسپرم جیبش تو از

 .ماشین تو گذاشتید جا رو اسپره این-

 .رفتم ها پله سمت دوباره گرفتم دستش از رو اسپره رفتم پایین پله تا چند همون از

 .بود شکونده رو دلم کارن نکردم نگاش دیگه

 .بود اتاق تا چند باال ی طبقه رفتیم

 .کرد قفل روم از رو در فرستاد ها اتاق از یکی به منو مرد اون

 .کرم رنگ به راحتی دست یک با بود رنگ طالیی خواب سرویس با بزرگ اتاق یه

 .بود دستشویی و حموم سرویس اتاق کنار
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 .واستادم اش آیینه جلوی. بود تخت کنار که بزرگی دراور سمت رفتم

 .کردم نگاه صورتم کبودیه به برداشتم ازسرم شالمو

 .بود نکرده خاصی تغییر هنوز

 .بود نو همش چون بودن گذاشته اینجا اومدنم از قبال انگار بود آرایش لوازم کلی آیینه جلوی

 .کشیدم دراز تخت روی آوردم در رو مانتوم

 .خوادمی ازم چی مرد این بیفته برام اتفاقی چه ه قرار یعنی

 . میشه چی قلبم تکلیف میشه چی کارن

 .میره میزاره اینجا منو کارن یعنی

 .کن کمکم خدایا

 .نشستم تخت روی شدم بلند زدن رو اتاق در گذشت که یکم

 . شد اتاق وارد سال میان خانم یک

 .بود چاق و داشت کوتاهی قد

 .رسیدمی نظر به خشن قیافش

 .بود دستش کاور یک

 .سمتم آمد

 .دنبالتون میام شام برای۹ ساعت بپوشید فرستاده رو لباس این آقا خانم ببخشید-

 .رفت بیرون اتاق از گذاشت تخت کنار رو کاور

 . شدم بلند جام از بود۸ ساعت

 .بود حلقه آستینش که بود زانو روی تا تیره آبی پیراهن یک توش کردم باز رو کاور

 .داشت پهن کمربند یک کمرشم روی

 .(مهمونی اومدم من کرده فکر احمق مردک)

 .مبل روی انداختم رو لباس

 .کشیدم دراز تخت روی دوباره

 .شدم بلند جام از۹ ساعت نزدیک

 .بشه دیده کمتر کبودیش که زدم کرم یکم صورتم به.وبستم کردم شونه رو موهام
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 ببینه داغون اینجوری رو صورتم اون خواستنمی دلم صورتم تو ریختم کج فرق موهامم جلوی

 .اتاق داخل آمد خانومه همون ۹ ساعت راس

 .حاضرید خانم-

 .بود تنم بود خریده برام کارن که شلواری با نارنجی شرتتی همون.کرد نگاهی بهم

 .نپوشیدید رو آوردم که لباسی چرا-

 .بدم توضیح برات باشه الزم کنمنمی فکر-

 .بشن عصبانی ممکنه آقا اخه-

 . بشه عصبانی که نیست مهم برام-

 ...ولی-

 . واستی اینجا شب آخر تا میخوای-

 .بفرمایید خانم نه-

 .رفتم پایین ها پله از.رفتیم بیرون اتاق از

 بود کنارش کارنم بود نشسته شام سرمیزی عماد

 .بود نرفته هنوز چرا دونمنمی

 .کردن نگاه بهم دیدنم با هردو

 .نشستم ها صندلی از یکی روی رفتم میز سمت بگم چیزی اینکه بدون

 .نمیاد خوشتون من ی سلیقه از اینکه مثل آریان خانم-

 .کنم قبول دشمنم از رو چیزی خوادنمی دلم من ولی دارید خوبی ی سلیقه اتفاقا نه-

 .باشم شما دشمن من کنمنمی فکر-

 هستید؟ چی پس-

 .کنه زندانیش بعدم. برهنمی جایی زور به رو دوستش آدم

 .کردم رفتار مهمان یک مثل شما با من حرفیه چه این-

 .نشده بهتون احترامی بی هیچ االن تا

 .شدید زندانی اینجا میگید بازم دادم رو خونه این اتاق بهترین بهتون

 تو رو موضوع این بگم پدرم به باشه یادم.کنم تشکر ازتون رفت یادم ببخشید.کردید لطف خیلی-

 .کنه لحاظ باشما معامله



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

158 

 

 .بده باد به رو سرتون ممکنه زبونتون که میدونید.دارید داری نیش زبون-

 .کنم چکار دونممی من باشید خودتون نگران بهتره شما-

 .باشم اینجا خوادنمی دلم هیچ من چون بگیرید تماس پدرم با بهتره درضمن

 میزنیم حرف باره این در. شام بعداز بخورید رو غذاتون فعال بهتره-

 بازی غذاش با داشت هم کارن کردم بلند رو سرم آروم نداشتم اصالمیل.آورد رو غذا خانوم همون

 .کردمی

 .بودم ناراحت هنوز ازش

 .خوردمی غذا اشتها با داشت عماد فقط

 .کرد نگاه بشقابم ی نخورده دست غذای به.  کرد بلند رو سرش عماد

 .خانم داره مشکلی هم غذا-

 . ندارم میل-

 .نمیخوری که ریختیم زهر توش کردید فکر نکنه چرا-

 . ندارم میل گفتم-

 .بود شده عصبانی

 .گذشته بد بهت اینجا کنه فکر پدرت بخوریدنمیخوام رو غذاتون بهتره-

 .بده بهت کمتری پول میترسید-

 .نه مگه کنهمی هرکاری فرزندش تنها نجات برای مسلما میده بهم بخوام چقدر هر که اونو-

 اطالعات باید فرستادی خونمون تو که جاسوس همه اون با بشناسیدش باید بهتر شما کنم فکر-

 .باشی داشته کاملی

 .دادمی فشار دستش تو رو قاشق کارن

 .کردمی خراب رو کار داشت. بود زرنگتر ازم سبحانی سهیل کنم فکر فقط دارم کاملی اطالعات اره-

 

 .کنه راضیت کم زمان این تو تونست چطوری.بدی مثبت جواب بهش زود اینقد کردمنمی فکر

 .برم من بزنی پدرم ی درباره حرفی خواینمی اگه نداره ربطی تو به خصوصیم مسایل-

 

 .شدم بلند جام از
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 .زد داد

 .بری جایی نداری حق نگفتم تا سرجات بشین-

 .کنیمی استفاده سو خوبم اخالق از داری

 

 شخصیت تونیمی ارزشبی لباس تا چند و مسخره تعریف تا چند با کردی فکر خوب اخالق کدوم-

 .کنی قایم تو اصلی

 .شد بلند جاش از عماد

 .کنممی آدمت من احمق دراز زبون ی دختره-

 .زدم بهش پوزخندی

 رو چیزی اینکه برای ترسوها مثل که من نه تویی نیست آدم که اون. دادی نشون رو ذاتت زود-

 .کنیمی قایم بقیه پشت رو خودت بیاری بدست

 .شد بلند جاش از کارن طرفم آمد عصبانیت با عماد

 .رفته یادت قرارمون کن ولش عماد-

 .بودم شده عصبی

 

 محتشم کارن نکن دخالت تو-

 . اینجایی هنوز چرا نشده تموم کارت مگه

 .شدی شریک باهاش نکنه

 

 .بود شده قرمز صورتش کارن

 .گرفت رو بازم سمتم آمد عماد

 .میشکستم خودم خوشگلتو گردنه وگرنه دارم الزمت که حیف-

 .گرفت رو عماد دست عماد جلوی آمد کارن

 . کن ولش-

 .عقب داد هولم کرد ول رو بازوم عماد

 .ساختس ازم کارایی چه دونینمی نشناختی منو هنوز-
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 .میشناسم خوب تورو مثل کثیفی آدمای اتفاقا-

 .واستاد روبروش کارن که کنه حمله بهم خواستمی دوباره عماد

 . کن ولش بسته عماد-

 .زد داد

 .اینجا بیا مریم-

 .بیرون اومد آشپزخونه از ترس با خانومه همون

 .نداری لیاقت تو ولی بشه تموم خوشی و خوبی با داستان این میخواستم-

 تو بیافته اتفاقی اگه نداره اتاقو از آمدن بیرون حق هفته یک تا اتاقش تو بریمی اینو مریم -

 .فهمیدی مقصری

 .آقا بله-

 .بدن نگهبانی شب و روز تمام گفتم ها بچه به-

 .نیست بخشش قابل برام مسعولیتی بی هیچ

 .زدم عماد به پوزخندی

 .بینیمی زود تو ادبیبی این جواب-

 .جهنم به برو-

 .کرد قفل رو در اتاق تو انداخت بردو اتاق منوسمت خانومه

 .کشیدم دراز روش رفتم تخت سمت

 

............. 

 .بودم اتاق این تو که بود روز چند

 .زدنمی حرفی هیچ ولی آوردمی شام نهارو برام خانومه همون فقط بود نیامده سراغم کس هیچ

 

 میکردم نگاه حیاط به اتاق ی پنجره از شبا

 .کردمی چکار داشت پدرم دونمنمی کنم فرار اینجا از تونستمنمی بودن جا همه نگهبانان

 .نبود خبری هم کارن و نیما از
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 ولی کن فراموش رو کارن که میکردم تکرار باخودم روزا این تمام بود شده تنگ کارن برای دلم

 .کنم فراموشش نمیتونستم بازم

 .بود خورده جوش دستم ی بخیه حموم رفتممی باید امروز

 .شدنمی دیده دیگه چیزی بود شده رنگ کم خیلی صورتم کبودی

 .شدمی دیده یکم گردنم روی زخم فقط

 .بود غروب نزدیک

 .حموم برم کنه باز رو حموم در خواستم. بود مریم اسمش کنم فکر که خانومه اون از

 نگفت چیزی.گرفتمی اجازه رییسش از باید شاید. کردمی فکر داشت کرد نگام

 . کرد باز رو در و آورد در کلید یک جیبش تو از بعدش کرد نگام تردید با

. 

 .حموم رفتم گرفتم ازش حوله یک

 .کشیدم دراز وان تو رفتم کردم باز ابو بود بزرگ وان یک حموم تو

 .کردبود بهتر رو حالم سرد آب

 

 .بودم کشیده دراز وان تو که بود گذشته چقدر دونمنمی

 .بیرون آمدم وان از حموم در صدای با

 .در به میکوبید محکم یکی

 .بودم ترسیده

 .بود کی دونمنمی زدمی تند تند قلبم دورم گرفتم برداشتم رو حوله

 .در به میکوبید اینجوری که

 .لرزیدمی پاهام

 .رفتم در سمت

 .بود کارن داد صدای

 .کن باز رو در کنیمی غلطی چه تواون داری رزیتا-

 .شده دیونه کارن چرا فهمیدمنمی

 .بدم نشون نمیتونستم العملی عکس هیچ
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 .بودم واستاده سرجام

 .لعنتی کن باز درو رزینا-

 زدمی در به لگد با کارن

 .بود کرده قفل بدنم ترس از من ولی

 .شکوند رو در بعد یکم

 دیوار به چسبیدم عقب رفتم

 

 .بودم ندیده عصبانی اینقدر رو کارن االن تا

 .سمتم آمد سرعت با

 .بود سرخ چشماش

 

 .تویی این ساعته چند میدونی. هان کردیمی غلطی چه داشتی-

 .بودم شده خیره بهش

 .کرد نگاش باال آورد گرفت دستمو مچ

 .کرد نگاه اطراف به بعدش

 .میکشم خودمو دارم من کرده فکر حتما عصبانیه اینقدر چرا بفهمم میتونستم حاال

 .بده رو عماد جواب نتونه بعد بیاد سرم بالیی میترسید حتما.من نه بود خودش نگران پس

 .زدم بهش پوزخندی

 .بمیرم غریبه تا چند پیش خوامنمی نباشه اینجا میدم ترجیح بمیرم بخوام اگه نترس-

 .نیاد سرم بالیی که.دادی نگهبانی خوب میگم رییست به نباش نگران هم تو

 بود شده قفل روم چشماش

 .دیوار سمت داد هولم

 .فهمیدی ندارم رییس من نگو چرت-

 .داده بهت چقدر من تحویل برای راستی. خوبه شریکت خورد بر بهت ببخشید-

 .باشه گذاشته کاله رو سرت شاید بدونم بگو

 .نه یا داشته رو ارزشش کشیدی سختی اینقدر بدونم خواممی آخه
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 .دارم ارزش چقدر من.چنده بازار مزنه االن راستی

 

 .رزیتا ببند دهنتو-

 .نیستی اینجا پول برای مگه میشی ناراحت چرا-

 .نمیشد دیده ازقرمزی عسلیش چشمای

 .کنیمی ضرر خودت فقط بشم دیونه اگه میدونی-

 .سرم کنار گذاشت رو دستاش از یکی. تر نزدیک آمد

 .دیگم طرف گذاشت هم یکی اون

 .بخورم تکون نمیتونستم

 .کنار برو.کنیمی کار چی-

 .شده دراز زیادی زبونت-

 .بود شده گشاد چشمام

 .زدمی تند تند قلبم

 .بود شده خیره چشمام به کارن

 .زد کنار بودو صورتم تو که موهایی صورتم سمت آورد رو دستش

 .بود زده خشکم

 .رفت لبم سمت چشمم از چشماش جهت

 .جلو آورد سرشو

  افتاد اتفاق ثانیه چند عرض در چی همه

 .رفتم سکته مرز تا. زدنمی دیگ قلبم

 

 .گرفت فاصله ازم کارن

 .شده چی شدنمی باورش خودشم انگار کرد نگام بهت با

 .رفت عقب عقب

 .میکردم نگاش مجسمه مثل من

 .کرد اینکارو بار چند. زد چنگ موهاشو
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 .بود شده کالفه

 .بود دیوار روی که بزرگی آیینه به کوبید مشت با بعد

 .شد تکیه تکیه آیینه

 .کردم نگاه آیینه توی کارن ی شده تکه تکه تصاویر

 .برگردوند سرشو

 .بیرون رفت سرعت با بعدش

 .بودم شده خیره آیینه روی خون رد به

 .خوردم سر دیوار کنار

 .بود خواب مثل چی همه انگار

 .بود زده پسم ممکن شکل بدترین به کارن شدنمی باورم

 .میخورد بهم داشت حالم

 میومد بدش ازم اینقدر اگه.بود کرده نابودم کارن. نداشتم العملی عکس هیچ که آمدمی بدم خودم از

 .بود کرده باهام اینکارو چرا

 .ندارم ارزشی هیچ که بده نشون کارش این با بهم خواستمی

 .شدم بلند آروم جام از

 .کردم نگاه زمین روی خون های لکه به

 .نداشتم رو خاری همه این تحمل دیگه.بستم رو چشمام

 .کردم باز حمومو در

 .بود در جلوی همه لباسام

 .بود تخت رو لباسام میومد یادم که جایی تا

 .بود کارن کار

 .کردمنمی درک رو هیچی بودم گیج

 .پوشیدم حموم تو برداشتم لباسامو

 .بیرون رفتم حموم از

 .کشیدم دراز تخت روی نداشتم رو هیچی ی حوصله

 .میگرفتن فراموشی آدما که شدمی اختراع قرصی یک کاش
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 اینقدر چرا.نکردم کاری هیچ چرا گوشش تو نزدم چرا.بودم گنگ هنوز.بودم شده خیره سقف به

 . بودم احمق

 

 خیس موهای با نشدم بلند هم شام برای حتی. نداشتم رو کاری هیچ ی حوصله دیگه. بستم چشامو

 .بود شده خورد بدجور غرورم.خوابیدم

 

.......... 

 .کردم باز رو چشمام آفتاب نور با صبح

 .شدم بلند جام از

 .شستم رو صورتم. داشتم بدی درد سر

 .انداختمی حماقتم یاد منو اونجا. نکردم نگاه حموم در به

 .رفتم اتاق آیینه سمت

 .بود پریده رنگم

 شده روشن وقتی هوا بود نبرده خوابم صبح تا بخوابم خوب بودم نتوانسته دیشب بود قرمز چشمام

 .بود بـرده خوابم تازه بود

 

 

 .بود خورده گره توهم همه موهام

 .بود ریخته بهم اعصابم موهام روی کشیدم برداشتم رو شونه

 .شدمی کنده داشت موهام. کشیدممی شونه محکم

 . خورهمی دردی چه به مو همه این باشه بلند اینقدر موهام باید چرا اصال

 .دردسره همش

 .میکردم کوتاهشون باید گشتم قیچی دنبال کشو تو

 .نکردم پیدا قیچی

 .بود کوچک قیچی یک دستشویی تو آمد یادم دفعه یک

 

 . کردم پیدا رو قیچی رفتم دستشویی سمت
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 .بود بهتره هیچی از ولی بود کوچیک خیلی

 گذاشتم موهام روی رو قیچی رفتم آیینه سمت

 .بریدنمی رو موهام ولی

 .شد باز اتاق در دفعه یک

 .بود کارن

 .بود عصبانی باز

 .سمتم آمد

 .بده رو قیچی-

 کردم نگاه شدش پیچی باند دست به

 .افتادم بود کرده که کاری یاد

 .نیافتاده اتفاقی انگار کردمی رفتار جوری یک

 .بودم شده عصبی

 .بیرون برو-

 .بده رو قیچی آدم ی بچه مثل-

 .اینجا میایی کی ی اجازه با تو اصال-

 .کارت پی نمیری چرا

 .همینه دقیقا کارم-

 تو نکنم فکر کنم کوتاه رو موهام میخوام-

 .باشه تو کاریه ی حیطه

 بکنی رو کار این نداری حق-

 .خوادمی دلم خودمه موی چرا-.

 .نداری رو کاری هیچ حق اینجایی وقتی تا-

 .برسه بهم زورت نکنم فکر. میگیرم ازت زور به وگرنه بده رو قیچی-

 .دستش تو انداختم رو قیچی

 .بیرون برو حاال-

 بیرون میرم بدونم صالح هروقت-
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 .کنممی چکار دارم فهمیدی کجا از تو اصال-

 .بود ساکت

 .افتادم چیزی یاد دفعه یک

 .زدممی حدس باید بودن احمق چقدر وای

 .حموم در جلوی بود گذاشته رو لباسم همین بخاطر

 داره؟ دوربین اینجا-

 .بودی دیده زیاد فیلم که تو.میدی نشون که هستی اونی از تر باهوش کردم فکر-

 .گرفتید نظر تحت منو پس. لعنتی-

 . گرفتیممی نباید-

 .داره دوربین جا همه-

 .رفت حموم در سمت چشمام

 .دید رو نگام جهت کارن

 اون ولی کردم نگاش عصبانیت با.کنن عوض رو حموم آیینه بیان میگم.  اتاقه همین تو فقط نه -

 .کردمی رفتار عادی خیلی

 .رفت خروجی در سمت

 .سمتم برگشت در دم

 .بود اشتباه یک فقط.  کن فراموش رو اتفاق اون-

 .بیرون رفت اتاق از

 .زد اتیشم حرفش با

 .بدم نشون العمل عکس نمیتونستم ولی.شدممی دیونه داشتم

 .میبینه منو داره دونستممی چون

 .کردم خالی موهام روی رو حرصم تمام افتادم موهام جون به باشونه بازم کردم مشت دستامو

 

 .خوردم حرص ظهر تا

 .میکردم تالفی رو کارش باید
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 یک ببره منو قراره شم حاضر باید گفته برگشته سفر از عماد گفت آورد غذا برام خانم اون که ظهر

 .بود فرستاده لباسم برام. دنبالم میاد شب۸ ساعت جایی

 .پدرم پیش برم بود قرار شاید ببره کجا منو قراربود دونمنمی

 نیست مهم من برای اونم که میکردم وانمود طور این باید منم. دادنمی اهمیت بهم کارن که حاال

 .شدم بلند جام از 7 ساعت نزدیک.  بود سخت خیلی که هرچند

 که نیستم افسرده ی بیچاره زن یک من میدادم نشون کارن به باید رفتم ایینه سمت

 .باشم بهش محتاج

 . کردم تمیز رو ابروهام برداشتم رو موچین

 .نداشت مو زیاد صورتم شکر رو خدا

 ارایش لوازم سراغ رفتم

 .بودم نکرده ارایش که بود وقت خیلی

 .نشه دیده بود صورتم تو که کمی خیلی کبودی که زدم کرم اول

 .زدم هام مژه به ریمل کلی بعدش.کشیدم باریک چشم خط یک بعدش

 .بود شده درشت خیلی مشکیم چشمای

 .بود سوزونده دلمو خیلی کارن ولی میکنم روی زیاده دارم میدونستم برداشتم رو زرشکی رژ

 .کشیدم لبام به بالخره و رژ

 .اوردم سمتم یک بافتم موهامو

 .بودم کرده تغییر خیلی صورتم تو ریختم کردم باز فرق موهامم جلوی

 .رفتم بود فرستاده عماد که لباسایی سمت

 انگار. بود نیاورده هنوز بشوره بود بـرده خانومه همون خودمو لباسای اخه بپوشمش بودم مجبور

 .بپوشمش دوباره که بده نمیخواست

 .اوردم در پالستیک از و بود اورده که لباسایی

 .خاکستری صورتی شال با.بود چرک صورتی مانتوی یک

 .بود کرده رو جاش همه فکر بود توش کفشم و کیف یک.بود توش هم خاکستری شلوار یک

 .بود گذاشته توش هم شرت وتی تاپ تا چند

 .کردم عوض هامو لباس دستشویی تو رفتم

 .میکنه نگام دوربین تو داره کارن میدونستم کردم مرتب خودمو آیینه جلوی بیرون آمدم
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 .کردم مرتب موهامو

 .شد باز اتاق در دفعه یک

 .میزد در اتاق تو اومدنش از قبل هرکس چون باشه نمیتونست کسی کارن جز

 .کردم موهام مشغول خودمو کنم نگاه در طرف به اینکه بدون

 .عروسی میری داری-

 .برگشتم در سمت

 .میکرد نگام عصبانی ی قیافه با کارن

 . نیست معلوم برم شاید-

 .بیوفت راه باش زود-

 .وصلی بهش جا همه تو نمیدونستم کرده دعوت منو فقط کردم فکر دعوتی هم تو مگه-

 .کرد نگاه صورتم به واستاد روبروم امد

 .رفت لبام سمت چشماش

 .زد بهم پوزخندی

 .میکنی عوض رنگ زود-

 .میکنی فکر چی راجبم تو نیست مهم برام بعدم شده دیر کنم فکر-

 .بزارم منتظر رو کسی قرارم سر نمیاد خوشم

 .داد فشار بهم دندوناشو

 .بریم-

 .میخورد حرص داشت.رفتم دنبالش منم. رفت در سمت

 .راضی خود از مغرور. میندازی تیکه بهم اینقدر چرا.بود حقت

 .بیرون رفتیم خونه از

 .شدم ماشین سوار

 .بده بهش رو سویچ که کرد اشاره بود ماشین کنار که مردی به کارن

 .شد سوار بعدش

 .نمیکرد حرکت ولی گذشت یکم

 .بری نمیخوای-
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 . جلو بیا پاشو.نیستم رانندت من-

 .همینه وظیفت کردم فکر-

 .سمتم برگشت

 .میبندمش خودم وگرنه.ببند دهنتم.نشدم دیونه تا بشین جلو بیا-

 .بود عصبانی خیلی

 .نشستم جلو رفتم شدم پیاده خونسردی با دادم باال رو هام شونه

 .میکرد رانندگی اخم با. کرد حرکت

 .بود توش پسر تا چند که واستاد کنارمون ماشین یک قرمز چراغ پشت

 .شدی اخمو یاروی این ماشین سوار نیست تو حیف خوشگله چقدر نگاه ها بچه-

 .شد پیاده ماشین از یکدفعه کارن

 گرفتن ماشینو گاز میره سمتشون کارن دیدن تا که هم اونا رفت ماشینشون سمت بودم ترسیده

 .رفتن

 .(نیارم خودم روی به باید من سراغ میاد االن وای)

 .بشه کنده که االنه کردم فکر که بست جوری ماشینو در شد سوار امد

 .نشستم طبیعی خیلی ولی بودم ترسیده اینکه با

 .کرد حرکت کارن

 هرچند.مایی پیش تو نیست مهم براش اصال شاید.بشم راحت دستت از سراغت میاد پدرت کی-

 نشده توجه بهت بس از.کنی توجه جلب میاد خوشت که همینه بخاطر.کنن ولت دارن عادت خانوادت

 .ندارم دردسر ی حوصله من کردی آرایش اینقدر چرا. داری توجه ی عقده

 .شدممی منفجر ازحرص داشتم.سمتش برگشتم

 فهمیدی نداره ربطی توهم به کنم ارایش دارم دوست هرچی میخواد دلم.  هستم ای عقده من اره-

 . بری میتونی کنی تحمل نیستی مجبور درضمن.

 . کردم پنجره روموسمت

 .میدونست مقصر منو کارن میشد نزدیکم که هرکی.بود شده ساکت کارن

 . داشت نگه رستوران یک دم

 .شدم پیاده ماشین از

 .کرد راهنمایی بود شده رزرو که میزی سمت مارو رستوران مسعول.رفتیم رستوران داخل
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 .نشستم صندلی روی

 .رفت بیرون رستوران از اورد در گوشیشو کارن

 .میخندیدن بودن نشسته تر اونور میز تا چند پسر دخترو تا چند کردم نگاه اطراف به

 .باشم شاد اونا مثل نباید من چرا شد حسودیم بهشون

 .کردم نگاشون باحسرت

 .من سمت امد شد بلند بود میز همون سر که پسرایی از یکی

 .پایین انداختم سرمو.نداشتم دردسر ی حوصله.بود نیامده هنوز کارن چرخوندم سرمو

 

 .هستید تنها خانم-

 .کردم بلند سرمو

 .داشت ای قهوه چشمای. ریش ته و سفید پوستی با بود الغر پسرقدبلند یک

 .دارم قرار کسی با نخیر-

 .بگیرم رو وقتتون یکم هستید تنها اگه گفتم فقط نداشتم مزاحمت قصد ببخشید-

 .برید میکنم خواهش-

 .اورد در جیبش از کارتی

 .درخدمتم من شد عوض نظرتون اگه بگیرید اینو پس باشه-

 .باش عمت خدمت در شما-کارن

 .کرد نگاه پشتشو برگشت پسره

 .میکرد نگاش عصبانیت با کارن

 .بودم شده الل

 .اید چکاره شما ببخشید-

 .کاره همه کن فرض-

 .بود اون از تر درشت هیکلش کارن که مخصوصا بود ترسیده کارن ی قیافه از پسره

 ...هستن تنها کردم فکر فقط بشم مزاحم نمیخواستم من-

 .کارت پی برو هم حاال نکنی فکر دیگه بهتره-

 دوستاش واز قبلیشون سرمیز رفت پسره
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 .کردورفت حافظی خدا

 .کشید بدی صدای با رو روبروم صندلی کارن

 .میکردن نگامون داشتن همه

 بقیه به کرد رو

 .داره نگاه چیه-

 .میشدم آب خجالت از داشتم

 .برگشتن میکردن نگامون که کسایی

 .میکنی ابروریزی چرا چته معلومه-

 .سراغت بیاد شه بلند و نمیدادی رو پسره به میشد سرت ابرو اگه تو-

 . بره گفتم بهش خودم من بعدم. اومد خودش نکردم کاری من نگو چرت-

 .پره امروز برای ظرفیتم که.نزنی حرف شی خفه بهتره-

 .بود شده جمع چشمام تو اشک

 .ببینه اشکامو کارن نمیخواستم.پایین انداختم سرمو

 .میخورد آب هم سر پشت همش بود ساکت کارن

 .بود تنش کرم شلوار با بلیزسفید.رستوران تو میومد داشت عماد چرخوندم سرمو

 .بود زده تیپ

 .کرد سالم جلو امد

 .اعصابم به بود زده گند حرفاش با کارن نداشتم حوصلشو. نکردم توجه بهش

 .نشنیدی کردم سالم-

 .کردم بلند سرمو

 .بود شده خیره صورتم به

 .نشست روبروم

 .میاد بهت.شدی خوشگل-

 .بزنی حرف من خصوصیات ی درباره قراره نکنم فکر اینجا بیام گفتی چرا-

 .شد بلند جاش از کارن-

 ؟.کجا-
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 .بیرون میرم-

 .بخوریم شام بیا زود باشه-

 .ندارم میل ممنون-

 .میزاشت تنها عماد با منو داشت چرا.رفت کارن

 .دادنمی اهمیت بهم که کشیدممی عذاب قلبم ته بازم میکردم هرکاری شدنمی تموم دلم غم

 .خوریمی چی بگو خوب-

 .زدی حرف پدرم با بگو خوامنمی چیزی من-

 .شام اول-

 .خورمنمی چیزی من چون بگیر خودت برای پس-

 .چیه برای تلخی همه این نمیای راه باهام یکم چرا-

 .باشم خوب باهات باید چرا چیه منظورت-

 .باشم خوب باهات که نداری انتظار دزدیدی منو

 .میشناسم خوب ذاتتم

 من.کردی عصبانیم که بود خودت تقصیر روز اون درضمن.شدم مجبور چون کردم رو کار این-

 .نیستم بد اونقدارم

 .کن رفتار باهام تر دوستانه یکم

 .داشت نخواهم و ندارم تو با دوستی هیچ من-

 .بیاد خوشت ازم شاید بگذره یکم-

 .میده معنی چه حرفات این فهممنمی اصال من-

 .میگم بهت بعدش بخور شامتو فعال االن میفهمی بعدا-

 ...گفتم بهت-

 .بخور غذاتو نکن لج بامن-

 .خوردم رو غذا از یکم دستش از خالصی برای داد سفارش غذا عماد

 .بود رفته کجا نمیدونم.بود کارن پیش حواسم ی همه. خورد غذاشو ی همه خودش

 .رفتم دنبالش منم رفت رستوران بیرون سمت شد بلند جاش از عماد شام بعد

 .بود افتاده پاش جلوی سیگار ته تا چند بود داده تکیه ماشین به کارن
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 .پیشش رفت عماد

 .کنی خفه خودتو میخوای پسر خبره چه-

 .نیست چیزی-

 .کردم نگاه کارن ناراحت صورت به

 .جایی یک برم آریان خانم با خواممی بده رو سویچ-

 .کرد نگاش تعجب با کارن

 .نمیام جایی باتو من-

 .ترسیمی ازم چرا-

 .بیام باهات ندارم دوست-

 میتونستم خواستممی اگه دونیمی خودت ندارم کاری باهات نترس بریم مهم جای یک قراره-

 .نباش نگران بیخود پس بکنم باهات هرکاری

 .برم بفرسته تنها اون با منو خواستنمی دلم کردم نگاه کارن به بازم

 .گرفت عماد سمت رو سویچ جیبش تو کرد دستشو کارن

 .شد سوار زد دور رو ماشین عماد

 میشدم دیونه داشتم

 .ماشین سمت رفتم اروم.نداشت حرکت توان پاهام

 .گذاشت تنهام بازم.بود کارن به نگام هنوز

 .نداشتم تحمل دیگه

 .شدم رد کنارش از

 .سمتش برگشتم

 .متنفرم ازت.بدبختی ترسوی یه تو-

 .کرد نگام بهت با کارن

 .شدم ماشین سوار رفتم سریع

 .ماشین ی شیشه به بکوبم رو سرم خواستممی.میترکید داشت قلبم

 .گذاشت ماشین تو الیت آهنگ یک عماد

 .خوشحاله بود معلوم
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 .بشینی ساکت جوری همین میخوای-

 .برقصم برات داری انتظار-

 .میشه عالی بکنی رو کار این که اگه-

 . کنینمی تموم رو بازی مسخره این چرا-

 .نه یا زدی حرف پدرم با نمیگی چرا

 .زدم حرف اره-

 .گفت چی-

 .بکنه فکراشو باید گفت-

 .موردی چه در-

 .سخته براش یکم من با معامله-

 .ای معامله چه-

 .نکن عجله میفهمی-

 .داشت نگه بزرگ در یک جلوی عماد

 .شو پیاده-

 .شدم پیاده ماشین از-

 .شد باز در.زد درو زنگ

 .کجاست اینجا-

 . تو بیا-

 عمارت سمت عماد بود بزرگ باغ یک روبروم. کنم فرار نمیتوستم نداشتم ای چاره ولی میترسیدم

 .داد تکون براشون رو سرش عماد بودن واستاد باغ در دم مرد تا چند. رفت باغ کنار

 .میده معنی چه کاراش این فهمیدمنمی

 .کرد باز رو در ها نگهبان از یکی

 . تو رفتیم

 .شدیم بزرگ پذیرایی یک وارد

 .بود زده خشکم بودن اونجا که کسایی دیدن با
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 .بودن اونجا مادرم پدرو

 .کرد بغلم سمتم اومد منودید تا مادرم

 .خوبی چطوری عزیزم-

 .خبره چه دونستمنمی

 .سالم و صحیح دخترتون اینم آریان جناب خوب-عماد

 .داد تکون رو سرش پدرم

 .نرفته یادتون که قولتون فقط -

 . نه-

 .بود چی قول از منظورش.بودم شده گیج

 .کرد نگاه بهم عماد

 .گردمبرمی دیگه روز چند تا عزیزم حافظ خدا-

 .. چی یعنی

 .هستم صمیمی باهاش من انگار عزیزم گفت جوری یک بود چی دیگه عزیزم

 .رفت عماد

 .میانداختی راه رو ریزی ابرو این باید رزیتا کردی تو بود کاری چه این-مامان

 .کردم چکار مگه-

 .شدی اشنا کانادا تو راد آقای با نگفتی چرا-

 .مامان گی می چی-

 .کنیم چکار باید وریزیابر این با نمیدونستیم وگرنه کنه ازدواج باهات کرده قبول شکر رو خدا-

 .فهممنمی اصال من چیه ازدواج میگی داری چی مامان-

 .کردنمی نگاه بهم اصال کردم نگاه بابا به

 .خبره چه اینجا نمیگه من به کسی چرا.میگه چی مامان بابا-

 رشوه ازم عالمه یک خور مفت ی پسره میگی چی حاال رسیدی خواستیمی که چیزی به تو رزینا-

 .کرد قبولت تا گرفته

 .بودی ریزی ابرو مایه همیشه تو میکشم خجالت خودم از دارم تو مثل دختری اینکه از
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 .شده خبر چه فهمیدمنمی میشد منفجر داشت سرم

 .خبره چه اینجا بگه منم به یکی بابا-

 چند و چندین آبروی که.کردی فرار طلب فرصت ی پسره اون با عقدت روز.  دونینمی تو یعنی-

 شدی صیغش بعدشم ببری منو ی ساله

 .گرفته باج ازم کلی کنه داعمت عقد االن اینکه برای اقا

 .کردم قبول نشه بیشتری ریزی ابرو اینکه برای منم

 .بود گفته بهشون عمادچی. شدنمی باورم

 .بودن دزدیده منو. شناسمنمی ادمو این من چیه حرفا این -

 

 .. رزیتا بسته دروغ-

 بود توش برگه ویک عکسو تا چند.کرد پرت سمتم رو پاکتی بابا

 .لرزیدمی دستام برداشتم زمین روی از پاکتو

 .کردم نگاه برگه به

 . بودیم عماد منو عکسا تو. بود زیرش من امضای بود عماد منو نامه صیغه ی برگه

 

 .نیست تو امضای دروغ حتما اینم-

 . شدنمی باورم

 ...من دروغه همش اینا ولی-

 .هان چی تو-

. بودن دزدیده منو بخدا دروغه همش چیه اینا دونمنمی من کن باور حرفمو شده بارم یک برای بابا-

 .میشناسم ادمو این روزه چند تازه اصال من نداره خبر اینا از روحم من

 باهاش تو شده راضی پدرت کنی تموم رو بازی مسخره این بهتره کن تمومش رزیتا بسته-مامان

 .کنه عقدت که گرفته باج پدرت از کلی. داده هم زیادی بهای.کنی ازدواج

 .باشی ساکت بهتره پس

 .لرزیدمی تنم تمام که بودم شده عصبی اینقدر

 .دادزدم

 .کنیدنمی باور شده بارم یک برای حرفمو چرا دیگه بسته-
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 .بوده زندان سال چند دونیمی کیه آدم این دونیمی مامان

 .ببندم دهنمو نشه ریزی ابرو اینکه برای میگی اونوقت

 .رفتم بابا سمت

 .کن باورم شده که هم دفعه یک برای بابا-

 . دروغه عکسا این بازی یه همش اینا شناسمنمی ادمو این من فهمیدنمی چرا

 .بشنوم چیزی نمیخوام-بابا

 .زندگیم به بزنید گند نمیدم اجازه بهتون دیگه. زنممی حرف امروز من ولی-

 .رزیتا شو خفه-مانان

 .شمنمی خفه امروز مامان دیگه نه-

 .باال آوردم دستامو

 .کنم کنترلش نمیتوستم حتی که لرزیدمی اینقدر

 . میبینیش کن نگاه خوب بابا-

 مونممی ساله۷۰ زنای مثل ولی سالمه۲۴ فقط کن نگام خوب دخترته دستای این

 خارج فرستادید رو ساله۱۶ دختر یه اینکه جز کردید چکار برام بگید دارید ادعا قدر این که شما

 .کنید راحت رو خودتون چون

 .اونجا رفتی خودت کارای عواقب بخاطر تو-

 .میگم چی من که بشنوید نخواستی امروز مثل هم موقع اون عواقب کدوم-

 .گرفتید ازم خودخواهی با زندگیمو سالهای بهترین شما

 .کردم زندگی دیونه آدمای با سال چند میدونید

 .بودن شده خیره بهم مامان و بابا

 عده یک با من کردیدمی جمع ابرو خودتون برای داشتید که موقع اون.نبودید چون دونیدنمی نه-

 .بودم بستری روانی مرکز تو روانی

 .نزنم حرفی و شم خفه بود گفته بهم خانم همین اینکه برای

 .بودم مریض چقدر بود سالم۸ وقتی که یادته بابا-

 .باشه یادت که بودی خونه کی تو آخه نیست یادت نه

 داشت اهمیتی چه بودنش ولی. بود مامان ولی
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 .ندیدید شبانمو های گریه وقتی ندیدید منو وقت هیچ وقتی

 .ریختمی صورتم رو اشکام

 .کردید نابودم شماها-

 .شمایید نیستم نرمال ادم یک من االن اینکه علت نمیگی چرا.  شده چی نمیگی بهش چرا مامان

 کرده چکار باهام بیشرفش دوست نمیگی بهش چرا

 .بود زده خشکش بابا

 .عاطفه میگه چی-

 ریختمی اشک هم مامان

 

 حال به االن نمیشه عوض گذشته نمیشه عوض هیچی کنی گریه هرچقدرم. کن گریه مامان اره-

 .کردید چکار باهام که کن نگاه خوب دخترت

 .باال آوردم دستمو مچ

 فکر کدومتون هر چون داد نجاتم غریبه یک نبودید بابا و تو بازم میمردم داشتم وقتی مامان-

 .بودید همه از بدتر خودتون که درحالیکه زنیدمی ابرو از دم برام االن بودید خودتون

 .بود کیفم تو اسپرم.  شدمی قطع داشت نفسم

 .آوردم در و اسپرم

 .بودن شده خیره بهم هردو

 . روزاست همون یادگار اینم-

 . مبکنید چراتعجب

 .میکشم نفس این با که سالهاست دارم عصبی اسم

 بازم بودم گفته چی بهت من نبود یادتم تو ولی کنهمی چکار باهام روانی آدم اون مامان گفتم بهت

 .خونمون دادی راهش

 .نشه ریزی ابرو تا شم خفه گفتی تو ولی مامان گفتم بهت

 .شدی ساکت تو ولی مامان گفتم بهت

 .میکردم هق هق

 .زد داد بابا-

 ! عاطفه-
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 .میکردم گریه فقط مامان

 .میزنی رو حرفا این کنی توجه جلب اینکه بخاطر تو کردم فکر دونستمنمی من-مامان

 .کنم توجه جلب بخوام که دیدمی منو مگه اصال ها شما توجه جلب کدوم. توجه جلب-

 .نکنم سقوط که مبل به گرفتم و دستم

 . سمتم آمد بابا

 .دیدی منو دیر خیلی میجنگم دارم تنها که سالهاست.ندارم نیازی کمکت به بابا نه-

 رو غریبه یک حرف بازم بزنی حرف خودم با بار یک فقط نخواستی هم نبودم که مدت این تو حتی

 .نکردی تحقیقم دربارش حتی حتما.دخترتو نه کردی باور

 .دادننمی نجاتم کاش.بودم مرده روز اون کاش-

 زندگی این از م شد خسته

 .کنه کمکم خواستمی تر نزدیک اومد بابا

 .جلو آوردم دستمو

 ...من. افتاده برات اتفاقی چه دونستمنمی من دخترم باش اروم-بابا

 .نمیومد باال نفسم دیگه

 .زندم هنوز که..میاد بدم..خودم از..نداشتم..ارزش براتون..وقت هیچ.. من.. دیره.. خیلی.. بابا.. نه-

 کردم سقوط

 .نفهمیدم چیزی دیگه

.......................... 

 .کردم باز چشمام

 بودم بیمارستان تو

 بود نشسته تخت کناره مامان

 .شد بلند ازجاش کردم باز رو چشمام دید وقتی

 .دخترم خوبی-

 باشه مهربون باهام بود آمده یادش تازه

 .نزدم حرف باهاش

 .بود شده تموم دستم سرم
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 کنه خبر رو پرستار که بیرون رفت مامان

 

 .باشه کرده کارو این باهام کارن شدنمی باورم

 از نامه صیغه اون شده چی یعنی گفت رو کارن اسم عاقد که بودم مطمعن میاد یادم که جایی تا ولی

 .بود اومده کجا

 .شده چی.فهمیدممی باید

 .شد اتاق وارد پرستار یک با مامان

 . تختم کنار آمد پرستار

 .عزیزم بهتری

 .میکنید مرخصم کی.خوبم -

 خیلی قلبت ضربان. بودی شده عصبی شوک دچار داشتی شدید فشار افت بود بد حالت خیلی دیشب -

 .میشی مرخص بدونه صالح اگه کنه معاینت میاد دکتر.بود کند

 .مشکلیه هنوز مگه-مامان

 .بدن اجازه باید دکتر آقای ولی نه-

 .بیرون رفت پرستار

 .خواینمی چیزی عزیزم رزیتا-

 .تو بیاد بگم بهش بیرونه پدرت

 .ببینم رو کس هیچ خوامنمی مامان بیرون برو-

 .عزیزم ببخش منو رزیتا-

 .ندارم نیازی دلسوزیت به دیگه االن بزار راحتم مامان-

 .کردم اشتباه من رزیتادخترم-

 .بزار تنهام مامان-

 

 .بشه خوب حالت بوده منتظر اتاق در پشت دیشب از کنهمی چکار پدرت ببینم برم من پس باشه-

 .زدم پوزخندی

 . بشه نگرانم داشت وقت گذشته ل سا ۲۴ بابا مسخرس خیلی نگرانتیتون-
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 .رفت بیرون اتاق از ناراحتی با مامان

 .کردم نگاه پنجره طرف به

 .دارم وجود منم اومده یادشون تازه

 .شد باز در دوباره بعد یکم

 .مامان بزار تنهام گفتم بهت-

 .چرخوندم سرمو نیومد صدایی

 کردم نگاه تعجب با بود شده اتاق وارد که کسی به

 !شما-

 .آشنا امسال دوست پارسال شما احوال خانم رزیتا سالم-

 .سالم-

 .بشی هم عصبانی اینقدر تونیمی نمیدونستم-

 .شمایید دونستمنمی ببخشید-

 .کرد نگاه پزشکیم یپرونده به-

 .گرفتی هم با رو مرض همه این شده چی-

 .بود گرفته خندم

 خبر؟ چه کارن از-

 .کردم نگاش ناراحتی با

 .نمیدونم-

 .نداری خبر ازش کنم باور-

 .نگفتم یزیچ

 .بپرسم ازش سوال یک میشه-

 .بپرسید-

 . چیزیه کارن تو بین-

 .باشی معمولی ایخانواده از نمیاد نظر به دیدم خانوادتون که اینجور

 ...اون نداریم ربطی هیچ هم به کارن و من-

 .بود شده اشک از پر چشمام
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 .کرد نگاه صورتم به

 !داری دوست رو کارن-

 .ریخت صورتم رو اشک قطره یک

 . هست کارن تو بین چیزی یک میدونستم-

 . ندارید هم به رابطی که گفت اونم ولی پرسیدم سوال کارنم از

 مثل یعنی نیست عادی تو به حسش فهمیدم کرد حمله آدم اون به کارن وقتی خونه اون تو شب اون

 .نیست بقیه

 .گفته بهم بارها خودش.نداره بهم ای عالقه هیچ کارن ولی-

 به دوباره بخواد کشهمی طول خیلی بشکنه مغرور آدم یک وقتی مغروره خیلی سختیه مرد کارن-

 .برگرده زندگی

 مشکل سالها نیستم سالمی آدم من دونیدمی خوندین پروندمو حتما شما میدم حق کارن به من البته-

 .بخواد رو سالم آدم یک که داره حق کارن داشتم روحی

 نمیشناسی خوب رو کارن تو نزن رو حرف این-

 .نیست تو روحی مریضی مشکل

 .دونیمی چی کارن از تو اصال

 بهم دوستش هم رو اینا داشته نامزد وقبال بوده زندان سال چند دونممی فقط دونمنمی خاصی چیز-

 .نمیدونست ازش چیزی خیلی اونم یعنی گفت

 زندگیمون های لحظه بهترین.شدیم بزرگ باهم کارن منو گیش بچه دوران دوست.کارنم دوست من-

 .بودیم باهم

 

 .بودیم شده قبول دانشگاه تازه ما که وقتی پیش سالها به گردهبرمی کارن مشکل

 .عمران مهندسی وکارن شدم قبول پزشکی من

 .بودیم جون ما ها موقع اون

 .بگه نه کارن به که نبود کسی بود توجه مورد همیشه ش قیافه و تیپ بخاطر کارن

 .کردمی رعایت حدشو همیشه ولی بود دوست ها باخیلی کارنم

 معمولی دوستی درحد فقط نبودن مهم براش دخترا ی بقیه داشت فرانک به که عشقی بخاطر یعنی

 .بود نخواهد چیزی بینشون وقت هیچ که گفتمی اول روز از هم همه به بود باهاشون

 .بود کارن پدر شریک دختر فرانک
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 از اولم از من ولی بود شده فرانک زیبایی همین جذب شاید بود جون کارن بود خوشگلی دختر

 بود فرانک ی شیفته کارن ولی. نمیومد خوشم فرانک

 کارن.زدمی حرف ازش اینقدر که کنم خفه کارنو خواستمی دلم وقتا گاهی گفتمی ازش همیشه

 .بود نگفته چیزی بهش خودش وقت هیچ ولی داشت عالقه فرانک به خیلی اینکه با غرورش بخاطر

 .آمریکا بود رفته تحصیل برای فرانک

 .شد قبول دکترا کارن اینکه تا

 .برگشت فرانک که بود موقع همون

 .فرانک خواستگاری بره داد پیشنهاد بهش کارن پدر

 .ازدواجه این به راضی فرانک پدر گفتمی

 .کرد قبول خواسته خدا از کارن

 .بودم ندیده خوشحال رو کارن اینقدر حاال تا. خواستگاری بره قراربود که روزی نمیره یادم

 .داشت استرس شب تا کارن روز اون

 .بودم نگران منم

 .شد تموم خوبی به چی همه اینکه تا

 .بودن موافق ازدواج این با همه

 .گذاشت کنار رو بقیه با معمولیش های دوستی دیگه بعد به اون از بود ابرا تو انگار کارن

 .بود فرانک فقط و فقط

 .نداشت وقت منم برای دیگه حتی

 .شدم قبول قلب جراحی تخصص من

 کرد باز مهندسی شرکت یک شد تموم کارن درس.بگذرونم وقت کارن با نداشتم وقت خودمم دیگه

 .بود موفق کارش تو خیلی

 .بگیرن مراسم تابستون همون آخر بود شده قرار

 

 .شدم دعوت مهمونی یک به روز یک

 .برم کرد اصرار خیلی دوستم

 . کردم قبول بودم رفتن مهمونی عاشق منم

 . نمیره جاها جور این به دیگه وقته خیلی گفت بعدم گرفتارم گفتاون ولی زدم زنگ کارن به
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 .رفتم تنها خودم منم

 .ندید منو اون دیدم و فرانک که بود اونجا

 اول.  نداشت طبیعی حالت بود نشسته یارو اون کنار افتضاحش وضع اون با بود دیگه نفر یک با

 دیدم اشتباه کردم فکر

 

 .بود مونده عروسیشون تا هفته چند فقط شدنمی باورم بود خودش کردم نگاش خوب وقتی ولی

 .کنم داغونش بزنم خواستمی دلم

 .بکنم رو اینکارو نداشت لیاقت حتی ولی

 .بگم کارن به چجوری دونستمنمی. نبرد خوابم صبح تا بیرون زدم اونجا از

 .میکردم باخبر موضوع از کارنو باید ولی

 .زدم زنگ بهش بالخره

 .ببینمش خونمون بیاد باید حتما گفتم

 .رفتم راه خونه تو کارن اومدن تا

 .کنم شروع کجا از دونستمنمی اومد وقتی

 .گفتم بهش بالخره

 . نگفت هیچی کرد نگام فقط دقیقه چند تا گفتم بهش وقتی

 .ترسوند منو العملش عکس

 .کرد حمله بهم بزنم حرف خواستم دوباره وقتی

 .زدنم کتک به کرد شروع

 .گفت بهم دراومد دهنش از هرچیزی

 اون و ندارم هیچی من اینکه به بینشونه که عشقی به موقعیتش به کنممی حسادت بهش من گفتمی

 داره چی همه

 .رفت کرد ولم شد خسته وقتی

 .بخورم تکون نمیتونستم روز چند تا بود سنگ مثل دستاش المصب کردمی درد تنم تمام

 زنگ گوشیم که بود۲ ساعت نزدیک شب یک اینکه تا نداشتم خبری ازش هفته تاچند روز اون از

 .بیمارستانه از کردم فکر اول خورد

 .دادم جواب.کردم تعجب. دیدم شب وقت اون رو کارن ی شماره وقتی ولی
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 .گفت جمله یک فقط

 .میمیرم دارم بیا بابک-

 .کرد قطع رو گوشی

 .رسوندم آدرس اون به سریع خودمو بود آدرس یک آمد برام اس ام اسیک بعد یکم

 .رفتم سمتش دیدم رو کارن ماشین

 .بود نشسته ماشین تو

 .بود داغون دیدمش وقتی

 .بود شکسته اینجوری مغرور کارن شدنمی باورم

 .بود کرده شک بهش خودشم گفت داشتم حق گفت بهم

 .خونه اون تو رفته کرده تعقیبش گفت

 .بره تنهایی نمیتونست

 .بشه باورش تا ببینه خودش چشمای با باید گفتمی دادنمی گوش نره گفتم بهش هرچیزی

 . میشه نابود ببینه مردی هر که دید رو چیزی کارن خونه اون تو رفتیم وقتی

 

 واسته پاش رو نمیتونست دیگه شد تموم شب همون کارن

 .نبود میشناختم که کارنی اون دیگه بیرون آوردمش خونه ازاون وقتی

 .زد بهم نامزدیشو کارن ریخت بهم چی همه

 .بود شرکت تو شب اخر تا شبا اوایل اون

 .بود فشار تحت فرانک پدر پدرشو طرف از همش

 خورد بیشتر غرورش اینجوری گفتمی افتاده اتفاقی چه که بگو خانوادت به گفتم بهش هرچیزی

 .میشه

 .بود شده باز شبانه های مهمونی به پاش کم کم

 .اشتباهه کارش که بکنم حالیش تونستمنمی میکردم هرکاری

 .بودم نگرانش بود شده بندوبار بی.نداشت ارزش براش زنی هیچ دیگه

 .کنه گم بیشتر خودشو میترسیدم
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 وارد دوستی ازدر اول آورده باال گندی چه دخترش که بود فهمیده. بود نفوذی با مرد فرانک پدر

 .کنه ازدواج فرانک با کنه راضی رو کارن میخواست.شد

 تحدید به کار کم کم بعدش داد پیشنهاد پول بهش شد عوض روشش کم کم کردنمی قبول کارن ولی

 داشت پا یک مرغش کارن ولی کشید

 کارن ولی کارن سراغ آمد باری چند هم فرانک

 .بیرون انداختش شرکت از

 .کنه ازدواج فرانک با باید که بودش گذاشته فشار تخت دیگه طرف از هم کارن پدر

 .بود گرفته خونه خودش برای. رفتنمی خونه هم شبا حتی کارن دیگه

 .کرد خودشو کار فرانک پدر اینکه تا بود بریده همه از کال

 .بود شده گرفتار بیاد خودش به اومد تا کارن.کرد درست وپولشویی اختالس ی پرونده کارن برای

 . کنم کمکش که کردم تالش خیلی من

 .برنمیومد ازم کاری ولی

 بشه آزاد که کنهمی کاری کنه قبول رو شرایطش اگه که گفت کارن به زندان تو فرانک پدر وکیل

 بپوسه زندان تو حاضره گفتمی اون ولی کنه قبول که گفتم بهش منم حتی. نکرد قبول کارن ولی

 .نگیره کمک اونا از ولی

 .مقصره کارن کردمی فکر یعنی کردنمی براش کاری هیچ هم کارن پدر

 از و فروخت رو هاشدارایی تمام کنه رام سرسختو کارن نمیتونست شد خسته فرانک پدر اینکه تا

 .رفت ایران

 ولی بوده فرانک پدر ی دسیسه چی همه و بوده بیگناه کارن که فهمید کارن پدر که بود موقع اون

 .بود شده دیر خیلی دیگه

 .بود تو اون که بود دوسال کارن

 .شده آزاد کارن که فهمیدم پیش ماه چند تازه من. کرد آزادش چطور و کی دونمنمی

 .شدم منتقل اینجا اینکه تا نبود ازش خبری ولی گشتم دنبالش جا همه

 وقتی ولی ندادم جواب بود ناشناس شمارش چون گرفت تماس باهام وقتی دونیمی خودت که بقیشم

 .بود کرده تغییر خیلی.خودشه که شدنمی باورم دیدمش مهمونی اون تو

 .بود واستاده جلوم دیگه یکی انگار

 .چیه کارن بودن بیروح سردو همه این دلیل بفهمی تونیمی حاال

 .نبوده حقش اصال که آمده سرش بالهایی کشیده سختی خیلی اون
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 .باشه کشیده عذاب همه این من کارنه شدنمی باورم

 که شدمی حسودیم بهش بگیره نادیده رو کارن عشق میتونست چجوری شدم متنفر فرانک از دلم تو

 .داشت دوستش عاشقانه اینقدر کارن

 . بدی حق بهش یکم باید ولی نکرده رفتار خوب باهات کارن دونممی من-

 بکنی خودتو سعی باید داری دوستش واقعا اگه

 .خوادنمی منو وقتی بکنم تونممی چکار من ولی-

 خودمو سعی که بود این اشتباهم بزرگترین ولی داشتم زیادی اشتباهات زندگیم تو من رزیتا ببین-

 .بیارم بدست داشتم دوست که رو کسی که نکردم

 .دادنمی اجازه غرورم چون

 . بجنگی براش باید میخوای رو کارن اگه تو ولی

 خیالت وجدانت پیش اینجوری حداقل کنی کمکش تونمیتونی ولی شده سخت سنگ مثل آالن کارن

 .راحته

 .میکردم پیدا رو کارن شدمی جور هر باید.رفتم فکر تو بابک حرف با.کردی خودتو سعی که

 . اینجام وقته خیلی. برم باید دیگه من-

 .باشی موفق امیدوارم

 .دکتر ممنونم-

 . دکتر میگن بهم بیمارستان تو کافی ی اندازه به بابکم همون تو برای من دکتر نگو بهم-

 .بابک آقا باشه-

 .رفت بیرون اتاق از و زد لبخندی بابک

 . ویال همون برگشتیم بابا مامانو با بعد ساعت یک

 .بود بابا مال ویال فهمیدم که اونجور

 .نمیزدم حرف باهاشون هنوز من

 .آمدمی بابا و مامان بحث صدای. بود شده شب

 .بیرون آمدم اتاقم از

 . زدمی حرف تلفن با داشت بابا

 .بودم ندیده اینجوری رو بابا االن تا دادمیزد
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 بی مرتیکه مرتبه چی همه گفتی کن تحقیق خوب نگفتم بهت مگه کردیمی غلطی چه داشتی تو-

 .میگیری حقوق چی برای پس عرضه

 .شد تیکه تیکه دیوار به خورد کرد پرت رو گوشی

 .کردم نگاش تعجب با

 .شده چی-

 .بود آشفته خیلی کرد نگاه بهم بابا

 .بود خون ی کاسه چشماش

 .کن استراحت برو تو عزیزم نیست چیزی-

 .کنممی درستش خودم من

 .بدونم باید من شده چی بگید بهم. چی یعنی -

 ...پدرت وکیل-مامان

 .عاطفه باش ساکت-بابا

 .کنممی خواهش بگه بزار بابا-

 .بوده جعلی همش عکسا زد زنگ پدرت وکیل-

 .... فقط.طور همین هم نامه صیغه اون

 .چیه مشکل پس چی فقط-

 .کنه عقد رو تو که داده مدرک و سفته کلی اون به پدرت-

 آخه کرده باور رو حرفش کنه تحقیق اینکه بدون پدرتم بودی صیغش تو که گفت خودش یعنی

 .بوده نمایش همش که بفهمه خواستمی چجوری

 .بکنه رو کاری همچین باید چرا شناسمشنمی اصال من.کنه عقدم باید چرا نمیفهمم-

 .چیه عقد ماجرای پس خوادمی پول اگه

 .بفهمه کنهمی تحقیق داره پدرت دونیمنمی هم ما-

 اومد سمتم بابا

 دخترم میدم قول بهت ولی کنم جبران رو گذشته تونمنمی دونممی بودم برات بدی پدر میدونم-

 .کنممی رو اینکار بدم زندگیمو ی همه اگه حتی بشه نزدیک بهت آدم اون نمیزارم

 .مرده آوردن سرت رو ها بال اون که کثافت اون

 .مرد که حیف برسم حسابشو چجوری دونستممی. بود زنده کاش
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 .ببینی آسیب نمیزارم دیگه ولی

 

 .زنهمی حرفو این داره بابا شدنمی باورم

 !بابا-

 میزاشتم تنهات اینقدر نباید عزیزم ببخش منو-

 ولی صالحته به میکردم فکر که بود این برای فقط کردم کاری اگه من منی ی بچه تنها تو

 .کنممی چکار دارم دونستمنمی

 

 .چی بزاره اجرا رو داره ازتون که هایی سفته اون اگه ولی-

 

 برای تو فقط.ببره زمان یکم ممکنه فقط بدم نجات خودمو بتونم که دارم اونقدر. نکن فکرشو تو-

 .هیچکس نه مهمی من

 .بود شده جمع بابا چشمای تو اشک رفتم بابا سمت آروم

 .دارم پشتیبان یک میکردم حس سالها بعد ریخت صورتم رو اشکام منم

 .کردم بغلش محکم

 .دخترم ببخش منو-

 . نزن حرفو این بابا-

 .ریختیم اشک هردو. داشتم آرزو که بود چیزی بهترین برام سالها از بعد ـوش*آغـ این

 .کردم اشتباه که فهمیدممی االن ولی.هست عاطفه بی آدم یک بابا میکردم فکر همیشه

 . شدیم جدا هم از بالخره

 .رفتم اتاق سمت

 .رزیتا-

 .برگشتم اتاق در جلوی

 .بله-

 .باهاتم همیشه من تنهایی نکن حس وقت هیچ-

 .اتاقم تو رفتم زدم لبخندی
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 . میکردم فکر کارن به همش بردنمی خوابم بود۱ نزدیک ساعت

 .چجوری ولی میکردم پیداش باید

 .سراغم بیاد فردا و امروز عماد بود ممکن نداشتم وقت زیاد شدم بلند جام از

 .کردم عوض لباسامو

 .بیرون آمدم اتاق از آروم

 .رفتم حیاط طرف

 .بودن حیاط تو نفر چند ولی

 .کنم چکار دونستمنمی خونه تو برگشتم

 .میکردم پیدا دیگه راه یک باید رفتم باال ها پله از

 .بام پشت روی رفت

 کردم روشن بودم برداشته و بود مامان مال که موبایلی چراغ

 .کردم نگاه اطراف به

 .بود ما ویالی نزدیک ویال یک

 .رفتممی اونجا از باید

 .بپرم ارتفاع اون از نمیتونستم.کردم پیدا طناب یک خونه تو رفتم

 

 .بستم ـل*بغـ حفاظ های میله روبه دیگش سر یک کمرم به بستنم طنابو

 .پایین کشیدم دیوار روی خودمو آروم

 .بود شده خراشیده دیوار به برخورد از پهلوم

 .کرد لمس رو زمین پاهام بالخره

 .کردم باز طنابو

 .بودم خونه اون تراس روی

 بود نیومده خونه این تو کسی هنوز که بود گرم اونقدر هوا سال فصل این که شکر رو خدا

 .رفتم پایین تراس کنار هایپله از

 .نباشه باز که میکردم دعا فقط بود ریخته بهم و اعصابم سگ پارس صدای

 .شنیدم رو کنه آروم سگو داشت سعی که خونه نگهبان صدای
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 .(.شده بیدار سگ پارس از حتما شانس این به لعنت)

 .کردم قایم حیاط درختای پشت خودمو

 .رفتم خروجی در سمت

 .بود قفل ولی

 .بیرون رفتممی خونه این از باید

 .زدم دور حیاطو

 .نداشت حفاظ که بود دیواری حیاط پشت

 .رفتم باال بدبختی با ازش

. نداشتم دیگه راه ولی نبود خیلی فاصله هرچند بپرم بودم مجبور بیارم طنابو بود رفته یادم ولی

 .برسه لحظه هر نگهبان بود ممکن

 .پایین پریدم

 .شد پاره شلوارم. زمین خوردم زانوهام با

 .کردم حس زانوم روی رو خون خیسی گذاشتم زانوم رو دستمو

 .شدنمی دیده چیزی تاریکی تو

 سوختمی دستم کف هامو زانو ولی

 .شدم بلند جام از

 .رفتم کوچه اول سمت لنگون لنگون

 .رسیدم خیابون سر به

 .آوردم در رو گوشی

 .بود سالم شکر خدارو

 .زدم زنگ بیمارستان به

 .پیچید گوشی تو زنی صدای بعد یکم

 ؟بله-

 ...بابک دکتر با من خانم سالم-

 . بیاد یادم بابک فامیل کردم سعی

 .داشتم کار رادمنش بابک دکتر با -
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 .....لحظه چند-

 .خانم نیستن شیف امشب ایشون

 رو موبایلشون ی شماره میشه اگه بزنم حرف باهاشون باید شده هرجور من کنممی خواهش خانم-

 .بدید

 .داد نمیشه کسی به رو دکترا شخصی ی شماره خانم نمیشه-

 .دارم باهاشون واجبی کار هستم برادرشون زن من خانم-

 .کنید صبر صبح تا عزیزم نمیشه-

 شما بیافته اتفاقی اگه بزنه حرف باهاش باید نیست خوب حالش برادرشون کنممی خواهش خانم-

 .مقصری

 . خانم چه من به وا-

 باهاش حتما گفت رزیتا بگید بدید بهش منو ی شماره الاقل بدید رو شمارش تونیدنمی اگه ببینید-

 .کنید عجله کنممی خواش.بگیرید تماس

 .بود شده دودل انگار پرستاره

 .میشه چی ببینم بزار باشه-

 . خانم ممنون-

 .کرد قطع رو گوشی

 .کردمی درد خیلی پام زانوی نشینم دیوار کنار

 .دادم جواب سریع خورد زنگ گوشیم بعد یکم

 .بله-

 .شده طوریش کارن شده چیزی خودتی رزیتا-

 .مهمه خیلی کنم پیدا رو کارن امشب باید فقط نیفتاده اتفاقی نه بابک آقا سالم-

 .ندارم خبر ازش که من ولی-

 اعتماد بهش که شناختمنمی رو کسی شماهم جز برم تونمنمی تنها ولی کجاست دونممی تقریبا من-

 .کنم

 .کجایی االن باشه-

 .نیستم بلد رو اینجاها من کنید پیدام اس پی جی با لطفا   دونمنمی

 .بیام تا بمونم جا همون باشه-
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 .نیاد کسی که کردممی نگاه اطراف به همش بودم منتظر که بود ربع یک

 .نه یا بابکه حتما دونستمنمی کردم قایم خودمو کوچه تو پیچید موقع همون ماشین یک

 .خورد زنگ گوشیم بعد یکم

 .کجایی رزیتا-

 .بیرون آمدم دیوار پشت از-

 .رفتنم بابک ماشین سمت

 .شدم سوار

 . سالم-

 .خوبی سالم-

 .میاد خون داره زانوت از شدی اینجوری چرا

 

 .کنن پیدام ممکن بریم فقط-

 .کنه پیدات کی شده چی-

 .کردم فرار خونه از-

 .کرد نگام تعجب با

 !کردی فرار-

 .بشه دیر ممکنه بریم زود میکنم خواهش.اره-

 .کرد حرکت بابک

 .زدنمی حرفی

 .بریم کجا خوب-

 .نیستم مطمئن ولی باشه دوستش یخونه کارن کنم فکر راستش-

 .دارید شمارشو هنوز زد زنگ بهتون که روز اون

 .بده جواب نکنم فکر ولی اره-

 .کرده عوض مدت این تو شمارشو همش کارن

 .اونجا بریم باید نبود اگه باشه دستش هنوز شاید کنید امتحان-

 .باشه-
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 .گرفت رو کارن ی شماره بابک

 .ببینه منو نخواد ممکنه باهاتونم من نگید برداشت اگه فقط-

 . چرا-

 .زنممی حدس نمیدونم-

 .اسپیکر رو گذاشت رو گوشی بابک

 آمدمی صدا سرو ولی کجاست نبودمعلوم.پیچید گوشی تو کارن صدای بعد.خورد زنگ تا چند

 .کارن الو-

 .شما بله-

 .بابک منم-

 . افتاده اتفاقی بابک شده چی-

 .بینمت باید ولی نه-

 .فردا باشه هستم جایی من االن-

 .فهمیدی االن همین گفتم-

 .پیچید گوشی تو زن یک صدای

 .دیگه بیاید کارن اقا-

 .کردم مشت دستامو

 . شلوغه سرم االن بابک-

 .هستی گوری کدوم معلومه. آالن همین میگم بهت مردیکه-

 . آدرس این به بیا میگیری پاچه چرا بابک چته-

 .کرد قطع رو گوشی بابک

 .بود شده ناراحت

 .دادممی فشار مشتم تو مانتومو

 . دادم قورت بغضمو

 .بریزن اشکام بابک جلوی خواستمنمی

 

 .گفت نمی هیچی همین بخاطر ناراحتم که بود فهمیده بابک
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 رسیدیم آدرس به

 .زد زنگ کارن به بازم بابک

 .بیرون اومد روبرویی ساختمون از کارن بعد یکم

 .بزنم حرف باهاش من اول باشید اینجا شما-

 .بشه روبرو بامن بشه شمامجبور خاطر به خوامنمی بزنم حرف باهاش خودم بزارید نه-

 .میدونی خودت باشه-

 .شدم پیاده ماشین از منم.شد پیاده ماشین از بابک

 رفتم بابک پشت

 .کنی صبر نمیتونستید صبح تا که داشتی چکار سالم-

 .داشتم کار باهات من-

 . کرد نگاه بیرون اومدم بابک پشت از که من به کارن

 .کنیمی چکار اینجا تو شده چی-

 .بزنم حرف باهات باید-

 .باشیم داشته حرفی باهم ما نکنم فکر حرفی چه-

 .دارم حرف من ولی-

 .ماشین تو میرم من-بابک

 . ماشین تو رفت بابک

 .شدم تر نزدیک کارن به

 رفته یادم دیدنش با چی همه االن ولی داشتم حرف تا هزار دیدنش از قبل تا بگم چی دونستمنمی

 .بود

 .نمیزنی حرف چرا بگو خوب-

 بود نقشه همه.کردیم که عقد اون. داره ای نقشه چه عماد دونستیمی تو-

 .بگی همینو اومدی راه اینهمه-

 .شنیدممی خودت از باید اره-

 . دونستممی اره-

 .رو چی همه-
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 . میدونستنم رو چی همه من اره-

 .بود شده جمع چشمم تو اشک

 .بکنی رو کار این باهام تونستی چطور-

 

 .زد پوزخندی

 .بودی موافق خودتم نکردم مجبورت من-

 .واستادم روبروش تر نزدیک رفتم

 .داشتم اعتماد بهت که بودی کسی تنها تو کردی رو کار این باهام چرا کارن-

 .نکن بافی رویا گفتم بهتون آریان خانم-

 . آریان خانم شدم االن بودم رزیتا دیروز تا. آریان خانم-

 .شدی دست هم باهاش که داده بهت چقدر

 .داشتم ارزش چقدربرات من بفروشی بهش منو تونستی چطور

 .میخوای چی دیگه خانوادت پیش برنگشتی مگه چیه منظورت خوبه حالت تو-

 ..من که نفهمیدی مدت این تو. خواممی چی فهمینمی واقعا تو-

 .!!هان چی تو-

 کارن دارم دوستت من... من -

 .بود زده خشکش کارن

 .زد پوزخندی.شد عوض نگاش حالت دفعه یک

 

 مگه کردی فکر چی خودت با تو.خورمنمی دردت به من زندگیت دنبال برو آریان خانم خونت برو-

 . نداریم بهم ربطی هیچ تو و من نگفتم اول روز از

 .لرزیدمی دستام جلوتر رفتم

 .گرفتم دستشو

 . دارم دوستت من.  کن کمکم کارن-

 ...عماد اون

 .کشید بیرون دستم از دستشو
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 کاری باهم دیگه ما شده تموم چی همه.بردار سرم از دست. خونت برو کن تمومش دیگه بسته -

 باشم داشته دوست رو کسی که ندارم قلبی من. میشه تموم ماه آخر تا که مونده عقد اون فقط نداریم

 .داشتم وجود من میره یادت بگذره که یکم شدی توهم دچار هم تو

 .کنم فراموشت تونممی مگه دارم دوستت واقعا من نزار تنها منو. نزن حرفو این-

 .فهمیدی ندارم بهت حسی هیچ من ولی-

 .بزار راحتم برو اآلنم

 .رفت بود اومده که جایی سمت کارن

 .نرو کارن-

 .بست رو در خونه اون تو رفت کردنم صدا به توجه بدون

 .زمین روی افتادم جا همون

 .بود پوشونده رو صورتم یهمه اشکام

 .کنارم آمد بابک

 .شد چی-

 .خوادنمی منو گفت. خونه برم گفت. رفت-

 .میکردم هق هق

 .زنممی حرف باهاش من کرده غلط-

 . خوامنمی نه-

 .آمدمی بند داشت بازم نفسم

 .آمدمی بدم ازخودم بودم ضعیف اینقدر که این از

 

 .سردرگمه هنوز میگه چی داره فهمهنمی احمق کارن رزیتا باش اروم-

 .ندارم وقتی دیگه من شده تموم چی همه ولی-

 .میاد عقل سر مطمعنم زنممی حرف باهاش فردا من نباش نگران-

 .کنه خوردم این از بیشتر نمیخوام.کنممی خواهش نه-

 .کنه قبول منو شما فشار تخت خوامنمی

 .کنیم پانسمانش بیمارستان بریم باید کنه عفونت ممکنه پات زخم شو بلند باش آروم باشه-
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 . خونه برم میخوام نه-

 .بلندشو باشه-

 .نداشتم دادن ازدست برای چیزی دیگه شدم ماشین سوار.شدم بلند جام از

 . بود شده تموم من برای چی همه

 . میکشم عذاب دارم میدونست نزد حرف خونه تا بابک

 .نمیگه چیزی که هست فهمیده اینقدر بودم خوشحال

 .نریزند اشکام که گرفتممی گاز لبمو بیام نظر به بیچاره بابک جلوی این از بیشتر خواستنمی دلم

 .رسیدیم خونه دم به

 .کنمنمی فراموش کردید بهم که رو لطفی وقت هیچ ازتون ممنونم-

 .کنهمی اذیت تورو مثل دختر که دیونست کارن بگم چی دونمنمی واقعا شرمندم من-

 . بابک آقا نیست زوری داشتن دوست-

 .شده روشن تکلیفم آالن حداقل

 .ببینی رو کارن خواینمی دیگه یعنی-

 هستم موقعیتی چه تو من دونیدنمی شما-

 .برم باید ببخشید

 .ممنون بازم

 نگید کارن به ازمن چیزی دیگه بدید قول فقط

 

 چرا؟-

 .کنممی خواهش-

 .خداخافظ.باشه-

 .زدم درو رفتم در سمت

 .کرد باز درو ها نگهبان از یکی

 .کرد نگام تعجب با

 .تو برم خواممی کنار برو-

 .بیرون رفتید کی بودید کجا شما-
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 .بدم توضیح رو چیزی یکی تو برای ندارم حوصله کنار برو-

 .تو رفتم شدم رد کنارش از

 .رفتم اتاقم سمت.بودن خواب هنوز اینا مامان

 .کشیدم دراز تخت روی

 .شدنمی باز دیگه چشمام که کردم گریه اینقدر.گریه زیر زدم

............... 

 .شده معنیبی برام چی همه خونم تو که روزه سه االن

 . میاد آشفته هرشب بابا نمیگه بهم چیزی ولی ناراحته مامان

 .میاد اتاقم تو تا بحثشون جزو صدای

 

 .شم بلند جام از تونمنمی که بده حالم اینقدر من ولی

 . شده چی دونمنمی دادمیزد بیشتر خیلی بابا امشب

 .میرم پذیرایی سمت میشم بلند جام از

 .میشن ساکت میبینن منو تا

 .میکنید دعوا اینقدر چرا شده چی-

 بچه رزیتا شده چی نمیگی بهش چرا خسرو- مامان. کن استراحت برو تو دخترم نیست چیزی-

 .شده چی بدونه باید نیست

 .کنممی حلش خودم من بدونه چیزی نیست الزم-

 .زندان تو. کجا-

 .عاطفه باش ساکت-

 . چیه زندان شده چی بگید بابا-

 .کرد نگام ناراحتی با بابا

 کنممی حلش من کنی درگیر خودتو نمیخواد

 .افتاده اتفاقی چه بگید من به بابا-

 .رسیده بهت که ارثیه بخاطر همش ها ماجرا این-

 !؟.ارث کدوم ارث-
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 .بخشیده تو به رو دبی تو سهام طور همین ثروتشو تمام مرگت از قبل پدربزرگ-

 

 !کرده چکار-

 . کرده اینکارو چرا

 .فهمیدم تازه منم نمیدونم. دخترم نمیدوم-

 .داشت نقشه اولم از میدونست رو چی همه لعنتی عماد اون ولی

 .فهمیده کجا از اون فهممنمی اصال من-

 . بخری و هرکس پول با تونیمی االن بدی پول کافیه فقط نداره کاری دخترم-

 . آشناست ساله چندین عماد با پدربزرگت وکیل

 .دادهمی بهش رو اطالعات یهمه

 .نوشت رو نامه وصیت این نمیشه خوب مریضیش فهمید پدربزرگت وقتی

 .بودی اش نوه تنها تو

 این بعدم ازدواج موضوع اول کنیم باز رو نامه وصیت نکردیم وقت پدربزرگت مرگ از بعد ما

 .نشه باز پیش روز چند تا نامه وصیت شد باعث موضوع

 . باشه داشته چشم رسیده من به که ثروتی به باید چرا پولداره عماد که گیدنمی مگه-

 

 بود موقع همون زندان افتاد خالف کارای بخاطر ولی داشت خوبی وضع خیلی پیش سال چند عماد -

 از وکیلش کمک با بعد وقت چند ولی.کشیدن باال پوالشو و کردن استفاده فرصت این از شرکاش که

 اینجوری. کنه استفاده ازشون که داره اموالی هنوز عماد نمیدونستن شریکاش. بیرون اومد زندان

 وچند کنه پیدا دست اطالعات این به تونست تا کرد استفاده مونده باقی ثروت همون از عماد که بود

 گذشته به نسبت ولی داره اموالشو از یکم اآلنم درسته.بدن انجام براش رو کار این که بخره رو نفر

 . دوران همون به برگرده تو با ازدواج با خوادمی. میشه حساب ورشکسته االن

 .میدم بهش من خوادمی پولو این اگه خوب-

 .داره من با ازدواج به ربطی چه این

 بهت درصورتی ارث این نصف اینکه اول گذاشته تو برای شرط دوتا نامه وصیت توی بزرگت پدر-

 بهت وقتی ثروت ی بقیه نصف که اینه هم دومی. کنی ازدواج باید سالگی ۲۴ از قبل که میرسه

 .بشی دار بچه که رسهمی

 ...ارث اون پس شده تموم سالم۲۴ پیش وقت چند که من ولی-
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 .آمد چشمم جلوی فیلم مثل چی همه

 .بود دستش که شناسنامه اون.افتادم کارن حرف یاد

 .شد انجام عقد اون تولدم از قبل روز یک درست. سالمه چند پرسید ازم ماشین تو

 .میشد منفجر داشت سرم

 .لرزیدمی دستام

 . بابا-

 .جانم-

 .بپرسم سوال یک میشه-

 .عزیزم بگو اره-

 .اتفاق اون بعد منظورم کرد چکار اون سبحانی سهیل-

 .پدرشو نه اون نه ندیدمش دیگه بعدم انداخت راه آبروریزی چقدر دونینمی.  هیچی-

 .آمریکا رفته دوباره خودشم شنیدم بعدم زد بهم باهام شراکتشو پدرش

 .مطمعنید-

 .میپرسی سوال چی برای اره-

 .بود زده گولم کارن. رفتمی گیج داشت سرم

 .بود شده سست پاهام.بود نقشه همش

 .نشستم مبل روی

 .سمتم آمد مامان

 .خوبی رزیتا-

 .کردم باورش که بودم احمق چقدر.زد گولم.زد گولم-

 .زد گولت کی رزیتا باش آروم-

 .کردم درست رو دردسر این من خوردم گولشو احمق منه بود من تقصیر همش بابا-

 .میکردم گریه همش

 .میشه بد حالت رزیتا باش اروم-

 .بابا.احمقم آدم یک من بابا-
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 تحقیق بدون و میکردم اعتماد عماد به زود اینقدر نباید خودم من نیستی مقصر تو عزیزم باشاروم-

 نگران تو ولی کردم امضا رو ها سفته اون فکری بی با اینقدر نمیشه باورم.میکردم باور حرفشو

 .میشه درست چی همه.زدم حرف وکیل با نباش

 . هیچی. نمیشه درست. هیچی. نه-

 .آورد اسپرمو اتاق تو از رفت مامان آمدمی بند باز داشت نفسم

 .بریمی بین از خودتو داری رزیتا-

 .میشی خفه داری بگیر

 . باشم زنده نمیخوام دیگه من-

 .داد فشار دهنم تو رو اسپرم مامان. نمیگفتم چیزی بهت همین بخاطر رزیتا بسته-بابا

 . وامیستاد داشت قلبم

 .(داشتم دوستت من کردی رو کار این چرا کارن)

 .ریختممی اشک فقط

 .زدن زنگ دکتر به آخر کنن آروم تونستننمی بابا و مامان

 . زد مسکن بهم اومد دکتر بعد یکم

 .شد چی نفهمیدم دیگه

 .بود شده بیحس بدنم

.............. 

 .بودم رفته اینجا از تازه که دورانی همون به برمیگشتم داشتم

 .خوردممی غذا خوب نه زدممی حرف نه نداشتم رو کسی ی حوصله

 .بودم شده خورد

 .شنیدممی مامانو گریه صدای هرشب

 .بودم گرفته تصمیممو.میکردم درستش باید خودمم بودم من اتفاقا این مقصره

 .شدم بلند جام از صبح

 نجات رو بابا باید شدنمی عوض چیزی کردن گریه با چون نکنم گریه دیگه بودم گرفته تصمیم

 .دادممی

 .بیفته براش اتفاقی من بخاطر هم بابا دادمنمی اجازه ولی بودم شده نابود من

 .کردم خشک موهامو حموم رفتم
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 .کردم عوض لباسامو

 .آمدمی وصدا سر اتاق بیرون از

 .بود حیاط تو از صدا. بیرون آمدم اتاق از

 .بودن حیاط تو پلیس و مرد تا چند با عماد

 

 .کردم باز رو در

 .خبره چه اینجا-

 .نکن دخالت رزیتا تو برو-بابا

 .بینمتمی خوشحالم پا، گریز آهوی به به-عماد

 .میخوای چی اینجا-

 .کنه عمل قرارش به پدرت قرارنیست کنم فکر ولی پدرت منو بین بود قراری یک-

 .پدرم نه طرفم باهات من پس باشه من به مربوط میگی که قراری این کنم فکر-

 . تو برو رزیتا-

 .کنم حلش باید خودمم منه به مربوط موضوع این بابا نه-

 .آریان جناب داری عاقلی دختر-

 .مردیکه شو خفه-

 .کنم شکایت ازت جرم همین به تونممی کنیمی احترامیبی بهم پلیس جلوی داری-

 .بزنم حرف باهاتون باید من راد اقای-

 .زد ایموزیانه لبخند عماد

 .میل کمال با بله-

 .نمیبخشمت وقت هیچ بکنی کاری بخوای اگه رزیتا-بابا

 .(مجبورم ببخش منو بابا)

 .منتظرم من راد آقای واستادید چرا-

 .بودم گرفته تصمیممو من ولی زدمی داد بابا سمتم اومد عماد

 . رفتم پذیرایی سمت

 .نشست روبروم مبل روی عماد.نشستم رفتم مبل سمت.اومد دنبالم عماد
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 .برداری خانوادم سر از دست تا میخوای چی-

 .خواممی چی دونیمی خودت-

 .بدی پس پدرمو های سفته باید ولی میدم انجام بگی کاری هر که کنممی قبول من باشه-

 .چی حرفت زیر زدی تو و بدم پس رو ها سفته اگه زرنگی خیلی کردی فکر-

 .بردار پدرم سر از دست فقط بخوای که چی هر سفته یا. میدم وکالت بهت-

 .نداره ربطی پدرم به پس برسه من به قراره ثروت اون

 .برسه من به ثروتت ی همه من با ازدواج بعد که بدی تام وکالت بهم باید تو ولی کنممی قبول باشه-

 .باشه-

 .میاد خوشم باهات کردن معامله از-

 میدم پس رو ها سفته جا همون وکالت برای. محضر بریم دنبالت میام فردا

 .کنیممی عقد شد مشخص اموال تکلیف که ماه آخر تا

 .ندارم اعتماد بهشون من چون بمونی دور مادرت پدرو از عقد زمان تا باید فقط

 .کنی زندگی من ی خونه بیای باید

 .کنم ازدواج باهات باید چرا-

 .بگذرم ثروت اون نصف از نداری انتظار که تو-

 .بشی دار بچه که میرسه بهت ثروت اون ی بقیه صورتی در که میدونی

 (میدونست رو چی همه لعنتی)

 

 .کنمنمی ازدواج باهات.نمیکنم رو کار این من-

 .بپوسه زندان تو عمر اخر تا پدرت بزار پس. داری دوست جور هر باشه-

 .نمیاد گیرت چیزی زندان تو پدرم انداختن با -

 کاریش شرکای ی همه وقتی کنیفکرمی.کنممی نابود هم رو شما ولی نیاد گیرم چیزی شاید چرا-

 .میدن نشون العملی عکس چه زندانه تو بزرگ اریان که بفهمن

 .میشه ورشکست پدرت

 .بدم نجاتش میرسه بهم که ارثی با میتونم من-

 .بمونه زنده زندان تو موقع اون تا پدرت که شرطی به ولی. بکن رو کار این باشه-
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 .هستی عوضی کثافت یه تو-

 . جوریه همین زندگی.عزیزم نخور حرص-

 .میمیرن روزی یک ادما بالخره

 .میخوای خانوادم جون از چی بهت لعنت-

 .منتظرن پلیسا برم باید من.میدونی خودت.گفتم بهت شرایطمو-

 .رفت در سمت عماد

 .کن صبر باشه-

 .سمتم برگشت

 .هستی عاقلی دختر میدونستم-

 تو وقتی تا ولی. میکنم گفتی که رو کاری-

 . هستم تو ی خونه

 نیفتاده اتفاقی برام من ببینه اینکه برای روز هر پدرم وکیل ضمن در. بمونی اونجا تو نداری حق

 .کنه چک اونجا بیاد باید

 کنم تحمل دوریتو ماه یک بتونم کنم فکر هستم رعوفی ادم که کنم چه ولی. میگیری سخت خیلی-

 .عزیزم

 .میخوره بهم ازت حالم عزیزم نگو من به-

 میای بعدشم محضر میریم اول میای باهام االن همین بشی اماده بری بهتره نخور حرص باشه-

 . خونت

 .زد چندشی لبخند

 زندگیشو تمام بابا من انگاری سهل بخاطر بزارم نمیتونستم.نداشتم ای چاره ولی.کردم نگاش تنفر با

 .بده دست از

 .توش ریختم داشتم هرچی برداشتم رو ساکی رفتم اتاق سمت

 .رفتم حیاط سمت.پوشیدم مانتومو

 .بود دستش دستبند هنوز بابا

 .سمتم اومد مامان.بودن شده خیره بهم همه

 .میری کجا-

 .برم باید مامان-
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 .رفتم عماد سمت

 .کنن بگوازادش-

 .دادی وکالت محضر تو وقت هر نه االن-

 .رفتم عماد ماشین سمت دادم سرموتکون

 .میکنی غلطی چه داری رزیتا-بابا

 .کردم نگاه بابا به برگشتم

 .بابا میخوام معذرت-

 .کنی فراموش منو باید دیگه بیرون بزاری خونه این از تو پا اگه-

 .نشستم و رفتم ماشین سمت حرف بدون

 .شد سوار و امد ماشین سمت بعدش.زد حرف پلیس با عماد

 .داشت نگه محضر یک دم بعد یکم

 .شو پیاده-

 .شدم پیاده ماشین از

 اماده رو چی همه کنم قبول شرطشو مجبورم من میدونست انگار قبل از عماد.رفتیم محضر سمت

 .بود کرده

 .کن امضا بیا-

 .باشه پدرم وکیل باید-

 .نداری اعتماد من به.نداریم وقت کن امضا بیا-

 هیچ نیاد پدرم وکیل تا.نیستی تو اون مطمعنا کنم اعتماد بهش بخوام که باشی ادمی اخرین اگه -

 .نمیکنم کاری

 .بیاد االن همین بگو بگیر دستم داد رو گوشیش عصبانیت با عماد

 .گرفتم رو مامان ی شماره

 بله الو-

 .میکرد گریه داشت هنوز احتماال بود گرفته صداش

 .مامان-

 .عصبانیه دستت از خیلی پدرت.نمیگی چیزی چرا رفتی کجا تویی رزیتا-
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 .رحمانی اقای بده رو گوشی ندارم وقت مامان-

 .داری چکارش-

 .بهش بده نپرس سوال مامان-

 .رحمانی اقای به داد رو گوشی باشه-

 .بله-

 .ادرس این به بیاید میشه رحمانی اقای سالم-

 .ناراحته خیلی پدرتون ولی باشه-

 . بیاید میکنم خواهش ولی.میدونم -

 .کجایید میام االن باشه-

 .بده ادرس بهش که عماد دادم رو گوشی

 .امد رحمانی اقای دقیقه ده بعد

 .خوبید خانم رزیتا -

 . خوبم من-

 .شده چی-

 .بود من کارای به حواسش کردم نگاه عماد به

 . تنهاباشم وکیلم با میخوام-

 .زد پوزخندی

 .بمونم منتظر نمیتونم شب اخر تا من تر سریع فقط داری دوست هرجور-

 .شد دور ازمون عماد. گرفتم ازش بود عماد دست که ای برگه

 .رحمانی اقای به رودادم برگه

 .بگید بهم داشت موردی که هرجاش بخونید لطفا نمیارم در سر چیزا این از من-

 .گرفت ازم رو برگه

 .میشد تر درشت چشماش میخوند که قدر هرچه

 .میکنید رو کار این چرا نمیشه باورم-

 ابروش که میدونم من میشه نابود کشیده سال چند این تو که پدرم زحمتهای تمام وگرنه مجبورم-

 .بشم بدی اتفاق باعث نمیخوام نمیاره دوم زندان بره اگه. مهمه چقدربراش
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 .بمونه تو اون زیاد نمیزارم میکنم کاری یک من ولی-

 خوردن زمین منتظر حتما که اوناهم. کرده خبر شرکاشو ی همه عماد کنید کاری بخواید شما تا-

 .داره بابام از کینه که سبحانی اقای مخصوصا هستن بابام

 .خطرناکیه ادم عماد.میبرین بین از خودتونو کار این با ولی-

 .کنم انتخاب بدو بدتر بدو بین باید ولی میدونم-

 شما داریم فرصت نامه وصیت اجرای تا ماه یک درضمن.داره قرار الویت تو پدرم ازادی فعال

 .کنید پیدا رو راهی یک زمان این تو میتونید

 بر عالوه میدید بهش دارید که وکالتی این با چی کنم کاری نتونستم اگه ولی میکنم تالشمو من-

 .کنید ازدواج باهاش باید اموالتون به دسترسی

 .ندارم ای چاره ولی میدونم-

 .داره دختری همچین که کنه افتخار بهتون باید پدرتون.هستید خوبی دختر خیلی شما-

 بهتون پدرمو به مربوط مدارک تمام عماد که ببینید فقط کنم امضا نیست مشکلی اگه خوب. ممنونم-

 .باشه جمع حواستون زرنگه چقدر که میدونید.میده

 .هستم شما نگران من فقط باشه-

 .کردم فکرامو من نباشید نگران-

 .شد انجام محضر کارای ی همه

 شده آزاد بابا گفت مامان.نه یا شده آزاد بابا ببینم زدم زنگ مامان به.کردن آزاد پدرو زد زنگ عماد

 .رفتن همه و

 .کرد بررسی دقت با رو چی همه رحمانی اقای

 .بیرون امدیم محضر از

 .دیدنتون از شدم خوشحال -عماد

 .رفت ماشین سمت عماد. داد تکون رو سرش رحمانی اقای

 .بیارید تشریف نره یادتون عروسیمونه ماه اخر رحمانی اقای راستی-

 لبخند عماد.کرد نگاش باعصبانیت رحمانی

 .شد ماشین سوار و زد ای پیروزمندانه

 .رحمانی پیش رفتم

 میشم مزاحمتون که شرمنده رحمانی اقای-
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 بزنید سر بهم روز هر شما که بگم بودم مجبور ولی دارید کار کلی و تهران برگردید باید میدونم

 .بخره میتونه رو کسی هر عماد ندارم اعتماد ای دیگه کسه به چون

 .باشید خوتون مواظب فقط میدم انجام وظیفمو من.نزنید حرفو این-

 خداحافظ.ندادم گوش حرفشو که ببخشه منو بگید پدرم به.باشه-

 .دخترم حافظ خدا-

 .شدم سوار و رفتم ماشین سمت

 .میخوند باهاش خودشم بود گذاشته شاد اهنگ یک عماد

 .بود رسیده خواستمی که چیزی به بودخوشحاله معلوم

 .میکنه چکار داره که نبود مهم برام اصال

 .میکردم رو کار این باید ولی چجوری نمیدونستم.بدم نجات خودمو که داشتم وقت ماه یک

 .کنم ازدواج اون مثل کثیفی ادم با قیمتی هیچ به نبودم حاضر

 .لعنتی ویالی همون به رسیدیم

 .تو رفت و شد باز در. زد عمادبوق

 .شد پیاده ماشین از.کرد پارک ماشینو-

 .بردارم ساکمو ماشین تو از شدم خم شدم پیاده منم

 .کردم بلند سرمو

 .کردم تعجب.میزد حرف باهاش و بود واستاده عماد پیش که کارن بادیدن

 .میخواد چی اینجا. نرفته چرا

 .بود زده بهم که افتادم حرفایی یاد

 .دادم فشار دستم تو ساکو ی دسته

 .بود زده گولم اون لعنتی کارن

 .بود زده بهم رو ضربه بدترین اون ولی داشتم دوستش من

 خومو ازاین بیشتر نباید منم بود کرده باهام رو کار و نمیخواست منو که حاال. میباختم خودمو نباید

 . میکردم کوچیک

 .رفتم عماد سمت

 .زد خشکش دیدنم با کارن
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 .واستادم عماد کنار طبیعی خیلی

 .ندادم اهمیت بهش ولی بود بیتاب براش هنوز قلبم

 .ماست ی ویژه مهمان امروز از خانم رزیتا. کردی تعجب-عماد

 .کنیم ازدواج ماه اخر تا قراره

 .میکرد نگام بیحرکت هنوز کارن

 .برگردوندم سرمو

 .نداشتم نگاهشو طاقت دیگه

 .شدی خسته صبح از تو بریم بیا-

 .دارم کار کلی باهات تو بیا هم تو کارن.هست گشنتم حتما

 .برم باید من-

 .خوشحالم خیلی امروز نکن ناز بیا-

 .دارم کار برم باید گفتم-

 .منتظرم شام برای ولی راحتی هرجور باشه-

 .رفت حرف بدون کارن

 .رفتم عماد دنبال منم

 .میکنم تصور که اونیه از تر سخت خیلی کارن کردن فراموش میدونستم. تندمیزد هنوز قلبم

 .شدیم پذیرایی وارد

 .اومد بیرون آشپزخونه از خانم مریم

 .اقا سالم-

 .امادس نهار سالم-

 .بله-

 که باشه ناراضی ازت نبینم باشه اختیارشون در خواستن هرچی.کن راهنمایی اتاقشون به خانومو-

 .اخراجی صورت این در

 .اقا چشم-

 .گرفت ازم ساکمو امد خانم مریم

 .نمیرم قبلی اتاق اون تو من-
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 چرا؟-

 .باشم نظر تحت نمیخواد دلم-

 .کرد ریز چشماشو عماد

 .چی نظر تحت-

 .بودی گذاشته دوربین اتاق تو میدونم-

 .فهمیدی کجا از-

 .زرنگی خودت فقط نکن فکر-

 .میکنی سوپرایز حرفات منوبا روز هر. میاد خوشم ازت بیشتر میگذره هرچی-

 .من اتاق بری میتونی رییسی تو االن باشه

 .باشم نداشته احتیاج بهش ماه اخر تا کنم فکر

 

 .کنه اماده برات اتاقو میگم مریم به

 بعضی. بیرون بیام اتاق از دارم دوست هروقت میخوام. کنی زندانیم قبل مثل نمیخوام من درضمن-

 .بخورم هوا بیرون برم خونه از میخوام هم وقتا

 .میکنی استفاده سو خوشم اخالق از داری نمیکنی فکر-

 . خوبه خیلی حالم امروز که اوردی شانس توه روز امروز باشه ولی

 اینقدر اینجا نداره اشکالی خونه ی دیگه جاهای یا حیاط تو بری میتونی داری دوست هروقت

 .نمیاد پیش مشکلی که هست نگهبان

 .میگم من که میری باکسی یا میام باهات خودم یا میکنی هماهنگ بامن خونه از بیرون برای ولی

 .دادم سرموتکون

 .رفتم ها پله سمت بهش اهمیت بدون

 .دارم کار باهات میام شام برای راستی -

 .نباشی اینجا قراربود کنم فکر-

 .میرم شام از بعد نترس-

 .کن استراحت برو فعال

 .رفتم باال ها پله از
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 .رفت بود راهرو ته که اتاقی سمت خانم مریم

 .کرد باز درو

 همه که بود بهتر اتاق اون از ولی نیومد خوشم اتاق از.بود مشکی کامل باسرویس بزرگ اتاق یک

 .بودم نظر تحت جا

 .بیرون بره باید اتاق از عماده مال که چیزی هر کن عوض رو اتاق های مالفه تمام-

 ..اقا خانم ولی-

 .اخراجی نکنی گوش حرفم به اگه گفت.گفت بهت چی رفت یادت-

 .بگی شما هرچی خانم باشه-

 .شد جابجا چی همه که کشید طول ساعت یک.شد مشغول خانم مریم

 .رفت بیرون اتاق از بعدش

 .کشیدم دراز تخت روی

 به هم ثروتم ی همه اگه.کنه پیدا نجاتم برای راهی یک بتونه رحمانی میکردم دعا.کردم فکر کارم به

 .کنم ازدواج باهاش نمیخواستم فقط نبود مهم برام میدادم عماد

 .خوردم اتاق تو رو نهار

 .نرفتم بیرون اتاق از نداشتم خواستی کار ظهر از بعد تا

 .نکنم فکر کارن به که میکردم مشغول خودمو همش

 .بود شام نزدیک

 .کردم مرتب خودمو کردم عوض لباسامو

 .پایین رفتم. کردم تنم خاکستری شلوار بلیز یک.بستم سرم باالی باکش موهامو

 .میکرد نگاه تلویزیون. بود نشسته مبل روی عماد

 .کرد نگاه بهم.رفتم سمتش

 .کنم مدارا باهاش بودم مجبور ولی.نمیومد خوشم نگاهش طرز از

 .نداشتی که مشکلی. خانم سالم-

 .نه-

 .دارم حرف باهات کلی که بخوریم شام بهتره-

 .نمونده حرفی زدیم رو حرفامون ما کنم فکر-
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 .مونده چرا-

 .رفت شام میز سمت

 نکردم بحث باهاش بخوره غذاشو اون شدم منتظر بعدش خورم ازش یکم.کشید شامو خانم مریم

 .بره اینجا از زود فقط میخواستم چون

 .نشست روش رفت مبل سمت.کرد تموم شامشو عماد

 .میبرد سر حوصلمو داشت

 .واستادم جلوش رفتم سمتش

 .خوردی که شامتم بگو خوب-

 .بشین-

 .بزن حرفتو زود راحتم من-

 .کنی شرکت توش نامزدم عنوان به باید تو مهمونیه یک هفته همین اخر-

 .نمیکنم رو کار این من.شدی دیونه.کنم چکار-

 .کنه فرقی برات نباید پس میکنم ازداج باهم ماه اخر تا حال بهر بدی انجامش باید-

 .نمیکنم رو کار این گفتم بهت من-

 بشیم اشنا باهم که.کردم دعوت بزرگتو پدر های شرکت دارای سهام ی همه من -

 بشم اشنا کاریم شریکای با باید پس برسه من به قراره اموالت وکالت و کنم ازدواج باهات قراره من

 .دعوته مهمونی این تو بزرگتم پدر ی دیگه وکیل تازه.

 ..بزنم روبهم مهمونی این نمیتونم

 .نکردم ازدواج تولدم تاریخ از قبل باهات من که میفهمه بزرگم پدر وکیل-

 که. میکردی ازدواج باید سالگیت 24 تولد از قبل تو که گفته نامه وصیت تو نباش نگران تو-

 .میشه گرفته ازت اموال این بگیری طالق اگه که نگفته. کردی

 تو پس. شده انجام کار این ولی.نبودم من ادم اون البته کردی ازدواج تاریخ از قبل تو وصیت طبق

 .میرسه بهت دارای نصف پس.کردی عمل وصیت به

 .حله کنیم ازدواج ماه اخر تا هم دیگش نصف برای

 .میدم انجام من بگی کاری هر کردی فکر تو نمیکنم رو کار این من-

 .عزیزم بدی انجام باید-

 .میخوره بهم ازت حالم عزیزم نگو من به گفتم بهت روانی احمق-
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 .شد بلند جاش از عصبانیت با عماد

 بهشون من که بودن تو جای داشتن دوست ها خیلی میدونی.خبریه کردی فکر دادم رو بهت خیلی-

 .میشی تر پررو کنممی رعایتتو چی هر.میکردم نگاه

 .کننمی حساب آدم تورو مثل کثیفی حیون که ها خیلی همون سراغ بری بهتره-

 .گرفت موهامو نزدیکم اومد

 .گفت شدش چفت دندونای الی از.بود شده قرمز صورتش

 . بشم مجبور نکن کاری برمیاد ازم هرکاری نشناختی منو هنوز تو کن باز گوشاتو خوب-

 .برسی ثروتت ی دیگه نصف به زودتر که کنم کاری

 . روانی کن ولم-

 .کرد ول موهامو

 .مبل روی افتادم داد هولم

 .فهمیدی باشی آماده مهمونی برای بهتره. گردمبرمی هفته آخر تا تهران میرم دارم فردا-

 .بود گرفته درد سرم شدم بلند مبل روی از. بست محکم درو بیرون رفت خونه از

 .عوضی عماد

 .شدممی مواظب خیلی باید

 .افتادم در باهاش دوباره احمق منه ولی ناکیه خطر آدم عماد بود گفته رحمانی نبود بعید هیچی ازش

 . گرفتممی رو زبونم جلوی باید

 .کنم چکار مهمونی برای دونستمنمی حاال

 .بشه دیونه بود ممکن دادمنمی گوش حرفش به اگه

 .میکردم شرکت مهمونی اون تو باید

 .بودم راحت دستش از اینجوری حداقل کردنمی فرقی که من برای

 .شدمی بهتر حالم اینجوری خوردممی هوا یکم باید رفتم حیاط سمت

 .بود نگهبان یک ورودی در جلوی

 .بودن حیاط ی دیگه سمت هم دیگه دونفر

 .باشم تنها خواستممی نداشتم رو کسی ی حوصله

 .رفتم خونه پشت سمت
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 .نبود کسی که آروم جای یک

 .نشستم سکو روی

 .بود ستاره از پر اسمون.کردم نگاه اسمون به

 .کنه درست دردسر برام مرگشم با بزرگ پدر که کردمنمی فکر

 .نداره فایده دردسر جز وقتی خوره می دردی چه به پول همه اون آخه

 .گذاشتم پام روی سرمو

 .شده عصبانی دستم از خیلی بابا حتما میکردن چکار مامان و بابا االن

 .دادی نشون خودتو زود-

 .بود واستاده روبروم کارن.کردم بلند سرمو

 

 .کردمی نگام بجانب حق بازم

 .واشغاله کثیفه ـا*زنـ شما ذات که دونستممی-

 . میگذره عقشت ابراز از روز چند

 .نیستی قایل ارزش خودتم غرور برای حتی

 .نه بود بهتر موقعیتش عماد

 

 .اومد در آب از زرد تو چجوری خوبیش ی اسطوره ببینه که نیست نیما

 

 .شدم بلند جام از

 .بدم جوابشو خواستمنمی

 .شدم رد کنارش از

 .گرفت رو بازوم پشت از

 ؟ کجا-

 .نه مگه نیست نفعت به شدی الل

 .کردم نگاش برگشتم

 .ساعت۱۷ و روز چهار-
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 چی؟-

 خیلی کردمی فکر که یکی به که بود پیش ساعت۱۷ و روز چهار بدونی همینو خواستینمی مگه-

 .کردم عشق ابراز بود زده گولم رحمیبی با ولی مرده

 کسی ندارن لیاقت ها بعضی چون. کردم حماقتی چه که باشه یادم چون نرفته یادم چرا میدونی

 .شده خورد غرورم که میاره یادم رو روزی چون.باشه داشته دوستشون

 .بیرون کشیدم دستش تو از دستمو

 .نداشتی عشقمو لیاقت تو محتشم کارن-

 .میشی تنها که رسهمی روزی یک گفت راست نیما

 . شدم رد کنارش از

 .دادممی عذاب خودمو فقط آوریش یاد با بود شده تموم من برای کارن. میکردم فکر بهش نباید

................. 

 .چهارشنبست امروز

 .مهمونیه فردا عماد حرف طبق

 .گیجم.کنم چکار نمیدونم

 . گفتم بهش مهمونی ی درباره میزنه سر بهم روز هر رحمانی آقای

 .بیام راه باهاش باید.کنم ک*تحـریـ عمادو نباید داشت عقیده اونم

 .بیای راه باهاش متنفری که کسی از که بود سخت خیلی ولی

 .برگشتم در سمت اتاق در صدای با

 .بود بد باهام اینقدر چرا نمیدونم نداشت خوبی ی ـطه رابـ باهام هنوز.اتاق تو آمد خانم مریم

 .بله-

 خرید برید باهاشون میفرستن رو نفر یک دیگه ساعت یک تا باشید حاضر گفتن زدن زنگ آقا خانم-

 .شب فردا برای لباس

 .باشه-

 .شدم بلند جام از

 .پوشیدم برداشتم مشکی شلوار و مانتو یک

 .کردم نگاه آیینه تو خودم به

 .بودم داغون خیلی
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 میرسیدم نظر به بدبخت اینقدر نباید

 .آوردم در تنم از رو شلوار و مانتو

 .کردم تنم جین شلوار با روشن آبی مانتوی یک

 رفتم آیینه جلوی

 .زدم کالباسی رژ و کشیدم مداد چشمام وتو زدم ریمل کردم آرایش یکم

. 

 

 .ریختم صورتم تو موهامو از تیکه یک.بستم سرم باالی کش با موهامو

 

 .کردم سرم روشنی شال

 .رفتم بیرون اتاق از

 . کردمی تمیز رو پذیرایی تو خانم مریم

 .دنبالم اومدن-

 .انداخت بهم نگاهی

 .منتظرن در دم خانم بله-

 .بیرون رفتم در از

 .بودن حیاط تو مرد تا چند همون

 .رفتم یکیشون سمت

 .دنبالم نیومده کسی-

 .منتظرن در دم خانم چرا-

 .بود منتظر در دم ماشین یک رفتم بیرون خونه در از

 .بود دودی ماشین های شیشه

 .شدم سوار کردم باز رو عقب در جلو رفتم

 کردم بلند سرمو.بود ادکلن همون.کردم حس بوشو

 .کرد تپیدن به شروع قلبم راننده دیدن با

 .دادم فشار مشتم توی مانتومو
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 .دارم حسی چه میفهمید نباید

 .کردنمی حرکت

 .کنی حرکت نمیخوای

 .برم کجا-

 .داره لباسارو بهترین که جایی برو نیستم بلد رو جایی من-

 .کرد حرکت ماشین

 .ببینم سرخشو صورت قرمزو چشمای آیینه تو میتونستم

 .داشت نگه پاساژ یک دم ماشین

 .شدیم پیاده ماشین از

 .رفتیم پاساژ سمت

 .برسم بهش نمیتونستم که میرفت تند اینقدر کارن

 .باشم داشته عجله اون مثل نداشت دلیلی رفتم اروم

 .کردم مشغول خودمو واستادم مغازه یک جلوی قصد از

 .نیستم من دید کرد نگاه پشتشو برگشت بعد جلو رفت یکم کارن

 .کردم نگاه مغازه ویترین به میکنه نگاه من سمت داره دیدم تا کجام من ببینه کرد نگاه اطراف به

 .بود کرده عرق دستام

 .میاد سمتم داره که نیاوردم خودم روی به اصال

 .نیستم بیکار من باش زود میکنی چکار داری-

 .میکنم نگاه دارم نمیبینی-

 .عروسک نه بخری لباس میخوای کردم فکر-

 .واستادم فروشی عروسک ی مغازه جلوی فهمیدم تازه

 .نیاوردم خودم روی به

 .مشکلیه.بخرم بخوام شاید-

 .ندارم کارا این برای وقت من-

 نزنی حرف و بیای باهام اینه وظیفت کردم فکر-

 .بیفت راه دار نگه خودت برای فکراتو-
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 .کشید گرفت مانتومو استین

 .میکنی ریزی ابرو چرا دیونه کن ولم-

 .کرد رفتار جوری همین باتو باید-

 .فرستاده باهام رو دیونه یه که میگم عماد به-

 .کنه خفم که االنه گفتم خودم با که بود طوریه نگاهش. کرد نگام برگشت

 .کرد ول مانتومو

 .میشکنم گردنتو جا همین وگرنه بیای دنبالم و شی خفه بهتره.اره میگی عماد به -

 .میکنه رو کار این حتما بزنم حرف کلمه یک اگه میدونستم بود عصبانی خیلی

 .رفتم دنبالش

 پاساژ تو کفشام پاشنه صدای.برم دنبالش بود سخت برام دار پاشنه کفش با منم میرفت تند بازم

 .پیچیدمی

 .سمتم برگشت عصبانیت با کارن

 .نه نکنی توجه جلب قدر این نمیتونی-

 .ذاتمه تو کردن توجه جلب که میدونی. نه-

 

 نمیخواستم.کردم نگاش.صورتم تو نزنه میکرد کنترل خودشو داشت.بود کرده مشت دستاشو

 .داشتم دوستش هنوز کنم ناراحتش

 .کنم ناراحتش آوردنمی طاقت دلم بازم بود کرده درحقم که کارایی وجود با

 .میفهمی بیام راه تند نمیتونم-

 .میرفتم پشتش تر اروم منم نمیرفت تند دیگه برگردوند روشو

 .رسیدیم مزون اولین به

 .رفتم باهاش منم تو رفت کارن

 .کنم نگاه که اورد مدل کلی خانومه

 .بود رنگی کرم ی دکلته لباس به چشمم

 .داشت داری پف دامن و بود چسب کمر تا که

 .بودم مدل این عاشق همیشه
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 .لباسه اون سمت چشمم فهمید انگار خانومه

 .قشنگه هم کرمه لباس اون عزیزم-

 .ممنون نه-

 .نمیکنی امتحان چرا میاد بهت مطمعنم چرا-

 .میکردم امتحانش شده که دلم برای نداشت اشکال بودم شده وسوسه

 .نمیزد هم حرفی میکرد نگاه اطراف به داشت کارن.شدم بلند جام از

 .رفتم پرو سمت

 .بیاره تاج یک برام که بیرون رفت خانومه. پوشیدم لباسو

 .بخرم لباسو این نامزدیم برای قراره واقعا بود کرده فکر

 .کنم تنم لعنتی مهمونیه اون تو لباسو این نبودم حاضر

 .کردم باز موهامو

 .میومد بهم خیلی لباس کردم نگاه خودم به ایینه تو

 . بود ریخته دورم بلندم مشکی موهای

 .داشتم دوست لباسو این واقعا

 .بود شده جمع چشمم تو اشک

 .میکنم گریه دارم بفهمه خانومه اون نمیخواستم برگردوندم سرمو در صدای با

 .نمیخوام لباسو این ممنون خانم-

 .نمیاد صدایی دیدم

 .در سمت برگشتم

 .بود زده خشکش در جلوی کارن

 .تو بیاد اون نداشتم انتظار طور همین منم

 .میکردیم نگاه بهم دو هر

 .شد اتاق وارد خانومه

 .میاد لباست به تاج این ببین شدی ناز چقدر عزیزم وای-

 .گذاشت سرم رو تاجو جلو آمد

 .اومده خوشش معلومه نگاش از که شوهرتون. میاد بهتون واقعا-
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 .نمیخوامش ممنون نه-

 .نپسندیدن اقاتون.عزیزم چرا-

 .نه-

 .خوشگلن خیلی ماشااال میاد خانومتون به خیلی اقا-

 .بیرون رفت اتاق از دفعه یک بود کرده سکوت کارن

 .اوردم در لباسو

 بهت حرفایی چه نرفته یادت.کنی توجه بهش نیابد میشی وابسته بهش داری بازم احمق رزیتای)

 .زده

 .(کنم فراموشش کن کمکم خدایا.میترکید داشت قلبم

 .بیرون امدم مزون اون از نکردم قبول میاد بهم لباس که گفت خانومه هرچی.بیرون امدم اتاق از

 .میکشید سیگار بود واستاده مزون بیرون کارن

 .سمتم اومد کرد خاموش رو سیگار دیدنم با

 .کنم تحمل نمیتونستم دیگه داخل رفتم رسیدیم که بعدی مزون.دادم ادامه راهم به

 .داشت طاقت چقدر قلبم مگه

 دیگه یکی برای ه قرار که بخری رو لباسی بری باهاش اونوقت باشی کسی عاشقه سخته خیلی

 .بپوشی

 .تو نیومد دیگه کارن

 .کردم نگاه لباسا به

 حوصله کردم انتخاب و بود فون یکم کمر از که کوتاه استین با هفت یقه چرک صورتی لباس یک

 .خریدم جوری همین بپوشمش نداشتم

 .خونه برگردم میخواستم فقط

 .بیرون اومدم مغازه از

 .بده پولشو بیا-

 .بود کرده تعجب بیرون امدم لباس با مغازه از زود اینقدر اینکه از کارن

 .بیرون امد بعد یکم مغازه تو رفت کارن-

 .خریدم لباسمو رنگ هم وکفش رفتم دیگه های مغازه سمت حرف بدون

 .میکرد حساب رو وسایل پول فقط بود ساکت مدت تمام کارن
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 . خریدم دیگه چیز تا چند

 .نداشتم الزم چیزی دیگه

 .رفتم پاساژ خروجی سمت

 .میام االن باش همینجا-

 .رفته کجا نبود معلوم بودن عصبی.واستادم ها وسایل کنار

 .شد رد کنارم از پسر یک

 .تنهایی خوشگله-

 . گمشو برو-

 .برسونمت میخوای کردی خرید همه این عزیزم چرا-

 .برسون عمتو برو-

 .میرسونه شوهرش که اونو-

 .نداشتم تحمل دیگه بود کافی دیگه امروز برای

 .رفتم سمتش

 .گمشو گفتم بهت نیستی ادم مگه-

 ...خوشگلت چشمای اون با میشی عصبانی چرا-

 .زدم بهش محکمی سیلیه

 .بکنم رو کار این نداشت انتظار پسره

 .شد عصبانی

 .کردی غلطی چه-

 .گرفت یقشو پشت از نفر یک ولی سمتم امد

 . میکردی داشتی تو غلطو-

 .پرید رنگش کارن دیدن از پسره

 .کردم اشتباه کن ول اقا-

 .بودن شده جمع دورمون مردم

 .جداکردن پسره از رو کارن

 .رفت پسره بالخره
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 .رفت ماشین سمت من به توجه بدون برداشت پامو جلوی های وسایل کارن

 .رفتم دنبالش منم

 برسم کارن به داشتم عجله اینقدر شم رد خیابون از اومدم.بود شلوغ خیابون

 .بود پشتش میله تا چند.ندیدم رو میشد رد داشت که موتوری که

 .زمین رو افتادم و سوخت پهلوم به که خوردبهم کجاش نمیدونم

 .پهلوم کنار گذاشتم دستمو.بود گرفته درد پهلوم.شدم بلند جام از

 .بود شده خونی پهلومم و بود شده پاره مانتوم

 .رفتم ماشین طرف

 .عقب صندلیه رو میکرد پرت رو ها وسایل داشت کارن

 .بست محکم رو در بعدش

 شد چی که نفهمید اصال که بود عصبانی اینقدر

 .نزدم حرفی منم

 .جلو برم شدم مجبور نبود جا عقب کردم باز رو درعقب

 میسوخت پهلوم

 .کرد حرکت کرد روشن رو ماشین کارن

 .میرفت باسرعت

 .بره یواش بگم بهش نمیخواستم.پایین بود اومده فشارم بستم درد از چشمامو

 .بده نشون مقصر منو بازم بزنم حرفی من منتظره میدونستم

 .میدادم فشار مشتم تو مانتومو

 .کنم تحمل بتونم و درد تا

 .میزد تند تند قلبم

 .میداشت نگه باید کنم تحمل تونستم نمی

 .دار نگه-

 .نمیشنید انگار کارن

 .گفتم توانم اخرین با

 .دار نگه–
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 .نمیکرد اصالنگام نمیداد اهمیت بهم ولی

 .بود فرمون رو که دستش روی گذاشتم کردم بلند اروم میلرزید دستموکه

 .نداشت تاثیری روش هم کارن دست گرمای حتی بود زده یخ دستم

 .سمتم برگشت ها گرفته برق مثل

 .دار..نگه-

 .کنار کشید رو ماشین.نیست خوب حالم فهمید

 .شد پیاده ماشین از

 .کرد روباز درو سمتم امد

 .کرد نگاه خونیم دست به

 .چیشده دستت-

 .افتاد پهلوم به چشمش دفعه یک

 .شده چی میاد خون داره پهلوت-

 . هیچی-

 .بیمارستان بریم باید.خونه پره مانتوت هیچیه این-

 .خونه بریم.نه-

 .نزن حرف-

 .شد سوار دوباره

 .رفت بیمارستان سمت باسرعت

 .شدی اینجوری کی-

 بود من به نگاهش همش بیمارستان به رسیدن تا.بدم جواب نمیتونستم

 .بیمارستان رسیدیم

 .بشه پانسمان باید ولی نیست بخیه به نیاز گفت کرد معاینه رو پهلوم دکتر

 .زد مسکن بهم دردم بخاطر

 .بود 3 نزدیک ساعت بیرون اومدیم بیمارستان از

 .بود گشنم خیلی

 .شدیم ماشین سوار
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 .موتور به خوردی نگفتی بهم چرا-

 .میکردم چکار من رفتی و گذاشتی اونجا منو وقتی گذاشتی مگه تو-

 .بود خودت تقصیر-

 .دارم توجه جلب ی عقده من بگی نمیخواد میدونم اره-

 .داده گیر بهم پسره اون کردم کاری یک حتما

 ..عماد که حیف-

 .میکرد طرفداری عماد از داشت بازم

 .میگرفتم اتیش داشتم

 .. چی عماد.هان چی حیف-

 . بکنی هرکاری براش حاضری که داری قبولش چقدر

 داره؟ فداکاریتو همه این ارزش عماد میکنی تحملم بیزاری ازم اینقدر وقتی چرا

 . نکنی قبول میتونستی میزاری منت سرم که دنبالم بیای گفتم من مگه

 .خریدتت چقدر با بگی نه بهش نمیتونی چرا

 سمتم برگشت عصبانیت با

 عشق ازم پیش روز چند که نرفته یادم هنوز.کردی عوض رنگ که خریده چقدر رو تو.شو خفه-

 .میکردی گدایی

 .لحظه همین یعنی ای زنده که درحالی مردن

 .بود کرده پاره پاره قلبمو کارن

 . بود شده جمع چشمم تو اشک کردم نگاش

 .متنفرم ازت-

 .پنجره سمت برگشتم

 .نباشه زنده که روحی یعنی مردن نکشی نفس نیست این فقط مردن

 شدم پیاده ماشین از.تو رفت شد باز در زد بوق کارن رسیدیم خونه دم

 .داشتم تنفسی مشکل بازم

 .برم راه خوب نمیتونستم

 .خونه تو برم میخواستم فقط اوردم در کجا نمیدونم کفشامو
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 .رسیدم ها پله نزدیک به دیدممی تار رو جا همه

 .رفتم باال ازش گرفتم ها میله به دستمو

 .خونه تو انداختم خودمو فقط کردم باز درو

 .نشستم در پشت نداشتم توان دیگه

 .سمتم اومد ترس با خانم مریم

 .خانم شده چی-

 .بیار... اسپرمو-

 خانم باشه-

 .بستم چشمامو. رفت ها پله سمت دیدم

 .بیارم طاقت کن کمک خدایا

 .بود بسته هنوز چشمام.داد فشارش بار چند آورد دهنم سمت اسپرمو بعدیکی دقیقه چند

 .خانم خوبی-

 .بکشم نفس بهتر بتونم که. برداشتم سرم از شالو لرزون دستای با

 . برم راه بتونم که نبودم خوب اینقدر هنوز

 .اتاق تو بریم بشید بلند میتونید خانم-

 .برم..راه... تونم نمی-

 .بدم جوابشو نداشتم حوصله بره کاش دیوار روی گذاشتم سرمو

 .بکشم دراز جا همون میخواستم فقط

 .بشم بهتر تا

 .نزد حرفی خانم مریم دیگه

 .کرد بلندم زمین روی از یکی دفعه یک. ساکته که بود خوب چقدر

 .کیه ببینم نمیتونستم نمیشد باز چشمام

 .میده ارامش بهم میکردم حس.بود خاص قلبش ضربان

 اون بوی. بود کارن جا همه بودم شده دیونه حتما نیست اون میدونستم ولی میداد رو کارن بوی

 .روانشناس یک پیش میرفتم باید میشدم روانی داشتم دوبار.بود شده وجودم از جزیی انگار

 .میکردن قطع نفسمو باید کارن کردن فراموش برای
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 .اقا اتاق تو رفتن نیستن اونجا اقا نه-خانم مریم

 .کرده تغییر قلبش ضربان کردم حس

 . گذاشت تخت روی منو بعد یکم

 .بیار قند اب برو-

 .اقا چشم-

 خودم حال به منو چرا کنه ثابت رو چی میخواست.بودم نشده دیونه پس.کارن بهت لعنت.بود خودش

 .بده عذابم میخواست کی تا. نمیکرد ول

 .زد کنار رو صورتم تو موهای کرد بلند رو سرم بعد یکم

 .داد بهم قند آب یکم

 .کردم باز اروم چشمامو

 .بود سرخ عسلیش چشمای

 .نخورده چیزی صبح از بیار غذا براش برو-

 .اقا باشه-

 .بود قلبش کنار هنوز سرم

 .کنار کشیدم یکم خودمو

 .شد بلند تخت روی از و گرفت فاصله ازم.کرد تعجب کارم این از

 بیارن وسایالتو ها بچه میگم-

 .بیرون رفت اتاق از

 . میشدم آب ذره ذره داشتم بود کم چیزی یک انگار اون بدون بود نفسم کارن

 .کردم فکر کارن حرف به شب تا

 .فروختم عماد به خودمو من بود کرده فکر کارن

 .میکرد درد هنوز پهلوم

 .دیدنم اومد رحمانی اقای

 بتونه شاید داره برخورد بیشتر کسایی چه با عماد ببینم که باشه جمع فرداحواسم باید گفت بهم

 .کنه پیدا چیزی

 .نبودن خوشحال ازادیش از که داشت دشمنایی عماد مسلما
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................................ 

 .میومد صدا سرو پایین از

 .بود برگشته عماد شلوغه پایین صبح از

 .کنم استراحت میخوام میکنه درد سرم گفتم خانم مریم به. ببینمش نرفتم من ولی

 .ببینمش نمیخواستم خواب به زدم خودمو زد سر بهم اتاق تو اومد عماد

 .حموم رفتم شدم بلند که بود ۷نزدیک

 .کشیدم سشوار صاف موهامو

 .نداشتم حوصله من ولی ارایشگاه برم بود گفته عماد

 .کردم ارایش به شروع

 بعد زدم لباسم رنگ سایه

 .زدم لبم به زرشکی رژ.  زدم ریملم.کشیدم چشم خط

 .گذاشتم کج موهاموفرق

 .پوشدم لباسامو. زدم موهام طرف یک به داشتم لباسم رنگ نگینی سر سنجاق یک

 .کردم نگاه ایینه تو خودمو

 .بودم تغییرکرده خیلی

 . میشدم حاضر اینجوری کی برای داشتم.  شدم پشیمون

 .برداشتم میز روی از دستمالو

 .زدن اتاقو در

 .تو امد خانم مریم

 . اومدن مهمونا ی همه پایین بیاید خانم-

 .میام االن کن صبر-

 . اتاق تو اومد عماد موقع همون

 .ای سرمه کراوات با بود تنش ای سرمه شلوار و کت یک

 .بود پوشیده هم رنگی کم ابی بلیز

 .زد برق چشماش دیدنم با

 .پایین بیارید تشریف.نمیدید افتخار-
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 .میام من برید شما-

 .میریم باهم نه-

 .میام خودم من-

 .بداخالقی اینقدر چرا-

 .مهمونی این به بیام کردی مجبورم میدونی خودت-

 .ندارم بداخالقیتو ی حوصله پایین بیا زود میرم من باشه-

 .بود دیر ارایشم کردن کم برای.رفت عماد

 .کردم کم رژمو یکم فقط

 .بودن پایین زیادی جمعیت رفتم پایین ها پله از

 .بود منتظر ها پله پایین عماد

 .کرد هدایت بودن سالن تو که افرادی منوسمت پشتم گذاشت دستشو

 نمیتونستم ولی داشتم بدی حس بهم عماد نزدیکی همه این از.میکرد معرفی بهم رو همه یکی یکی

 .بکنم کاری

 .شد تموم افراد معرفی بالخره

 .نشستم بود سالن کنار که میزی سمت رفتم

 .چرخوندم سرمو

 .بودن غریبه برام اونجا ادمای همه

 .دیدم رو کارن ورودی در کنار

 .میکرد نگام داشت

. بود دستش روی کتش. بود زده هم مشکی کراوات ویک بود تنش مشکی باشلوار سفید بلیز یک

 .بود شده تیپ خوش خیلی

 

 .سرکشید محتویاتشو دیدنم با که بود دستش لیوانی

 .برداشت دیگه لیوان یک رفت خدمتکارا از یکی سمت دوبار

 .کنارم اومد عماد لحظه همون

 .بود شده بد حالم.میداد کـل*الـ بوی.میشد پخش مالیمی اهنگ
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 .برقصیم پاشوباید-

 .بود قرمز ابیش چشمای.کردم نگاش باعصبانیت

 .نمیام جایی من-

 پاشو گفتم بهت-

 .کشید سالن وسط سمت منو گرفت رو بازوم

 .عوضی کن ولم-

 .نخورده شکست هنوز راد عماد بفهمن باید اینجا اومدن ادما این برقص ادم مثل-

 .نداشت طبیعی حالت

 .درک به برید همه اطرافت آدمای اون و تو-

 .کنم کوتاه زبونتو نکن کاری-

 .میکنه تالفی بعدا کارمو میدونستم بیفتم در باهاش ترسیدم

 .میرقصیدم کنارش اروم

 . نمیکنی نگام چرا-

 .نمیاد خوشم ازت چون-

 .داد فشار پهلومو

 .بشم شوهرت قراره من نرفته که یادت بیاد خوشت باید-

 .چرخوندم سرمو.گرفتم گاز درد از لبمو داد که فشاری با. میکرد درد پهلوم

 .میرقصید داشت دختر یه با که دیدم رو کارن

 .میزنه کند قلبم کردم حس.زد خشکم

 .زد لبخندی کارن که میگفت چی نمیدونم توگوشش دختره

 .بود شده جمع چشمم تو اشک

 .بودم متنفر زندگی این از.بود نزده لبخند من به وقت هیچ

 عقب عقب نداشت انتظار که اونم دادم هول عمادو کنم تحمل نتونستم دیگه بود اهنگ اخر

 بود شده شوکه.رفت

 .گرفت دستمو مچ عماد.  شدممی خفه داشتم بیرون برم میخواستم.گرفتم فاصله ازش

 .عزیزم کجا-
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 .لعنتی کن ولم-

 .نشده تموم نمایش هنوز دارم کارت بیا نمیشه-

 .برد پذیرایی باالی سمت منو گرفت تر محکم دستمو مچ

 .گرفت ارکست گروه از رو بلندگو

 .کردید قبول منو دعوت که خوشحالم خیلی اقایون خانوما-

 .دارم براتون سوپرایز یک بگذره خوش بهتون بیشتر اینکه برای حاال

 .میکردن نگاه همه

 .بخونه و بزنه پیانو براتون عزیزم نامزد قراره چون بشه موندی بیاد شب یک قراره امشب-

 .کردم نگاش عماد سمت برگشتم.بود شده گشاد تعجب از چشمام

 .منتظرن مردم معطلی چرا عزیزم برو-

 .بکشم عمادو جا همون میخواست دلم

 .کرد نزدیک گوشم به سرشو

 .عزیزم درازیته زبون تاوان-

 .میلرزید پام دستو. رفتم پذیرایی کنار پیانو سمت

 .روشونش بود گذاشته سرشم بود کرده حلقه کارن بازوی دور دستاشو دختره اون چرخوندم سرمو

 .کردم مشت دستامو

 .نشستم صندلی روی

 .بود رفته فرو مطلق سوکت تو سالن

 .گذاشتم پیانو های گالوه روی دستمو

 .دادم قورت بغضمو

 .کردم شروع

 

 .شکفتن تو درنگاه بودن باتو را ها لحظه

 خوابه تو رویای مثل دیدن تو در رو عشق حس

 خوندن رو تو قصه مثل موندن تو با رفتن باتو

 .ابه تشنگی مثل خواستن رو تو تاهمیشه
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 .میمردم تو نگاه تو میخواست منو چشمات اگه

 .میسپردم دستات به جون بود من مال دستات اگه

 .نمیبردم یاد از دیگه میخوندی رو اسمم اگه

 .میبردم رو دنیا همه میموندی تو من با اگه

 بودن تو عشق و تو بی.سرسپردن اما تو بی

 محاله من خوب تو بی.موندن جاده غبار تو

 کشیدن نفس هدف بی.بودن زنده حتی تو بی

 عذابه و رنج من واسه ندیدن رو تو ابد تا

 میمردم تو نگاه تو میخواست منو چشمات اگه

 میسپردم دستات به جون بود من مال دستات اگه

 نمیبردم یاد از دیگه میخوندی اسممو اگه

 .میبردم رو دنیا همه میموندی تو من با اگه

 نیست ای پرنده تو غیر عشقم اسمون توی

 .نیست ای دیگه اسم تو جز لبهام خاموشیه روی

 .نداره جایی کسی هیچ عزیزم من قلب توی

 نداره دوست رو کسی توهیچ بجز عاشقم دل

 .میمردم تو نگاه تو میخواست منو چشمات اگه

 .میسپردم دستات به جون بود من مال دستات اگه

 .نمیبردم یاد از دیگه میخوندی اسممو اگه

 .میبردم رو دنیا همه میموندی تو من با اگه

 .میمردم تو تونگاه منومیخواست چشمات اگه

 .میسپردم دستات به جون بود من مال دستات اگه

 .بودن تو با را ها لحظه

 .بودن باتو را ها لحظه

 

 .خورد سر گونم روی اشک قطره یک کردم نگاه کارن به کردم بلند سرمو
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 .رفت بیرون سالن از سرعت با بعدش.بود شده خیره بهم ومبهوت مات کارن

 .شدم بلند جام از

 .میزدن دست همه. شد بلند همه جیغ و دست صدای

 .بود شده اهنگ این محو اونم انگار میکرد نگام عماد

 میکنم تشکر خیلی عزیزم نامزد از بود قشنگی سوپرایز کنم فکر خوب-

 .داد انجام رو کار این قشنگی این به که

 .باشه اومده خوشتون امیدوارم

 .کنید پذیرایی خودتون از بفرمایید حاال

 .شدن مشغول همه

 .پیشم اومد عماد

 .داری گیری غافل برای چیزی یک روز هر واقعا-

 .داره جادویی قدرت دستاتم صداتو چشمات، جز کنم فکر

 .فهمیدی نکن رو کار این وقت هیچ دیگه. گمشو برو-

 .میکنم سعی عزیزم باشه -

 .رفت مهمونا سمت شد رد کنارم از و کرد ای مسخره ی خنده

 .پیشم اومد رحمانی اقای نشستم جام سر

 .ماهرید اینقدر نمیدونستم.بودید العاده فوق-

 .کنید پیدا تونستید چیزی. لطفتونه نظر-

 خودمو سعی من ولی.نمیزاره ردی خودش از میکنه که کاری هر تو زرنگه خیلی عماد نه فعال-

 .کنم پیدا راهی یک کنممی

 .کردم صحبت یکم رحمانی با

 .رفته کجا نبود معلوم عماد

 .نیست برم و دور که بودم خوشحال

 .بود کرده خستم مسخره مهمونیه این

 .نبود کارن کردم نگاه اطراف به

 .روم ریخت بود درستش که شربتی از یکم خورد بهم یکی که کنم پشتمونگاه برگشتم
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 .کرد خواهی عذر ازم

 اخر تقریبا کنم عوضش باال برم که نداشتم حوصله کنم تمیز لباسمو که دستشویی سمت رفتم

 .بود مهمونی

 .زد خشکم دیدم که چیزی با رفتم سالن اخر راهروی سمت

 بود کارن گردن دور دختره دستای ولی بود من به پشتش کارن.بود دختره همون با کارن

 .بستم رو چشمام ثانیه چند.بود شده سست پاهام

 .نیفتم که دیوار به گرفتم دستمو

 .رفتم عقب عقب

 .بود راهرو تو که گلدونی به کرد گیر پام

 .شکست افتادو گلدون

 .سمتم برگشتن هردو گلدون شکستن صدای با

 !رزیتا-

 .بود زده حلقه چشمم تو اشک

 .رفتم عقب عقب جور همین من ولی سمتم اومد

 اصال ولی. خوردم نفر چند به راه تو. دودیدم حیاط سمت داشتم که توانی بیشترین با برگشتم

 .میکنم چکار دارم فهمیدمنمی

 .کنم پیدا نجات اونجا از میخواستم فقط

 .نشستم درخت یک کنار نمیومد باال نفسم

 .میزد تند تند قلبم

 .میومد نفر دو دعوای صدای جلوتر یکم

 .بود قلبم روی دستم رفتم صدا سمت به درختا پشت از لرزون پاهای با

 .میشد منفجر داشت تپیدن تند از که

 .کردم قایم درخت پشت خودمو دیدم عمادو

 .میکردن دعوا داشتن بود دختر یک با

 .بکشم نفس تر آروم کردم سعی.میکرد خس خس نفسم

 .زد داد دختره
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 .بودی داده قول من به تو-

 . بود قبل مال اون-

 پات سال همه این من کردی فراموشم افتاد خوشگل دختر یک به چشمت تا. بود قبل مال چی یعنی-

 .واستادم

 .میکردی چکار که نداشتم بیرونو خبر بودم زندان چون کردی فکر سارا نزن بیخود حرف-

 .نکن ول منو نگن کارو این.دارم دوستت من عماد-

 .میکنم نابودت کنی صدا سرو بخوای میدونی سارا-

 .بشه روشن تکلیفم میخوام فقط صدانمیکنم سرو من-

 .میکنم ازدواج دارم من روشنه تکلیفت-

 بایدم البته.شده پیدا تازه یکی.زدم دلتو من شده چی نبودی ازدواج اهل که تو نزن حرفو این-

 .چکار میخوای احمقو منه.پولداره معلومه قیافشم از هنرمنده هم خوشگله هم بگیرتش چشمت

 .میگرفتم اجازه تو از ازدواج برای باید.نزن مفت حرف-

 .نکن ول منو فقط بکن میخوای هرکار باشه-

 .بکنم میخوای هرکاری میدم قول

 .شد ساکت عماد

 .میشه چی ببینم-

 .تر نزدیک امد دختره

 . اولتم زن من پس. نشده تموم صیغمون هنوز-

 .بشن مشکوک ممکنه تو برو فعال سارا باشه-

 .دیگه میای امشب بگو فقط باشه-

 .میریزی بهم و اعصابم داری دیگه برو خوب خیله-

 .عشقم منتطرتم پس-

 .رفت بعد یکم عمادم.کردم قایم درخت پشت بیشتر خودمو. رفت سالن سمت دختره

 .خوردم سر درخت کنار

 .بودم متنفر ادماش و دنیا این از

 خیلی بودن بازنده حس ولی.بودم تر راحت اینجوری اتفاقا.نداشت ارزشی کوچکترین برام عماد

 .میداد ازارم
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 .میشد تموم مهمونی این میکردم تحمل دیگه ساعت چند فقط برمیگشتم باید گرفتم درخت به دستمو

 .میگذره چی قلبم تو نمیفهمید هیچکس. میسوخت خودم تنهایی برای دلم

 .کردم بلند سرمو

 .بود واستاده روبروم کارن

 قلب به تونستمنمی هنوز من که تفاوت این با عماد مثل بود یکی اونم.ببینمش نمیخواستم دیگه

 .درنیاره بازی دیونه اینقدر براش که کنم حالی نفهمم

 .شد رد کنارش از نکردم نگاش

 .نیست میکنی فکر که اونجور رزیتا-

 .کردم نگاش تفاوت بی

 مهم برام.نمیکنم قضاوت رو کسی شما مثل من.بدید توضیح چیزیرو برام نداره دلیلی محتشم اقای-

 .میکنی چکار که نیست

 !رزیتا-

 .کنی صدام اسم به که باشه بینمون صمیمیتی نکنم فکر. اریان خانم-

 .کن صبر رزیتا-

 .متنفرم تو از بیشتر خودم از.داشتم دوستت که میاد بدم خودم از نداشتی ارزششو تو-

 .رفتم پذیرایی سالن سمت

 .سمتم اومد دید منو دور از عماد

 بودی؟ کجا-

 .بخورم هوا رفتم بیرون-

 .پرید رنگش

 .بخوری هوا کجا-

 .بودی کجا اصال خودت.داری چکار اومدم االن میکنه فرقی چه-

 .ورا همین من-

 .خستم کن تموم رو مسخره مهمونیه این فقط.نیست مهم برام باشه-

 .باش نداشته عجله اینقدر بیارن شام میخوان-

 .مهمونا سمت رفت عماد
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 .( خورهمی بهم ازت حالم)

 .میرفتن یکی یکی مهمونا بعدش ساعت یک. اوردن شامو

 .بودن پذیرایی تو کارا خدمت فقط بودن رفته همه تقریبا

 .رفتم ها پله سمت

 .بخوابی میری داری-

 .اجازتون با اره-

 .زد چندشی لبخند

 .میبینمت فردا.خستم خیلی برم منم-

 .(عوضی. ببینمش من بیاد فردا مهمه برام خیلی کرده فکر)

 .رفتم باال ها پله از

 .کردم عوض لباسامو

 .کشیدم دراز تخت روی

 جلوی کارن ی چهره. بودم شده خسته که شدم شونه اون به شونه این از اینقدر.نمیبرد خوابم

 .کنم فراموش رو صحنه اون نمیتونستم.بود صورتم

 .شدم بلند جام از

 .بود 2 ساعت

 .بود خاموش چراغا ی همه رفتم پایین اروم ها پله از

 .رفتم حیاط سمت

 .میزدن حرف باهم بودن واستاده خروجی در جلوی نگهبانا از دوتا

 .میرفتم همیشه که جایی رفتم ساختمون پشت

 .نشستم بود تنهاییم همدم تنها بود وقت چند که سکویی روی

 .کردم جمع شکمم توی پاهامو دراوردم کفشامو

 .ستاره از پر بودو صاف آسمون

 .نیست من سهم کدومش هیچ ستاره پراز آسمون این تو که میدونستم

 .بود تاریکی اونم بود نقطه یک فقط زندگیم تو

 .گذاشتم پام روی سرمو
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 .نکردم بلند سرمو ولی کردم حس رو بویی

 . میکردم درگیرش خودمو نباید. هاست نزدیکی همین میدونستم

 . میگفتم دلم تو همش االن تا دیدمش که لحظه اون از

 .شده تموم کارن بشه وباورش کنه قبول قلبم شاید.عماد مثل یکیه اونم

 .میشد نزدیک بهم که میشنیدم پاشو صدای

 .نشستی اینجا چرا-

 .کردم نگاه بهش تفاوت بی.کردم بلند سرمو

 .نداره ربطی تو به-

 .نبود همیشه مثل نگاهش حالت.بود قرمز چشماش

 .اتاقت تو برو پاشو-

 .میکنی تایین تکلیف برام ای چکاره تو اصال.بزار تنهام.نداره ربطی بهت گفتم-

 .دارم باهات نسبتی چه رفته یادت.کارتم همه من-

 .زدم پوزخندی

 .عماد به دادی خطیرتو ی وظیفه این کردم فکر-

 .بهش بدی قراره ماه اخر تا نبود یادم اهان

 .کثیفید اشغالو هموتون میاد بدم مردا شما چیه از میدونی

 .(میزدم خودش به خودشو حرف داشتم)

 .کرد مشت دستاشو

 .نداشتم اون با کاری هیچ من گفتم بهت-

 .نیستی مهم برام گفتم بهت منم-

 .واستاد روبروم اومد

 .میگی دروغ-

 .کردم نگاش

 .نداره فرقی برام بکن میخوای هرکاری. بگم دورغ بهت باید چرا-

 .کجاست عماد که نیست مهم برات االنم یعنی-

 .کنم صبر ماه اخر تا باید کنم چه ولی. میمیرم دوریش از دارم مهمه خیلی چرا-
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 .کنی ازدواج باهاش میخوای چرا-

 .جوریه همین ـا*زنـ ما شدن عاشق اخه.عاشقشم چون نیست معلوم-

 .میشیم دیگه یکی عاشق میکنیم فراموش زود بعدش میشیم یکی عاشق روز یک

 یک دقیقه هر نیست حالش حرف دیگه دل نمیدونم. بشم دیگه یکی عاشق بزنه دلمو عمادم شاید

 زنهمی ساز جور

 .کن تمومش رو بازی مسخره-

 .شدم بلند جام از

 .میشناختی خوب رو ما جنس که تو.ایه دیگه چیز مگه.بازی مسخره-

 !رزیتا-

 .نکنم پیدا بهتری مورد موقع اون تا اگه البته.راد خانم میشم ماه اخر تا البته.اریان خانم-

 .شدم رد کنارش از

 .دادمی فشارش محکم بود گرفته دردم. گرفت بازومو

 

 .نمیری جایی کنی ازدواج باهاش میخوای چرا نگی تا-

 . میکردی تحملم عماد بخاطر که دیروز تا.شدم مهم برات شده چی.اخ.. اخ-

 .کشیدین جدید ی نقشه عماد با نشستین باز نکنه شده مهم برات چرا سرنوشتم االن

 .بده جوابمو نزن مفت حرف-

 ازت داشتم خودت بقول سراغت امدم که موقع اون.محتشم اقای شده دیر خیلی سوال این برای-

 . دیره دیگه االن. میشنیدی باید میکردم گدایی عشق

 .دیوار به چسبوندم. سکو همون سمت کشید منو

 .بشنوم میخوام االن-

 شدم خیره چشماش تو

 .ندارم گفتن برای حرفی دیگه.بگم بهت نمیخوام االن من ولی-

 دیدیش تو و میکنه ـیانـت خــ بهت داره نیافتاده اتفاقی هنوز که کنی ازدواج ادمی با میخوای چرا-

 .نمیاری خودت روی به ولی

 .دیدیش هم تو.بگو پس-

 .بسوزه کسی برای دلت نداری قلب تو نبود یادم راستی.اره سوخته برام دلت چیه
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 .ندارم مشکلی منم میکنه ـیانـت خــ من به اون ناراحتی چرا تو اصال

 !رزیتا-

 .دادزدم

 واون گرفتی مسخره به عشقمو که تو. میخوره بهم ازتون حالم.فهمیدی اریان خانوم. مرد رزیتا -

 .کرد استفاده سادگیم از که

 .هان بدونی میخوای چی.کثیفید اندازه یک به هردوتون

 .میدونی رو چی همه که تو

 .ندیدم اون کثیفیه به ادمی االن تا.شدی راضی. متنفرم عماد از اره

 .داری تقصیر تو اینکه بخاطر. خریده منو اینکه بخاطر نه.کنم ازدواج باهش میخوام

 .زدی گولم نامردی با تو ولی. داشتم دوستت کردم اعتماد بهت من

 .کشیدی نقشه برام تولدم از قبل روز یک بیافته برام اتفاقی چه قراره میدونستی تو

 .شدم عاشقت. کردم باور حرفتو خر منه

 سهیل از نمیدونستم ولی کنم پیدا نجات اون دست از که کردم قبول.دنبالمه سهیل واقعا کردم فکر

 .هست نامردترم

 .میگی داری چی معلومه-

 .میدونی رو چیز همه گفتی خودت چون نداشتی خبر چیزی از که نگو-

 .میگی چی بگو ادم مثل-

 .اره جدیده بازیه بازم احمقم من کردی فکر-

 .ندارم طاقتشو دیگه من میخواید ازجونم چی

 . کنید تمومش

 .نشستم زمین روی جا همون

 .نشست کنارم کارن

 .میلرزیدم

 .بزارید راحتم خدا رو تو.میپاشم هم از دیگه ضربه یک با. ندارم تحمل دیگه -

 .میگی چی نمیدونم من کن باور. باش اروم باشه -

 .بودم ساکت
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 .چیه العملم عکس ببینه میکرد نگام. نشست روبرم آومد

 .میکردم نگاش فقط

 بود شده خیره بهم

 من.شده تموم چی همه کنم باور بزار شو دور ازم.میکنم خواهش کارن نکن من با کارو این-

 .میکنم خواهش. نمیتونم دیگه شکستم

 .ریخت صورتم روی اشکم

 .کرد پاک صورتمو روی اشک صورتم سمت باال اورد دستاشو

 قلبم میشه بارونی اینجوری چشمات وقتی.کنی گریه نمیخوام.میفهمی ارزشه با خیلی برام اشکا این-

 .میگیره درد

 .میکردم نگاش مات.بود زده خشکم

 .زده حرفو این کارن نمیشد باورم

 .میریخت بیشتر اشکام

 .خودش سمت کشید منو

 .بود کرده ـل*بغـ سرمو

 .میریختم اشک فقط منم

 . بود ساکت

 .گفت بعد

 .زندگیم ی همه شد مشکیت چشمای اون کی نمیدونم-

 .برنمیداشتی سرم از دست. بودی تو رفتممی هرجا

 .بود صورتم جلوی همیشه چشمات

 ته اومدی کردی فرار بعدش زدی دکترو اون وقتی باغ تو روز اون وقتی.رفت برات دلم کی نمیدونم

 .میزدی لبخند خودت برای باغ

 . بیرون اوردمت اونجوری کامیون اون پشت وقتی یا.میکردی کل کل باهام وقتی یا

 وقتی عقد ی سفره سر روستا اون تو شایدم دیدمت نزدیک از اینقدر بار اولین برای وقتی یا

 .دیدم اشکیتو چشمای

 . بودیمت گذاشته تنها شب اون یاوقتی

 .برگردیم باید میگفت و بود نگرانت همش نیما وقتی
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 حق کسی بودیو من مال فقط تو انگار. باشه نگرانت کسی من جز نمیخواست دلم بودم شده درمونده

 .بگه دربارت چیزی نداشت

 نمیخواستم فقط نبودم نیما پول نگران یا میاد سرما بالیی چه که نبود مهم برام کردی فرار وقتی

 .بیافته برات اتفاقی

 .بگیرتت ازم کسی نمیخواست دلم بودی من مال تو

 .بود خاص داشتم بهت که حسی

 .میفته زندگیم تو اتفاق یک داره سالها بعد که کنم قبول نمیخواستم ولی

 . بودی شده جور نیما با اینقدر که بودم حرصی خیلی ازت خونه رفتیم وقتی

 .کنی توجه اون به خواستنمی دلم

 .میشه بد حالت دونستمنمی بترسونمت خواستممی فقط روز اون

 .بخشیدم نمی خودمو آمدمی سرت بالیی اگه

 

 اگه بکشم رو عوضی اون میخواستم دیدمت حال اون تو اونجوری لعنتی ی خونه اون تو وقتی

 .میکردم رو کار این نمیکرد صدام تو بخاطر بابک

 قلبم تو اتفاقی یک که.کنم قبول نمیخواستم بازم هم موقع اون بینمونه چیزی چه گفت بهم بابک

 .افتاده

 . بودم شده پشیمون خونه این تو اوردمت وقتی

 .میره یادم چی همه بگذره یکم.بقیه مثل یکیه اینم گفتم باخودم ولی

 .میشدم دیونه داشتم میاری خودت سر بالیی داری کردم فکر وقتی روز اون ولی

 .رسوندم خودمو چجوری دونینمی

 منو چشمات ولی کنم اذیتت خواستمنمی کردم رو کار اون که آمد بدم ازخودم بازم روز اون رزیتا

 .کردم فراموش لحظه یک بود کرده جذب

 . کجام که

 .کنم فراموشت میتونستم کمتر. شدممی نزدیک بهت هرچیزی چون شم دور ازت گرفتم تصمیم

 .داری دوستم گفتی بهم وقتی شب اون ولی

 .بود ریخته بهم معادالتم تمام ریخت بهم چی همه انگار

 .نمیخوامت گفتم بهت بشم وابسته نمیخواستم
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 .کشیدم عذاب بیشتر خودم ولی

 .میداد عذابم نبودنت بیشتر میگذشت هرچی شد عوض چی همه روز اون از

 .بشه روشن باخودم تکلیفم میخواستم کنم صحبت باهات برگردم گرفتم تصمیم خودم با

 .شدی پیاده ماشین از عماد با وقتی ولی

 .کنی ازدواج باهاش ماه اخر تا کردی قبول تو عمادگفت که نمیشد باورم.نمیشد باورم

 .بیرون زدم اونجا از.بود شده خورد غرورم

 .میشدم دیونه داشتم

 .نمیفهمیدم رو هیچی ها دیونه مثل که بود روز چند

 .کنم فراموشت شاید که تهران برمیگشتم داشتم.بودن گرفته ازم بارزشمو چیز یک انگار

 .برم لباس خرید برای باهات که زد زنگ عمادبهم که

 .میکرد دیونم داشت دیدنت ی وسوسه ولی کنم قبول نمیخواستم

 .برگشتم فرودگاه از

 رسیدی خودت به اونقدرم نیست مهم چیزی برات اصال تو دیدم وقتی

 .گرفت لجم خودم از بیشتر

 .دیدم تنت تو وقتی لباسو اون ولی

 .خورد تکون برات قلبم بازم

 .شد اروم دلم نمیخوایش گفتی وقتی بخریش نداشتم دوست.بودی شده ها فرشته مثل

 .کنم اروم خودمو دل زخم اینکه برای میزدم بهت رو حرفا اون من

 پایین باطالق تو داشتم انگار.میشم گرفتار بیشتر میگذره بیشتر هرچی خودم نمیدونستم ولی

 .رفتممی

 .میشدم دیونه داشتم

 .بودی ممنوعه برام جورایی یک انگار ولی.میخواستمت وجودم تمام با واقعا من

 تو رفتار.نیست درست چیزی یک فهمیدم. رفت برات قلبم باز نشستی پیانو پشت امشب وقتی ولی

 .نبود عادی

 .هراسونت نگاهای خوندی که شعری اون

 ولی کنم فراموشت میخواستم.کردم مشغول دیگه یکی با رو خودم امشب من
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 .فهمیدی اشتباه تو. نبود چیزی دختره اون منو بین کن باور رزیتا

 .کردم نگاش بلندکردم سرمو

 .دارم دوستت من کن باور.بگذرم ازت نمیتونم ولی کردم زیادی های اشتباه میدونم-

 .نزدم بهت کلکی هیچ

 .زنیمی حرف چی از نمیدونم

 ...عماد ولی-

 .بگیرتت ازم کسی نمیدم اجازه منی زن تو نزن حرفشو-

 گرفتم فاصله ازش

 .میفهمی نمیشه ولی-

 .نمیشه چی یعنی-

 .نداری خبر چی همه از تو مگه-

 .چی از مثال-

 .میدونی رو چی همه گفتی شب اون که تو-

 .میگم چی نمیفهمیدم.بود داغون اعصابم شب اون-

 ؟.کردی عقدم چرا -

 .کرد نگام

 کردی؟ عقدم چرا بگو-

 بهت ثروتی نکنی ازدواج سالگیت 24 تولد از قبل تا اگه بزرگت پدر وصیت طبق گفت عماد چون-

 بگیره خودش نفوذ تحت رو تو تا. میگه اون که کنی ازدواج باکسی میخواد پدرت گفت.نمیرسه

 ازدواج تاریخ این قبل میخوای فقط. بگیری انتقام ازش میخوای داری مشکل پدرت با چون توهم

 این من اگه گفت عماد.نباشه پدرت طرف از ادم اون فقط کنی ازدواج کی با نمیکنه فرقی برات کنی

 وخودتم کردی قبول زود تو وقتی. میکنی قبول پدرت دست از خالصی برای حتما تو بکنم رو کار

 .کنم عقدت من اینکه از بعد گفت عماد. کردم قبول عمادو حرف.ندارم فرق نیما با برات من گفتی

 بگیره پدرت از بیشتری پول کنه استفاده موضوع این از میتونه اون

 . میده بهش بخواد پدرت از هرچی ندم طالقت من وقتی تا گفت

 .بوده چی وسط این نمیفهمم عماد با تو ی دفعه یک ازدواج فقط

 .کردم نگاش بهت با
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 .نمیشه باورم.نمیشه باورم-

 .هست ای دیگه چیز مگه چی یعنی-

 .میخواستی پول ازش هم تو کردی عقدم و دادی گوش عماد حرف به چرا-

 نجاتم زندان تو درگیری یه تو چون بیرون اورد منو زندان از اینکه بخاطر نه مدیونم عماد به من-

 .نداریم کاری باهم دیگه پس.کردم گفت که رو کاری دادم بهش دینمو االن ولی.بود داده

 .شدم بلند جام از

 

 .من حبس بهای به ولی دادی عماد به دینتو تو.کارن شده دیر خیلی-

 .شد بلند جاش از هم کارن

 این برای دلیلی.کنه زندانیت اینجا باید چرا کنی ازدواج باهاش نخوای اگه تو چیه حبس. میگی چی-

 .نیست کار

 .داده بازی هم رو تو عماد.نداری خبر هیچی از تو.هست چرا-

 .میگی داری چی معلومه-

 .برم باید من

 چی بگو بهم هست دلت تو گفتی که عشقی اون از یکم هنوزم اگه میشم دیونه دارم کن صبر رز-

 .شده

 

 .کنهنمی عوض رو چیزی تو دونستن بشه چی که بدونی میخوای-

 .کنی تحملش مجبوری که.شماست بین چی بدونم باید.-

 .زدمی براش هنوز قلبم.بودم مرد این عاشق من. کردم نگاش

 .شده کالفه که بود معلوم.بود عصبی.کردمی نگام ناراحتی با

 .گفتم رو چی همه بهش

 .شد تموم حرفام وقتی

 .حیاط کنار دیوار به خورد رفت عقب عقب

 .کرد فرو موهاش تو دستاش

 .زد گول منم عماد نمیشه باورم-
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 کارو این تونست چطور.کردم قبول بگم چیزی اینکه بدون گفت هرچی.کردم براش هرکاری من

 .بکنه

 .نیست مهم براش چیزی پول جز عماد-

 .کنم ازدواج باهاش باید من. کرد کاری نمیشه دیگه االن

 .گرفت بازوهامو دوتا سمتم آمد عصبانیت با کارن

 .فهمیدی بگیره ازم رو تو تونهنمی هیچکسی منی زن تو کنیمی بیجا تو-

 .دستم کارن-

 .کرد ول رو بازوم

 . خواممی معذرت-

 

 دارم دوست کردی فکر. میفهمی نیست ساخته کاری هم کسی دست از.کنم کاری تونمنمی من کارن-

 . بکنم رو کار این

 .!کارن خودخواهی هنوزم

 

 .بدم نجاتت اینجا از که میدم قول بهت من.شده که قیمتی هر به فهمیدی نمیزارم من-

 .بیفته برات اتفاقی من بخاطر خوامنمی برو اینجا از کن فراموش رو چی همه نمیشه کارن-

 .زنمی تو. برم کجا شدی دیونه-

 .گرفتم قاب صورتشو دستام با

 .کردم نگاه عسلیش چشمای به

 .کنم فراموشت گفتی بهم یادمه.کن نگام کارن-

 .تونمنمی هم بگذره چقدر هر.کنم فراموشت هم ثانیه یک برای حتی.نتونستم من ولی

 .کنم تحمل تونمنمی من بشه چیزیت اگه. منی چیز همه تو

 .میداره نگه زندم همین.نباشی کنارم اگه حتی سالمی که دونممی حداقل بری تو اگه

 .گذرمنمی ازش منه مال که چیزی. کنمنمی رو کار این من رزیتا-

 .نکن ترش سخت کنممی خواهش-

 .نیست مهم برام هیچی دیگه داری دوستم دونممی که حاال
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 . بخواب تواتاقت برو اآلنم نزن حرف-

 . بیرون بریم دنبالت میام فردا

 .دارم حرف خیلی باهات

 .بود رفته فرو مغرورش جلد همون تو بازم

 .کارن ولی-

 .فهمیدی بشنوم چیزی نمیخوام-

 .گرفتم فاصله ازش

 .شدنمی حالیش حرف دیدممی من که کارن این

 .رفتم ساختمون ور اون سمت

 .رزیتا-

 .سمتش برگشتم

 .بله-

 .بود شده خیره چشمام به.سمتم اومد

 .کردم اذیتت که ببخش منو-

 .زد چشمام به ای ـوسـه*بـ جلو آورد سرشو

 .گرفت فاصله ازم

 .هستم من داشتی ،کاری جام همین من.فهمیدی نمیشی نزدیک بهش.بخواب برو-

 .باشه-

 .نیفته براش اتفاقی کارن که بودم آینده نگران.رفتم اتاقم سمت

  

 .اتاقم تو رفتم

 خیلی که رویایی. بود رویا یک مثل داره دوستم بود گفته بهم کارن که بود سخت باورش هنوز

 میترسیدم بخوام خواستنمی دلم بود قشنگ

 .برد خوابم کی نفهمیدم ولی کردم مقاومت خیلی باشه خواب چی همه بشم بیدار وقتی

........... 

 . پریدم خواب از دفعه یک
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 .رفتم پنجره سمت شدم بلند جام از

 .بیرون میبردن دیشبو میزای داشتن بودن حیاط تو نفر چند

 .بود خوب خیلی حالم.کردم مرتب خودمو شستم رو صورتم و دست رفتم

 .رفتم پایین ها پله از بستم کش با کردم شونه موهامو

 .گشنمه خیلی امادست صبحانه کجایی خانم مریم-

 .اخالقتن خوش خانم اومده در طرف کدوم از آفتاب به به-

 .بود ها پله پایین که عماد دیدن با

 .نباشه کارن که کردم نگاه اطراف به پرید رنگم

 .جوریم همین همیشه من-

 .میگیری قیافه بینیمی منو پس-

 .ندادم جوابشو

 .رفتم پایین ها پله از

 .بیرون برم بود قرار افتادم کارن حرف یاد

 .بیرون برم بزارم که میکردم راضیش باید عماد سمت برگشتم

 .گرفتم تری دوستانه یقیافه

 .بیرون برم خواممی امروز-

 ؟ کجا-

 .دارم خرید یکم-

 .میبرمت خودم باشه-

 .برم تنها خواممی. نه-

 .بری نیست الزم پس-

 .(نمیزاشت راحتم لعنتی)

 .نداری کار تو مگه کشهمی طول کارم من-

 .ندارم کاری زیاد امروز نه-

 .نیستم زندانیت نگفتی خودت مگه برم بزار-

 .کنیم ازدواج قراره ما. کنیمی فرار ازم همش چرا-
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 .بیام کنار موضوع این با راحتی همین به که نداری انتظار-

 .باشیم خوب باهم ما نداره دلیلی. ای دیگه چیزه نه ثروت بخاطر ازدواج این درضمن

 .بشه عوض من راجب نظرت شاید ولی-

 .(میشم عاشقت حتما دیشت گند اون با حتما آره)

 .میدونی خوب خودتم نیست حرفا این وقت االن-

 .کنی فکر تا میدم زمان بهت باشه-

 .دارم کار بیرون. برم بزار-

 .شرط یک به-

 چی؟-

 .کنی قبول شاممو دعوت باید-

 .! چی-

 .کنم قبول باید چرا

 .بیرون بری نداری حق پس داری دوست هرجور باشه-

 .رفت خروجی در سمت عماد

 . باشه-

 .زد ای پیروزمندانه لبخند برگشت

 .میبینمت۹ ساعت پس-

 .رفت عماد

 .نداشتم ای چاره کارن با رفتن بیرون برای ولی میکشت منو میفهمید کارن اگه

 .بخوره بهم خواستمنمی. بود قرارم اولین این

 .کنم فکر دیگه چیزای به نباید کارنه منو روز فقط امروز. فهمهنمی که کارن

 .خوردم رو صبحانم

 .اتاقم تو باال رفتم

 .بودم شده هول بپوشم چی دونستمنمی کشتم شلوار مانتو دنبال کمد تو

 .گشتممی خودم دور همش استرس از

 .بود شده باعث کارن دیدن هیجان
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 .بشم هول بیشتر

 .آوردم در کمد تو از قرمز شال با مشکی شلوار مانتو یک بالخره

 .آیینه جلوی رفتم

 .زدم هم زیادی ریمل کشیدم چشم خط. زدم کرم یکم

 .زدم مشکی مداد چشممو توی

 .زدم قرمزم رژ یک

 .پوشیدم لباسامو

 .گذاشتم کج فرق جلوشم ریختم دورم موهامو

 .بودم شده خوب خیلی

 .کردم سرم شالمو

 .بدم خبر کارن به چجوری دونستمنمی

 .بود کرده تعجب دیدنم با خانم مریم. رفتم پایین ها پله از

 .شده چیزی-

 . خانم نه-

 

 .کنیمی نگاه اینجوری چرا پس-

 .کردم نگاه چجوری مگه من-

 .بیرون برم خواممی نفرستاد دنبالم رو کسی عماد کن ولش هیچی-

 .کنم خبرتون باال بیام تازه خواستممی منتظرن در دم خانم چرا-

 .فرستاده رو کی نمیدونی-

 .خانم نه-

 .بکن کارتو برو باشه-

 .میاید نهار برای فقط چشم-

 .نکنم فکر نه-

 .فرستاده رو کی عماد دونستمنمی بیرون رفتم خونه از

 . بود پارک در دم ماشینی
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 .خونه تو برگردم نیست کارن اگه دیدممی باید رفتم ماشین سمت

 . رفتم تر جلو

 .شدم سوار کردم باز رو در بود کارن

 .هم تو رفت اخماش دیدنم با کارن

 .سالم-

 .وضعیه چه این سالم-

 کردم نگاه آیینه تو خودم به

 .شده چی مگه-

 .زدی روژیه چه اون ریختی دورت چرا موهاتو-

 .بود خورده ذوقم تو خیلی شدم ناراحت

 .کنه رفتار باهام اینجوری کارن برخورد اولین تو خواستنمی دلم

 .کشیدم لبام روی محکم برداشتم رو کاغذی دستمال داشبورد روی از

 .کندی لبتو کنیمی چکار داری-

 .مربوطه خودم به-

 . میشی ناراحت چرا عزیزم-

 . بری میشه.نیستم ناراحت من-

 .رمنمی جایی گرفتی رو قیافه اون که وقتی تا نه-

 .خونه میرم منم پس نرو باشه-

 .بردم در سمت دستمو

 .کرد قفل رو در کارن

 ریزهمی بهم اعصابم کننمی نگات بقیه وقتی.  کن تمومش رزیتا-

 .کنم دعوا همه با میخوای

 .نخیر-

 .دیگه نباش ناراحت پس-

 .نیستم ناراحت برو باشه-

 .کرد حرکت ماشین
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 .کنم اذیت رو کارن خواستممی بود گرفته حرصم

 .آرایشگاه یک برو اول راه سر-

 چرا؟-

 .کنم کوتاه موهامو میخوام-

 .بکنی رو کار این نداری اجازه -

 .بلنده موهام میاد بدت معلومه ریختی دورت موهاتو چرا گفتی که تو چرا-

 .بزنی موهات به دست نداری حق میاد بدم گفته کی-

 .بگیر اینو

 .کردم نگاه دستش به

 .بود دستش تو رنگی کش تا چند

 .منه مال-

 .خریدم خودم برای پس نه-

 .گرفتم ازش رو ها کش

 .ندارم کش من دونستیمی کجا از-

 .باال بود داده ابروهاشو.کردم نگاش

 .داشتی کش کی تو-

 .بود یادت-

 .زد لبخندی

 .یادمه چیزا خیلی-

 .چیزایی چه مثال-

 . ببند موهاتو فعالمیگم بعدبهت-

 .بستم موهامو کش با

 .کیفم تو گذاشتم بقیشم

 .داشتم دوست اخمشم همین ولی.بود شده صورتش جز انگار صورتش اخم. میکردم نگاه بهش

 .کنیمی نگام چرا-

 .بیرون میریم ،داریم تو با اینجا کنمنمی باور هنور-
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 .زدم هیجان خیلی

 .خندیدمی بهم بود بار اولین. خندید

 .بود خاص هاشم خنده حتی

 .زدم هیجان که نمیگن بیرون میرن یکی با وقتی دخترا معموال هستی دختری چجور تو-

 .داره اشکالی چه مگه چرا-

 .کنم استفاده سو حرفا این از من نمیترسی-

 .چی؟ برای-

 .کیلومتری صفر خیلی تو گفتمی راست بابک کن ولش-

 .بدم یعنی-

 .خوبی هم خیلی عزیزم نه-

 .کارن-

 .جانم-

 .میزد تندتر گفتنش جانم از قلبم

 .کنینمی ول منو وقت هیچ که تو-

 .کنم ولت باید چرا شدی دیونه-

 .باشم عادی آدم یک مثل نتونم شاید داشتم مشکل من..من اخه-

 .میکردم مصرف قرص رفتممی روانشناس پیش قبالنم تازه. دارم تنفسی مشکل

 . سمتم برگشت کارن

 ممکنه بگه عیباشو تمام میره بیرون یکی با بار اولین وقتی نباید آدم ای ساده چقدر تو دختر-

 .کنه ولت بترسه یارو

 .کنیمی ول منو تو یعنی-

 .دارم دوستت من دوما. زنمی تو اوال. مثال گفتم عزیزم نه-

 .نمیزارم تنهات وقت هیچ من سوما

 ..مجبور منو عماد اگه کارن ترسممی من-

 .شد عصبانی دفعه یک کارن

 .بزنی ازش حرفی خوامنمی رز کن تمومش-
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 .کنم ناراحتتنمیخواستم.ببخشید باشه-

 .کردمی رانندگی داشت. نزد حرف کارن

 .زدم عمادو حرف چرا که دادم فحش خودمو

 .داشت نگه پاساژ یک نزدیک کارن

 .شو پیاده-

 .شدم پیاده ماشین از

 .بود ناراحت هنوز کارن

 .گرفتم دستشو کنارش رفتم

 .ناراحتی ازم-

 .نه-

 .میری راه تند اینقدر چرا پس-

 .همینه مدلم -

 !کارن-

 .کرد نگام برگشت

 . خواستم معذرت که من-

 .گفتم چیزی مگه من-

 .بدتره حرف تا صد از قیافت و رفتارت این-

 .... منه زنیمی حرفشو وقتی ریزهمی بهم اعصابم کنم چکار میگی-

 .بیرون بیارمت خونه اون از تونمنمی

 .نکنی فکر بهش میشه.باش آروم عزیزم کارن-

 .دارم کار بریم فعال باشه-

 .واستاد فروشی طال ی مغازه یک دم کارن

 .تو بریم بیا-

 چی؟ برای-

 .بخرم حلقه برات میخوام-

 .کردم نگاش تعجب با
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 .بخرم برات خواممی االن نکردم دستت حلقه سرعقد. کنیمی نگاه چرا چیه-

 .کنم دستم حلقه نمیشه که میدونی خودت کنممی خواهش کارن-

 .تونینمی چرا-

 .بخر برام موقعش به بزار. میدونی خودت-

 

 .میگیرم برات دیگه چیزی یک پس خوب خیله-

 خرید برام قلب پالک یک کارن مغازه تو رفتیم

 .میشد رد وسطش از زنجیر یک که

 .بود خوشگل خیلی

 .گردنم تو انداخت

 .نیار درش وقت هیچ-

 

 .کنمنمی جداش خودم از وقت هیچ.باش مطمعن-

 

......... 

 . گذشت خوش خیلی زدیم دور کلی کارن با

 .بودم ابرا تو. بشه تموم امروز خواستنمی دلم

 .داده بهم خدا زندگیمو ی هدیه بزرگترین میکردم حس

 برمیگشتم باید بود۶ نزدیک ساعت

 .دنبالم بیاد. قراربود عماد

 . بگم کارن به چجوری دونستمنمی

 .شده دیر خونه بزار منو کارن-

 .شده شش ساعت تازه-

 .بشن مشکوک ممکنه برگردم باید-

 .هستی چی نگران پس. نمیاد شبا که اونم نمیگه چیزی کسی-

 .برم باید.نمیشه اخه-
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 .میگردوندم برت شب آخر گفتم-

 .بیاد عماد ممکنه نمیشه-

 .اونجا نیاد شبا اون نیست قرار مگه میدونی کجا از تو

 .بیاد شاید گفتم چرا-

 .کنیمی قایم رو چیزی داری بگو راستشو-

 .رو چیزی چه نه-

 .متنفرم دورغ از که میدونی خودت نگو دروغ من به رزینا-

 

 .میفهمید بالخره چون گفتممی باید ولی. بگم بهش چجوری دونستمنمی

 

 .کردمی نگام منتظر

 .بودم گرفته استرس

 ..من..من...راستش-

 . چی تو بگو-

 .بیرون بریم شام برای دنبالم بیاد قراره-

 .دادزد

 !.کنی چیکار-

 .بیرون بیام نمیذاشت آخه کنم قبول شدم مجبور بخدا ببخشید-

 .شد قرمز صورتش بود شده عصبی

 شام قرار باهاش تو اونوقت نشو نزدیک بهش نگفتم بهت مگه. شدی مجبور کردی غلط تو-

 .گذاشتی

 ...کارن بخدا-

 . بود زده بیرون گردنش رگ

 .زد داد بلندتر

 .باش ساکت بشنوم صداتو نمیخوام-

 



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

258 

 

 .ریخت صورتم روی اشکام

 .کردی کاری سرخود بازم تو ولی. گفتم بهت من-

 .باشم باتو خواستممی..من..من. نزن داد -

 بیرون بیای نمیزاشت که جهنم به. باشی بامن خواستیمی بخود تو -

 بیرون بیای اینکه برای خواستمی هم ای دیگه هرکاری باید بیرون بیای بامن خواستیمی چون

 .کردیمی قبول

 !کارن-

 .بست محکم رو در شد پیاده ماشین از کارن

 .بود شده کشیده گند به روز اون خوشیه کارم با

 .ریختممی اشکاروم

 .بود شکسته دلم

 .کشیدمی سیگار بود واستادید خیابون کنار کارن

 .زدنمی حرفی ولی شد سوار آمد بعد یکم

 .کرد حرکت کرد روشن ماشینو

 .دادمی آزارم سکوتش این بود ساکت بازم

 .رسیدیم خونه نزدیک به

 .داشت نگه رو ماشین

 .گذاشتم در ی دستگیره روی دستمو

 .بگیر اینو-

 .بود قرمز صورتش هنوز.کردم نگاه بهش

 .بود غمگین هم عسلیش چشمای

 .بود دستش موبایل گوشی یک

 . بزن زنگ داشتی کاری اگه توش زدم شمارمو-

 .ندارم نیازی بهش-

 .بود قفل در ولی دادم فشار رو دستگیره
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 .داری طلب هم چیزی یک تازه زدی گند-

 باهام اینجوری قراره دونستممی اگه کردم رو کار این باشم تو با اینکه بخاطر ولی زدم گند من اره-

 .کردمنمی کارو این کنی برخورد

 .کردیمی قبول نباید تو رزیتا فهمینمی چرا-

 .خوبه کردم غلط باشه-

 .کن باز رو در این. خداحافظ

 .گرفت بازومو کارن

 . کنیمی لج کجا؟چرا-

 .نیست مهم برات اصال تو ولی خواستم معذرت ازت چکارکنم-

 نداری اعتماد بهم تو چون ناراحتم دستت از من-

 دیگه یکی با زنم نمیخوام.دارم دوستت چون. میفهمی زنمی چون. باش دور ازش گفتم بهت چون

 .برنمیاد ازم کاری هم غیرت بی منه و بخوره شام بیرون بره

 .! کارن-

 . میکشم عذاب دارم هستی خونه اون تو که کافی ی اندازه به که نمیفهمی-

 . گرفتم دستشو

 

 .همین بیرون برم شام خواممی فقط من عزیزم-

 .متنفرم ازش ازتو بیشتر من میدونی خودت بعدم

 داری؟ اعتماد بهم

 .ندارم اون به دارم اعتماد تو به من-

 .کنممی بگی که هرکاری. کنم چکار میگی االن-

 

 میزنم زنگ بهت بگیر اینو. تو برو فعال-

 دیگه نکن اخم ولی باشه-

 .بچه برو-
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 .شدم پیاده گرفتم ازش رو گوشی

 . تو رفتم

 .رفتم اتاقم سمت سرعت با

 آوردم در مانتوم

 .امد صدایی کیفم تو از. نشستم تخت روی

 .کردم بازش بود امده برام اس ام اس یک رفتم سمتش

 .نمیریزی دورت موهاتم. خندینمی. نمیکنی ارایش-

 .میکردم فکر که بود اونی از تر سخت خیلی کارن.بود نوشته رو همین

 .اومدن کنار مغرور مرد این با بود سخت خیلی.بود زیاد خیلی غرورش

 .زدم لبخندی

 .نوشتم براش

 .میکنی اخم همش که دارن ـناه گـ ابروهات اون کردی اخم االن حتما-

 .اومد جوابش بعد یکم

 .باال بیام نکن کاری. بچه نکن زبونی بلبل-

 .دارم دوست هم اخماتو حتی هستی که چیزی ی همه با دارم دوستت کارن-

 .نیومد جوابی گذشت یکم

 .کردم نگاه گوشی به

 .نداد جوابی

 .کردم پاک ارایشمو رفتم ایینه سمت

 .کالباسی رنگ کم رژ بایک زدم ریمل یکم فقط

 .کنم شونه که کردم باز موهامو

 .امد اس ام اس یک موقع همون

 .موبایل سمت پریدم

 .پنجره دم بیا-

 .رفتم پنجره سمت

 . بود واستاده حیاط تو کارن
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 .باال اومد اول ی طبقه کنار حفاظ از بعدش.کرد نگاه اطراف به

 .بود شده گشاد تعجب از چشمام

 . رسید پنجره دم

 .میبینتت یکی االن. دیونه اینجا اومدی چرا-

 .باشی عواقبش فکر باید میدی اس ام اس اونجوری وقتی-

 وای.میاد یکی االن برو کارن-

 ها؟ دوربین

 .کردم جاشو همه فکر من نباش نگران-

 .بهم داد اورد در رز گل یک بلیزش پشت از

 .عاشقتم کارن قشنگه خیلی مرسی-

 .کرد اشاره صورتش به دست با.زد لبخندی

 .احساست ابراز آروم ها نرده وسط از

 .دارم دوستت منم-

 .رفت پایین ها نرده از

 .داد تکون دست برام بعدش

 .آمد اس ام اس یک برام بعد یکم

. 

 دارم می دوست ام شناخته نمی که کسانی همه جای به را تو

 

 دارم می دوست ام زیسته نمی که روزگارانی همه جای به را تو

 

 گلها نخستین خاطر برای و شود می آب که برفی و گرم نان عطر خاطر برای

 

 دوست دارم نمی دوست که کسانی همه جای به را تو دارم می دوست داشتن دوست خاطر به را تو

 . دارم می

 .میزد اون برای فقط انگار قلبم بود من چیز همه کارن
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 .بود جالب برام کارن این

 .دادمی گل بهم میومد باال ها نرده از که مغروری کارن

................ 

 .پایین برم کرد صدام خانم مریم که بود 9 نزدیک ساعت

 .بود منتظر پذیرایی تو عماد

 . رفتم پایین ها پله از

 .خانم سالم-

 .سالم-

 .بریم-

 .رفتم دنبالش نزدم حرفی

 .بود پارک حیاط تو ماشینش

 .نبود کارن کردم نگاه اطراف به

 .کرد حرکت ماشین شدم سوار

 .بود کنارم االن اون کاش بود کارن پیش حواسم ی همه بود گذاشته ماشین تو اهنگی عماد

 .فکری تو ساکتی چرا-

 ..نه. من-

 .بریم کجا-

 .نداره فرقی برام نمیدونم-

 .زنیمی حرف باهام سرد و ااحساس بی اینقدر چرا-

 .باشم داشته احساس چی برای باید-

 .کنی فکر منم به یکم نمیخوای-

 .چیه منظورت-

 .کنی فکر بیشتر آینده و خودمون به میخواد دلم گفتم بهت-

 .نیست مهم من برای میزنی حرف ازش که هم ای آینده نداره وجود خودمونی گفتم منم-

 . داشت نگه رستوران یک جلوی نگفت چیزی ولی. بود شده عصبی

 .رفتیم تابستونیش ی محوطه سمت
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 با بزرگ قسمت یک تو تخت تا چند.داشت سنتی حالت رستوران نشستیم ها تخت از یکی روی

 .داشت قشنگی سبز فضای

 .کردم نگاه اطراف به

 .بشینی ساکت جوری همین میخوای-

 .باشیم داشته باهم مشترکی حرف نکنم فکر-

 .خود زنگ گوشیش موقع همون

 .رفت ای دیگه سمت شد بلند جاش از

 .برگشت بعدش یکم

 .نداری مشکلی که تو کردم دعوت دوستامو از تا چند-

 .کنهنمی فرقی برم بهرحال. میکنی سوال کردی دعوت که حاال-

 .میده معنی چه رفتارت این-

 اصرارتم همه این دلیل نمیکم فکر بهت وقتم هیچ.نمیاد خوشم ازت وقتی.بخندم میخوادبهت دلت-

 .نمیفهمم

 .کشید خودش سمت منو گرفت دستمو مچ نزدیکم اومد

 .بود شده قرمز چشماش

 پس کنیمی ادواج باهام ماه اخر تا تو میکنی فکر چی که نیست مهم برام کن باز گوشاتو خوب -

 .بشه تموم ضررت به چیز همه میشه باعث حرفات این چون کنی عادت بهم بهتره

 

 .بود کارن. گرفت فاصله ازم کسی ی صرفه صدای با

 .پرید رنگم

 .رسیدی زود چه امدی کی سالم-

 .دادمی فشار هم روی دندوناش کارن

 .برم میخوای-

 منم ناراحته دستم از یکم چرا نمیدونم.بیاید شما قراره که میگفتم رزیتا به تازه حرفیه چه این نه-

 .میشناسی که رو خانوما کشیدممی نازشو داشتم

 .دارن خیلی ناز

 .بود کرده مشت داستاشو کارن
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 .شد بلند جاش از عماد

 .کجان ها بچه ببینم برم من-

 .رفت رستوران خروجیه سمت عماد

 اومدی؟ کی کارن-

 .نیام میخواست دلت-

 .حرفیه چه این -

 .نشد حل اختالفاتتون رسیدم موقع بد چیه-

 !کارن-

 .رفتم کفشم سمت.شدم نارحت خیلی دستش از

 و داشت بدی ی گذشته درسته کنه شک بهم اینقدر نباید میفمید باید نبود بشو درست کارن

 اینجوری باهام نباید که میفمید اینو باید داشتم دوستش من ولی اعتمادکنه ـا*زنـ به تونست نمی

 .کنه رفتار

 کجا؟-

 .کنم حل اختالفاتمو ی بقیه میرم-

 . سرجات بشین-

 . شد عصبانی خودش اون نداشتم کاری باهاش من کنی اینجوری میخوای کی تا تو-

 .خرابه اعصابم باش ساکت فعال-

 . بگو نداری اعتماد بهم اگه میکنی رو کار همین هرموضوع سر کنم کار چه من-

 .اومدن دیگه نفر چند با عماد موقع همون

 .پسر دوتا رو دختر تا سه

 .بود اشنا قیافش خیلی دخترا از یکی

 .بودم دیده عماد با توحیاط که بود همون

 .نشستن تخت همون روی امدن

 .میخوردم حرص داشتم. نشست کارن کنار امد دخترا از یکی

 . کنه آویزون کارن به خودشو جوری یک خواستمی همش

 .خوشگله خیلی کردمی فکر کردش عمل ی قیافه اون با
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 .میداد جوابشو کارن که مخصوصا میخوردم حرص فقط منم. زدنمی حرف باهام همه

 .میکندم حرص از لبمو پوست

 .گفت بود عماد با که سارا دختره اون

 .ساکته اینقدر همیشه نامزدت جان عماد-

 .زنهمی حرف موقع به فقط نیست ساکت هم خیلی رزیتا-

 .نمیومد خوشت آروم زنای از تو میاد یادم جایی تا آرومه اینقدر نمیره سر حوصلت-

 .رفت بهش ای غره چشم عماد

 .میاد خوشم االن میشن عوض ادما-

 .کردمنمی ازدواج باهاش نبود اینجور اگه

 .گفت پسرا اون از یکی سینا

 .باشه وراج تو مثل خوبه-

 .!وراجه کجام من-

 .شونم رو گذاشت دستشو دفعه یک عماد

 .بودم شده شوکه ها گرفته برق مثل

 .دارم دوستش من باشه جور هر که هست ارزش با برام اینقدر رزیتا-

 .گفت پسرا از یکی

 .کجا ازدواج و کجا عماد وگرنه میگه راست-

 .میگن چی نمیشنیدم اصال من

 .کنم نگاه کارن به کردمنمی جرات گرفتم فاصله عماد از

 .شدیم بلند جام از

 .عزیزم کجا-

 (. عزیزم مرگ)

 .میام االن-

 .بود پریده رنگم رفتم دستشویی سمت

 .میکشت منو حتما کارن

 .زدمی حرف دختره اون با همش که بود بدتر که خودش نکردی کاری که تو باش اروم-
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 .کردم موهامومرتب زدم آب رو صورت دستم

 .بیرون اومدم دستشویی از

 .شد سبز روبروم کارن دفعه یک

 .روقلبم گذاشتم دستمو کشیدم هینی

 .کشید بود خلوت ی محوطه یک که رستوران پشت سمت منو گرفت دستمو نزدیکم آمد دفعه یک

 .گرفت درد دستم کن ول دستمو کارن-

 واستاد روبروم آمد کرد ول دستمو

 .کشیدمی نفس تند تند

 .نه فهمینمی تو-

 .نکردم کاری که من کارن-

 .دادزد

 .هان هستی کی زن تو-

 شدی؟ دیونه میگی چی-

 .دادزد

 .لعنتی بده جواب-

 .کنیمی اینجوری چرا کارن باش اروم-

 .دیگست یکی کنار زنم وقتی باشماروم-

 ازش زود من بعدشم بود روشونم دستش لحظه چند فقط نبودم اون کنار من.زنیمی حرفیه چه این-

 .گرفتم فاصله

 .چجوریه من موقعیت فهمینمی چرا دهنش تو بزنم آدم همه اون جلوی داری انتظار چه

 .چسبوندم بهش قصد از خودمو من انگار زنیمی حرف جوری یک

 .کنممی بحث باتو دارم چرا بگو منو میگی راست-

 .نامرعی شوهر چیم من. نامزدتونه آقا

 کنه مثل لعنتی ی دختره اون ساعته یک که بزنم باید من باشه حرفی اگه.نکردم کاری من کارن-

 .شده آویزون بهت

 .کردیمی تالفی داشتی بگو پس-
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 .زنیمی فریاد دادو اینقدر چرا.نداشتم عوضی اون با کاری من نزن حرف الکی-

 .بکنم نازتم بیام روشونت انداخته دستشو وقتی کنم چکار-

 . نبود بدهکار گوشش اصال کارن

 .نیست درست رفتارش بفهمه میکردم کاری باید

 این سر باهام همش ازبس کردی خستم میگم رو چی همه بهش میرم االن همین اصال باشه-

 برام که کسی تنها گفتم بهت.داره برام اهمیتی ترینکوچک لعنتی اون فکردی کردی بحث موضوع

 مشکل خواستمنمی بود این بخاطر نزدم حرفی اگه من. نمیشه باورت اینکه مثل ولی تویی مهمه

 .کنم درست

 .بودم عصبی شدم رد کارن کنار از

 .گرفت دستمو پشت از کارن

 .میری داری انداختی کجاسرتو-

 .کنممی رو کار این دارم. داری باهام نسبتی چه تو بگم همه به خواینمی مگه-

 .بگی بری میخوای واقعا-

 .کردم نگاش

 .دارم شوخی باهات کردی فکر اره-

 .میشه راحت خیالت اینجوری

 .کردم نگاش

 .بود شده تر آروم یکم انگار

 .برم کن ول دستمو-

 .نکرده الزم-

 هستی نامرعی شوهر نگفتی خودت مگه چرا-

 

 .شدممی عصبانی نباید باشه-

 نمیفهمی.میشم ناراحت چقدر کنیمی رفتار باهام اینجوری وقتی دونینمی کارن خودخواهی خیلی-

 .فشارم تحت چقدر من

 .لعنتی اون طرف یک از تو طرف یک از

 .کارن میکشم عذاب دارم
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 .کرد بغلم کشید خودش سمت منو

 .کنم ناراحتت خواستمنمی نیست خودم دست مردم منم.عزیزم خواممی معذرت-

 .کردم نگاش

 .نمیزدی رو حرفا این بهم اصال وقت اون دارم دوستت چقدر که فهمیدیمی کاش-

 .دارم دوستت منم عزیزم میدونم-

 .شده مشکوک مون نبودن از االن تا حتما عماد برمیگشتم باید گرفتم فاصله ازش

 .کنن شک ممکنه.بریم باید-

 .بیا تو بعد میرم اول من

 .سمتش برگشتم.جلو رفتم یکم

 . بشینی دختره اون پیش نمیری راستی-

 .کرد نگام تعجب با

 !حسودی نمیدونستم-

 .بدون حاال-

 .بقیه پیش رفتم منم.زد لبخندی کارن

 .اومد کارن بعد دقیقه چند

 .نشست ها پسر از یکی پیش رفت

 .زدم لبخندی

 .رفتن همه بعدش خوردیم شامو

 .بود نرفته هنوز کارن شدم بلند منم

 .شدی بلند چرا کجا-

 .خونه برم خواممی خستم-

 .شد بلند عماد

 .بزنیم دور بریم خوایممی زوده هنوز-

 .خستم من ولی-

 .شدم زلیل زن چقدر من میشه باورت کارن. بگه خانومم هرچیزی باشه-

 .گفت دندوناش الیه از عصبی کارن
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 .نه-

 . خستس رزیتا که بریم ما داداش خوب خیلی-

 .خودت آپارتمان میری کنیمی چکار تو

 .شاید-

 .فعال پس-

 .رفتم عماد دنبال

 .بود کارن به چشمم

 .داد نشون رو گوشی عالمت دستش با کارن

 .خندیدم منم

 .شدم سوار

 .خونه برسیم زود خواستمی دلم

 .بخوری بستنی یک بریم-

 .خوامنمی نه-

 .دارن دوست خیلی که بستنی دختراکه-

 .ندارم من-

 .کنینمی عوض من با رفتارتو چرا-

 .بزنی حرفو این میخوای کی تا دیگه بسته-

 دادم فرصت بهت چون.کنن رفتار جور این بامن ندارن جرات بهترم تو از هستی کی کردی فکر-

 .هستی کی کردی فکر

 .زدم پوزخندی

 فرصت بهم هم عمرم آخر تا.من نه مهمی اونا برای تو.بهترن من از که اونایی سراغ نمیری چرا-

 .نمیشه عوض راجبت نظرم بدی

 .کنم نگاه بهت که بیافتی وپام دست به که روزی باش منتظر نمونده خیلی-

 .باش خیال همین به باشه-

 .نمیاره خودش روی به ولی عصبیه بود معلوم رسیدیم خونه دم به

 .تهران میرم دارم نیستم هفته آخر تا من-
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 .بکن فکراتو هفته آخر تا

 .نمیشه عوض حرفم من نیست کردن فکر به نیازی-

 .بیرون بری خونه از نداری حق ها بچه به سپردم درضمن.میشه معلوم-

 !چرا؟-

 .پایین ماشین از گمشو اآلنم نداری لیاقت چون-

 .بستم محکم رو در شدم پیاده ماشین از

 .(جهنم به برو)

 . رفت و داد گاز ها دیونه مثل خودشم سمتم بیاد کرد اشاره محافظا از یکی به

 .خانم تو بفرمایید-

 .میرم خودم کنار برو-

 .شد خونه وارد کارن موقع همون

 .داد تکون کارن برای سرشو محافظه همون

 .طور همین کارنم

 .کرده تعجب عماد رفتار از بود معلوم قیافش از ولی نگفتم چیزی من کرد نگام کارن

 .کردم عوض لباسامو اتاقم تو رفتم

 .شده چی که زد اس بهم کارن

 .کرده غاطی نکردم قبول بخره بستنی ببره منو خواستمی گفتم منم

 بشه ناراحت بازم خواستنمی دلم

 .بود خوب کارن با چی همه. همیشگی جای همون ساختمون پشت برم ۱۲ ساعت که گفت بعدش

 شب ۱۲ ساعت به رسیدن برای رو روز هر

 کردممی شماری لحظه

 .دیدممی کارنم مهربونم ی نیمه داشتم تازه

 .زدمی بهم هرشب که قشنگی حرفای

 .داشتیم عمارت اون تو هم کنار رو خوبی ی ها لحظه

 .شدمی تر سخت برام ازش شدن جدا هرشب

 . برگرده عماد بود قرار دیگه روز دو بکنه بود نتونسته کاری هنوز رحمانی آقای
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 .ترکیه بره هفته یک خواستمی کاری سفر برای هم رحمانی

 .ترسیدممی اینکه با

 . دادمی قلب قوت بهم کارن بودن ولی

 نمیدونم بودکرده بستریش دکتر بیمارستان بردنش صبح نبود خوب خانم مریم ی نوه حال دیشب از

 .باشه مواظبش بیمارستان بره بود مجبور خانم مریم داشته مشکلی چه

 .باشه کارام مواظب نیست کسی دیگه صبح امروز

 کمک با میتونستم نبود خانم مریم که حاال بیرون بریم گفت اونم زدم حرف کارن با راحت خیال با

 .بیرون برم خونه از کارن

 .دنبالم میاد سرکوچه بیرون برم پشتی در از منم پیچونه می رو ها نگهبان بود گفته بهم

 .داشتم استرس دارن قرار پسرشون دوست با که دبیرستانی دخترای مثل

 بیرون برم که زد اس بهم کارن

 .دویدم سرکوچه تا رفتم پشتی در از

 .دنبالم اومد ماشین با بعد یکم کارن

 .شدم ماشین سوار

 .زدمی تند تند قلبم

 .دارم هیجان خیلی بیرون میاد سینم از داره قلبم کارن وای-

 .کنیمی غش جا همون مخفی ماموریت ببرن رو تو خوبه کردی چکار مگه.باش آروم عزیزم-

 !چی؟ بفهمن اگه خطرناکه خیلی خوب بابا برو -

 .عمارت تو بیان ندارم اجازه هم اونا.نیست که مریم نباش نگران-

 .مطمعنی-

 .نباش نگران عزیزم اره-

 .بریم کجا خوب

 .بگی تو که هرجا نمیدونم-

 .بخورم زنمو دستپخت خواممی شام برای من ی خونه میریم شب زنیممی دور میریم باشه-

 .داری خونه اینجا تو مگه-

 .اونجا رفتیم دفعه یک اره-
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 .بودم کرده شک من البته بود خودت ی خونه اونجا-

 ؟ کجا از-

 .بود اتاق تو دیوار روی عکست-

 !.یا باهوشی خیلی.اهان-

 

 .خرید لباس دست چند برام کارن زدیم درو رفتیم

 .بود شده۶ نزدیک ساعت. خوردیم نهارم

 .خونه بریم تر زود میخوای شام اگه دیگه بریم خوب-

 .کنه درست برام خوادمی چی خانومم -

 ؟.داری دوست چی. بگی تو چی هر نمیدونم-

 .دارم دوست رو تو من-

 .میگم رو غذا نشو لوس کارن-

 .کنم فکر بزار-

 .سبزی قورمه-

 .کنم درست برات بخر وسایلشو پس باشه-

 .خریدیم داشتیم الزم غذا برای که هرچیزی

 .خونش رفتیم

 .بزنم چرت یک میرم من شو مشغول تو-

 

 .کن استراحت برو باشه-

 .کردن درست غذا به کردم شروع

 .پوشیدم رو بود خریده کارن که لباسایی حموم رفتم بود حاضر چی همه که بود ۹ نزدیک ساعت

 .بود قرمز دامن و تاپ یک

 .ریختم دورم رو موهام

 .بود شده بیدار خواب از کارن بیرون اومدم اتاق از

 .زدمی ناخونک داشت گاز سر آشپزخونه تو بود رفته
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 .آشپزخونه تو رفتم آروم

 .میگردی چیزی دنبال شما-

 .سمتم برگشت

 .زد خشکش دیدنم با

 .جلو رفتم

 .شده چیزی-

 .بود گشنم.نه.. نه-

 .میکشم االن امادست غذا بشین باشه

 .بود شده خیره بهم جوری همین کارن شدم غذا کشیدن مشغول

 . نکنی نگام اینجوری میشه-

 .کنم نگات دارم دوست زنمی نمیشه نه-

 

 .کنم کار تونمنمی اینجوری کارن-

 . نکن کار خوب-

 .گشنمه نمیگی.خواینمی غذا مگه-

 .انداختی راه تو که بویی این با مخصوصا.  گشنمه خیلی چرا-

 .کنممی صدات کشیدم غذا بیرون برو پس-

 .که ندارم تو به کاری نشستم ساکت جا همین من بابا ای-

 .عزیزم بیرون برو پاشو-

 .سخته خیلی که هرچند کنممی نگاه رو دیگه طرف یک خوبیم ی بچه من-

 

 . کرد تعریف ازم کلی کارن کشیدم رو غذا نگفتم چیزی دیگه

 میکنم پیدا وزن اضافه دیگه وقت چند مطمعنم.باشه خوب دستپختت اینقدر کردمنمی فکر-

 .کردم جمع رو ظرفا شدم بلند جام از

 . بشین پیشم بیا بشوری نمیخواد-

 .کنه تمیز رو اینجا خوادمی کی نمیشه-
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 . کن ولش کنه تمیز بیاد یکی زنممی زنگ-

 برد سالن سمت گرفت دستمو کارن

 .ببینیم بیافیلم-

 .برگردم باید شده۱۱ ساعت کارن-

 .بری امشب نمیخواد-

 .چی بیاد خانم مریم فردا اگه تازه نیستم من فهمنمی. شدی دیونه-

 .میمونی امشب-

 .کردمی ی گیر بهونه داشت ها بچه مثل کارن

 .برم باید کارن نمیشه-

 .شد عصبانی

 .بریم شو حاضر برو باشه-

 .میشه درست دردسر وگرنه برگردم باید میدونی خودت.نباش ناراحت عزیزم -

 .داشت اخم هنوز

 .بریم شو حاضر برو نیستم ناراحت-

 واستادم روبروش

 .نیستی ناراحت بگو کن نگام-

 .شد خیره چشمام به

 .کردمی نگام فقط.زدنمی حرفی

 .گرفت قاب صورتمو دستاش با

 .کرده جادوم چشمات دونستیمی -

 .نزدیکم آورد سرشو

 .برد بین از رو فاصلمون

...................... 

 .کردم باز رو چشمام

 .افتادم دشب یاد.کردم نگاه اطراف به

 .نبود کارن کردم نگاه اطراف به
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 .بود رفته کجا کارن.بودم ترسیده

 .بود شده جمع چشمم تو اشک

 .داشتم درد شدم بلند جام از

 .کجاست کارن بدونم خواستممی فقط نبود مهم برام ولی

 .رفتم در سمت

 .شد باز دفعه یک در

 .شد ظاهر در چوب چهار تو کارن

 .کرد نگام تعجب با

 .شدی بیدار کی خوبه حالت-

 .ریخت هام گونه روی اشکام

 .سمتم آمد عجله با

 .!دکتر بریم بده حالت خوبی عزیزم شده چی-

 .داری درد

 .رفتی کردی ول منو کردم فکر-

 .عزیزم برم کجا میگی چی-

 .شد بیشتر اشکام

 .میشم ناراحت ازت وگرنه نکن گریه بسته-

 .کن استراحت بریم بیا

 .برد تخت سمت منو

 به که هرچیزی فقط کنم چکار دونستمنمی بخوری گرفتم چیزی یکم برات رفتم. بمون جا همین-

 .میارم برات االن بمون خریدم رسیدمی ذهنم

 

 .کردم پاک اشکامو بیرون رفت کارن

 .اتاق تو اومد پر سینی یک با بعد یکم

 ؟.چیه اینا-

 .بخوری اوردم-
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 .بخورم چیزی همه این تونممی من مگه-

 .بخوری شو نصف حداقل باید-

 .نمیتونم-

 .پریده رنگت فهمیدی بخوری باید-

 .بخورم که دادمی بود خریده که هرچیزی از زور به کارن

 .شدممی منفجر داشتم

 .بود صبح ۱۰ کردم نگاه ساعت به

 .میشم بیچاره باشه اومده خانم مریم اگه بریم شده دیر کارن-

 .بکنه تونهنمی کاری هیچ کنهمی غلط-

 .چی؟ خونه نرفتم دیشب من بده خبر اگه-

 . میاد دیگه ساعت دو خونه نیومده هنوز نباش نگران تو-

 .نیومده تا بریم زود پس-

 .بریم دکتر خواینمی مطمعنی خوبه حالت-

 .پرسیدی دفعه ده االن تا خوبم کارن-

 .بریم بپوش لباساتو پاشو باشه-

 .پوشیدم رو شلوارم مانتو

 .بود شده حاضر هم کارن بیرون اومدم اتاق از

 .بریم عزیزم خوبی-

 . اره-

 .داشت نگه خونه پشتی در نزدیک کارن

 .تو بیا پشت در از زدم زنگ تک بهت-

 .باشه-

 .بینمتمی شب.باش خودت مواظب دارم کار میرم بعدش من-

 .خداحافظ باشه-

 .بوسید رو پیشمونیم شدن پیاده از قبل

 .دارم دوستت. عزیزم باش خودت مواظب-
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 .طور همین منم-

 .خونه تو رفتم زد تک کارن اینکه از بعد

 .بود نیومده خانم مریم

 .نیست خوب حالم که بدم نشون کارن جلوی خواستمنمی نبود خوب زیاد حالم اتاقم تو رفتم

 .بشه نگرانم اونم

 خوردم مسکن یک

 .کشیدم دراز تخت روی

 .نداشتم میل اصال نرفتم من ولی کرد صدام نهار برای. آمد ظهر خانم مریم

 .داره کارم عماد گفت اتاق تو آمد خانم مریم که بود ظهر بعداز

 .برگشته زودتر روز یک چرا که کردم تعجب

 .زدمی شور دلم

 .رفتم پایین ها پله از

 .بود منتظر سالن تو عماد

 سمتش رفتم

 .چطورید خانم رزیتا سالم-

 .داشتی کاری من با.سالم-

 .شکوهی با استقبال چه وای-

 .باش نداشته ازم استقبال انتظار.؟ داری چکارم -

 .عزیزم چرا-

 .نیستم تو عزیز من عزیزم نگو من به-

 .هستی کی عزیز پس-

 .داری چکارم بگو بپرسی سوالو همین اومدی راه همه این-

 .دارم برات خوش خبر-

 .بدی انجام ارثتو کارای تونیممی هفته همین آخر زدم حرف وکیل با

 .کنم تموم رو کار بزنم حرف کارن با باید امروز البته

 .کشهمی طول ماه آخر تا گفتی تو ولی-
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 .مونده دوهفته هنوز

 .شده تموم که حاال-

 .خانم عروس کنی حاضر خودتو بهتره

 .میمردم حرص از داشتم

 شب گفتم.شدم پشیمون ولی گفته چی عماد بگم بزنم زنگ کارن به خواستممی اول اتاقم تو برگشتم

 .میگم بهش میبینمش شد که

 یا رفته دونستمنمی نداشتم عمادو ی حوصله نرفتم پایین هم شام برای حتی رفتم راه اتاق تو شب تا

 .نه

 .رفتم پایین ها پله از آروم ۱۲ ساعت

 .بود خاموش چراغا

 .رفتم پشتی حیاط سمت

 . بود نیومده هنوز کارن نشستم سکو روی

 .بود اونجا من از قبل همیشه چون کردم تعجب

 .نبود ازش خبری هنوز بود یک ساعت

 .زدمی شور دلم

 .بود خاموش اونم زدم زنگ موبایلش به

 .بود شده رد دو از ساعت.بود ریخته بهم اعصابم

 .دادمی خبر میومدبهم دیر هم اگه بود نکرده دیر اینقدر کارن حاال تا

 .گرفتم موبایلشو بار هزار صبح تا اتاقم تو رفتم

 .بود شده روشن هوا

 .رفتم پایین ها پله از پوشیدم رو مانتوم

 .بود خواب خانم مریم

 .جلو اومد دید منو محافظا از یکی حیاط تو رفتم

 .خانم شده چی-

 . گذاشتم دلم رو دستمو

 .دکتر ببر منو نیست خوب حالم-
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 .بدم خبر عماد آقا به بزارید-

 درد از من بیاد اون و بزنی زنگ تو تا اگه تازه خوابه عماد صبحه۶ االن نیست خوب حالم میگم-

 .میمیرم

 .کرد نگام دلی دو با مرده

 .دیگه باش زود نیست خوب حالم میگم-

 .زنممی زنگ بهشون جا همون.بریم ماشین تو بشینید باشه-

 .کرد حرکت ماشین

 .داشت نگه بیمارستان دم

 .شید پیاده خانم-

 دادزدم

 .بیار ویلچر برو بیام راه تونمنمی بده حالم بینینمی مگه-

 .شد پیاده زود بود شده هول مرده

 .شدم دور اونجا از باسرعت نشستم فرمون پشت جلو رفتم زود منم

 .کارن ی خونه رفتم اول

 خواهش ازش اینقدر نداشت طاقت دلم من ولی ندیده رو کارن بودیم باهم که دیروز از گفت نگهبان

 .کرد باز رو در باال آمد باهام که کردم

 .بیرون بودیم امده ازش که بود جور همون خونه

 .بودم گذاشته جا رو موبایلم

 .زدم زنگ کارن به دوباره جا همون از

 .نبود خبری

 .نداشت خبری اونم ولی باشه داشته خبری شاید زدم زنگ بابک به بعدش

 

 . رفتم دیگه جا چند

 .نبود ازش خبری ولی بودیم رفته باهم که جاهایی تمام

 .میشدم دیونه داشتم

 .شدنمی باز چشمام که بودم کرده گریه اینقدر
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 .بود کرده تموم بنزین ماشین

 .کنم ولش خیابون کنار شدم مجبور

 .رفتم ساحل سمت.بودم نخورده هیچی دیروز از داشتم تهوع حالت.بود شده غروب

 .نشستم ساحل کنار

 .برگرد خدا رو تو.کجایی عزیزم کارن-

 .برم کجا دونستمنمی

 .کنم پیداش که

 .شدن سبز جلوم هیکل قوی و بلند قد مرد تا چند دفعه یک

 .بیاید باما باید آریان خانم-

 میخواید ازم چی.هستید کی شما-

 .فرستادن رو ما عماد آقا بیوفتید راه-

 .بردارید سرم از دست برید-

 .نداشتم رو باهاشون مقابله توان

 . کردن ماشین سوار زور به منو

 .رسیدیم ویال به بعد یکم

 .پذیرایی سمت بردن منو

 .زمین رو شدم پرت که زد صورتم به سیلیی سمتم آمد دید منو تا عماد

 

 .بودی گوری کدوم-

 .نداره ربطی تو به-

 .کنممی حالیت احمق ی دختره-

 

 .عماد سمت اومد محافظا از یکی

 

 .کردی پیدا چیزی-

 .قربان بله-
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 .داد عماد به چیزی یک

 .دادزد عماد دفعه یک

 .بیرون همه-

 .میکردم سکته داشتم بیرون رفتن همه

 .زد سیلی بهم دوباره سمتم اومد

 میکردم حس دهنم تو رو خون ی مزه

 .هان زنیمی دور منو دیگه حاال عوضی ی دختره-

 .زنیمی کلک من به

 .بدم فرصت بهت خواستممی بگو منو

 .میگه داره چی دونستمنمی بودم شده شوکه

 .عوضی شدی عاشقش که بود بهتر ازمن چیش. داشت چی لعنتی اون-

 .وایسته قلبم که االنه میکردم حس

 . رفتمی راه همش

 .شکوند انداخت میز رو از رو وسیله تا چند

 .شدممی کر داشتم که زدمی داد جوری یک

 .عوضی کارن.. کارن... کارن-

 .بود زده خشکم

 .کرد بلندم زمین روی از گرفت رو بازوم سمتم اومد دفعه یک

 ؟.اون چرا.کارن ؟چرا! رزیتا چرا-

 

 درک به برو.میگی داری چی نمیدونم لعنتی کن ولم-

 . فهممنمی من بکنی هرغلطی کردی فکر نه نمیدونی-

 .بودم کرده شک بهت اول همون از

 .کردیمی نگاش باعشق چجوری دیدمت رستوران تو روز اون ولی.کردم اشتباه حتما گفتم ولی

 .میزارم دلت به باهاشو بودن آرزوی. اره احمقم من کردی فکر

 .بکشی زجر عمر آخر تا کنممی کاری
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 .بکنی تونینمی غلطی هیچ-

 .نمیزاره وکیلم

 !چی؟ عشقت.آره تونمنمی مطمعنی-

 .بده نجات اونم تونهمی وکیلیت

 گرفتم یقشو.سمتش رفتم

 .آوردی سرش بالیی چه کثافت کردی چکارش-

 .زمین رو افتادم دوباره داد هولم

 .نمیزارمت زنده وگرنه فهمیدی کنی بایدفراموشش.میفهمی زود نباش نگران-

 .کنمنمی رو کار این هرگز-

 خورد زنگ موبایلش موقع همون

 .بیرون رفت سالن از سرعت با کرد نگاش

 قایم رو بود داده بهم کارن که چیزایی باید باال رفتم سرعت با بود امده کارن سر بالیی چه نمیدونم

 .میکردم

 رفتم کمد سمت سریع بود ریخته بهم جا همه اتاقم تو رفتم

 .نبود گوشیم بیرون ریختم رو همه

 .بودن کرده پیدا گوشیمو لعنتی

 .بود شده پاره لبم کنار میکرد درد صورتم رفتم تخت سمت

 .عزیزم کجایی کارن

 .بزنن صدمه بهت نمیزارم

 .نخوابیدم صبح تا

 . اتاق تو اومد مریم.میکرد دیونم داشت کارن فکر

 .بخورید غذا یکم بیاید خانم-

 .نمیخوام چیزی بیرون برو-

 .اخه-

 .بیرون برو گفتم-

 .اتاق تو اومد عماد موقع همون
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 .میدم بهش خودم بیرون برو-

 .میز کنار گذاشت رو سینی

 .کنی فراموش رو کارن باید.کردی فکراتو-

 .برنمیداری سرم از دست چرا-

 .نه یا کردی فکراتو بگو نزن بیخود حرف-

 .کنم فراموشش نمیتونم من کردم فکرامو اره-

 .نه بمیره که نیست مهم برات پس-

 .میزنم نامت به سهامو ی همه من باش نداشته کاری اون به-

 .باش عشقت ی جنازه منتظر االنم. خواممی رو سهام ی همه من گفتم بهت نمیشه-

 .بیرون بره اتاق از میخواست

 .شوهرمه کارن میکنم خواهش عماد-

 .سمتم برگشت

 .نه گرفتی جدی خیلی رو بازی این کنم فکر-

 .بشه جدا ازت باید اآلنم برسه بهت ارثت که کرد عقدت فقط اون

 .لعنتی دارم دوستش عاشقشم من فهمینمی چرا-

 سمتم امد دفعه یک

 .گرفت یقمو

 .بزنی حرفا این از دیگه دفعه یک-

 .میارم برات شو جنازه خودم

 تنها این کارنم عاشق وجودم تمام با من بکنی هم هرکاری. هستی ای عقده ی بیچاره آدم یه تو-

 .بگیری ازم تونینمی که چیزیه

 

 .شد خون ی کاسه چشماش

 .زمین رو کرد پرتم

 .بود شده دیونه.اورد در بندشو کمر

 .سوخت تنم تمام زد بهم که رو ضربه اولین
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 .بعدی های ضربه بعدش

 .میکرد خالی خودشو کار این با داشت انگار

 ...نفهمیدم چیزی دیگه بعد یکم

........................................... 

 .میکرد درد تنم تمام.کردم باز رو چشمام

 بود وصل سرم بهم

 .بود نشسته کنارم خانم مریم

 .نزدیکم اومد دید منو تا

 .خانم خوبید-

 .ندارید الزم چیزی

 .کنم صدا عمادو اقا

 .نه-

 .بیهوشم کی از من-

 ..که دیروز از-

 .زدم داد

 .بزار راحتم بیرون برو بگی چیزی نمیخواد-

 .بیرون رفت ناراحتی با خانم مریم

 .باشه نیاورده سرش بالیی که بودم کارن نگران

 .نخوردم چیزی گفت خانم مریم هرچی تاشب

 .داد بهم غذا یکم که کرد اصرار اینقدر اخر

 .نیومده هنوز رفته دیروز از عماد میگفت

 .بود اورده قرصامو زهرا بود شده شب

 .قرصاتون خانوم-

 .نمیخورم-

 .بشه بد حالتون ممکنه اینجوری خانم-

 .بیرون برو بدرک
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 .ندارید الزم چیزی-

 .اینجا بیا-

 .نزدیکم امد

 .میدی آب بهم داری کن وانمود داره دوربین اینجا میدونم-

 .کرد نزدیک لبم به ابو کرد نگام تعجب با

 .بیرون برم اینجا از کنی کمک بهم میتونی-

 .شد گشاد چشماش

 .بیرون رفت ازاتاق.  گرفت فاصله ازم زود

 خیلی کنه کمکم اینکه احتمال که دونستممی هرچند بزنم حرفو این بهش شدم مجبور کارن بخاطر

 . میترسه عماد از چقدر دیدممی چون کمه

............... 

 .میاره قرصامو برام میاد مریم فقط زندانیم اتاق تو من روزه چها االن

 .کجاست رحمانی نیست معلوم.نمیزنه هم حرفی

 .میشم دیونه دارم نیست خبری هم عماد از

 .میشم بلند جام از

 .میرم ایینه سمت

 .میکنه درد هنوز تنم

 .صورتمه تنم تو سالم جای تنها

 .میشه دیده بند کمر بزرگ رد گردنمم کنار حتی

 .میگیرم فاصله ایینه از

 .میشه باز اتاق در دفعه یک

 .تو میاد عماد

 .ببینمش نمیخوام ولی کارنم نگران اینکه با برمیگردونم ازش رومو

 .شدی بهتر.سالم-

 .نمیدم جوابشو

 .بدونی خستتو دل عاشق حال نمیخوای-
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 .سمتش برمیگردم

 .میگیره سمتم گوشیشو

 .توشه کارن عکس

 .شده داغون صورتش

 .میگیره رو دستم مچ.میکنم حمله بهش

 .کثافت کردی چکارش-

 .امشب تا البته زندست هنوز-

 .نه یا میاره دوم شب تا نمیدونم ولی تره سرسخت تو از

 .میشه نزدیک مرگ به بیشتر اون کنی مقاومت تو که قدر هرچه

 .بکشه عذاب من بخاطر کارن که کنم تحمل نمیتونستم دیگه

 .بره بزار فقط میکنم بگی کار هر بره اون بزار-

 .کن ولش خدا تورو

 

 .میریخت اشکام

 

 .سرجاش اومده عقلت که میبینم خوبه-

 .بیاره کیفشو که کرد صدا رو یکی

 .سمتم گرفت اورد در کاغذ سری یک کیف تو از

 .گرفتمش لرزون بادستای

 بود طالق های برگه

 .نکن کارو این.میکنم خواهش عماد-

 .نزن حرف باش زود-

 .بستم رو چشمام

 .کردم امضا رو خودم مرگ حکم انگار ها برگه او امضای با

 .بیرون کشید دستم از رو ها برگه عماد

 .کرده رو کارا وکیل.تهران میریم فردا باش منتظر-
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 .رفت بیرون اتاق از

 .نشستم زمین روی جا همون.شد تموم چی همه

 .ببخش و من عزیزم کارن-

............................ 

 .بود کرده ورم چشمام که بودم کرده گریه اینقدر

 .بود اورده رو قرصام معمول طبق اتاق تو امد مریم که بود 10 ساعت شب

 .تون قرصا خانم-

 .نمیخوام چیزی من بیرون برو-

 .میکنه تنبیه رو من عماد اقا نخورید رو قرصاتون اگه میکنم خواهش خانم-

 .کردم نگاش

 .میکشه عمادعذاب بخاطر اونم حتما سوخت براش دلم

 .بده-

 .خوردم گرفتم ازش رو قرصها

 .کشیدم دراز تخت روی

 .میشدم دیونه داشتم

 .سالمه کارن بدونم میخواستم فقط

 .بود 11 نزدیک ساعت

 .بود شده تار چشمام.داشتم سرگیجه چرا نمیدونم

 .نشستم سرجام شدم بلند ترسیدم شد باز اروم اتاق در

 .هستی کی-

 .خانوم منم-

 .کشیدم دراز دوباره شد راحت خیالم

 .سمتم اومد

 .پیشش ببرمتون فرستاده رو من کارن اقا برید اینجا از کنم کمکتون میخوام پاشید خانوم-

 .نشستم سرعت با سرجام

 .کردم نگاش
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 .میگی راست داری-

 .نفهمیدن نگهبانا تا باشید زود.چیه دروغم خانم اره-

 .رفتم بیرون باهاش اتاق از برداشتم شالمم پوشیدم رو مانتو سریع شدم بلند

 .میزد تند تند قلبم

 .بود شده بیشتر سرگیجم.نبود نگهبان.بود تاریک راهرو

 .نیفتم که گرفتم ها میله به دستمو

 .خوبید خانم-

 .اره-

 .برسم کارن به میخواستم فقط

 .برد ویال پشت در سمت منو مریم.بده اینقدر حالم که نبود مهم برام

 .بریم پشت در از باید خوابیده قسمت اون نگهبان خانم-

 .بود خواب نگهبان.رفتیم پشت در سمت

 .کرد باز رو در اورد در جیبش از کلیدی مریم

 .رفتیم بیرون خونه از

 .نبودم جوری این االن تا.میخوردم تلو تلو

 .بود منتظر ماشین یک کوچه سر

 .رفت سمتش مریم

 .تونن منتظر کارن اقا. برید این با باید خانم-

 .کردم بغلش

 .نمیکنم فراموش وقت هیچ رو کارت این ممنونم -

 .نشده متوجه کسی تا برم باید من-

 .کرد حرکت ماشین. شدم سوار

 .داشت نگه خونه یک در دم بعد یکم. نزد حرفی راننده

 .اینجان اقا.برید خانم-

 .نیفتم که گرفتم دیوار به رو دستم رفتم در سمت شدم پیاده ماشین از

 .زدم زنگ
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 .شد باز در

 .بود تاریک جا همه رفتم خونه داخل. شدم رد حیاط از. بود کوچیک ی خونه یک تو رفتم

 . میومد کمی نور اتاقا از یکی سمت رفتم اروم

 .ببینم بهتر تا زدم پلک بار چند که بود شده تار اینقدر چشمام

 .کردم باز اتاقو در

 . بود من به پشیش بود اتاق تو کارن

 .کردم بغلش پشت از کردم پرواز سمتش

 .بودی کجا عزیزم کارن-

 .ریخت اشکام

 .بود شونش رو سرم

 .کرد بغلم برگشت سریع

 دوریت از نمیدونی.دوستتدارم.بود شده تنگ برات دلم خیلی.میشدم دیونه داشتم عزیزم بودی کجا-

 .کشیدم چی

 .عزیزم دارم دوستت منم-

 .شدم خشک

 .شنیدم اشتباه کردم فکر

 .کردم بلند رو سرم

 .بشه بهتر دیدم تاری که.زدم پلک بار چند

 .بود داشته نگه رو من محکم ولی بگیرم فاصله ازش میخواستم

 .! رز-کارن

 .برگشتم

 .بودم گیج شده چی نمیدونستم

 .میشدم خفه داشتم افتاده بیرون اب از که ماهی مثل

 .میکرد نگام کبود صورت با کارن

 

 .کردی مقاومت تو ولی.نداره رو ارزشش گفتم بهت -عماد
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 .کرد باز دورم از دستاشو

 .رفتم کارن سمت

 .بود بیروح و سرد چشماش

 .ببینم چشماش تو و اشک میتونستم

 .رفتم جلوتر

 .بردم سمتش دستمو

 .رفت عقب

 .نزن من به کثیفتو دستای-

 .شد خشک هوا تو دستام

 ..من کارن-

 .دیدم که هستی زنی ترین کثیف تو.خوردم رو گولت چطور.نزن حرف شو خفه-

 .میکنی اشتباه کارن-

 .صورتم تو زد محکم

 .گذاشتم صورتم رو دستمو

 .نبود هیچی نگاهش تو بود مرده من مرد

 .میلرزید دستاش

 .بیرون میزد سینم ی قفسه از داشت قلبم

 .کردم اعتماد زن یک به دوباره که کردم اشتباه اره-

 لیاقتتچون.بوده حقت امده سرت توگذشته بالیی هر که میکنم فکر دارم.میخوره بهم ازت حالم

 که نداشتی لیاقت حتی تو. سوخت برات دلم خوردم رو اشکات همین گول که بگو منو بوده همون

 محبت کمبود بخاطر حاضری که ای بیچاره قدر این. باشم داشته دوستت که برسه چه بیارم تو اسم

 .بفروشی هرکسی به خودتو

 . کردم نگاش فقط

 .نبود من کارن میزد بهم رو حرفا این بود واستاده اینجا که مرد این

 .شد هزارتیکه قلبم کردم حس

 .بود شده جدا تنم از روحم.بود شده خشک اشکم

 .بیرون رفت اتاق از
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 . نداشت اعتماد بهت زیاد عشقت.میکردی تالش بیخود.برندم همیشه من گفتم بهت-

 .بیرون رفت اتاق از عماد

 .بودم شده خیره اتاق در به من

 .بزنه بهم رو حرفا این کارن روزی یک نمیکردم تصورم حتی

 .کنم تحملش نمیتونستم که اینقدر. داشتم درد

 .شد تاریک جا همه که شد چی نفهمیدم

....................................... 

 .کردم باز چشمام

 .کجام دونستم نمی. بود سرم باالی یکی

 . جلو اومد زن اون

 .عزیزم امدی بهوش-

 .کجام من-

 .بیاد دکتر میگم االن.بیهوشی که هست هفته یک. بیمارستان-

 .بیرون رفت خانومه

 . کردم نگاش.اومد دکتر بعد یکم

 .ببینیم اینجا رو همدیگه همش باید ما که میبینم سالم-

 .بهتری

 .جلو بیاد کردم اشاره سرم با

 .شده چی-

 .اومدم بهوش من نگو کسی به-

 .کرد نگام تعجب با

 ؟.چرا-

 .گفتم بود لرزون که صدایی با

 . میکنم خواهش-

 .باش اروم باشه-

 .کرد چک رو عالعمم
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 .کرد صدا رو پرستار

 .نداره رو دیدنش حق کسی ندادم دستور تا مالقاته ممنوع خانم این-

 .چجوره وضعش ببینم میام ازظهر بعد.  بزنید بهش مسکن یک

 .نگرانن خیلی خانوادش ولی. دکتر بله-

 .کس هیچ خانم گفتم-

 ترسید مقتدرانش لحن از پرستار

 . دکتر بله-

 .بیرون رفت اتاق از بابک

 .بودم زنده هنوز چرا نمیدونم

 .بیرون رفت زد مسکن بهم پرستار

 .شد بسته کم کم چشممام

...................................... 

 .کردم باز رو چشمام

 .بودم بیدارشده که بود ساعت یک حدود کنم فکر

 .نداشتم حسی هیچ ولی

 .نداشت معنا برام زندگی دیگه

 .اومد بابک رفت کنار پرده بعد یکم

 .خوبه ما مریض سالم-

 .اره-

 .اومدی هوش به بفهمه کسی نمیخواستی چرا نگفتی خوب-

 .برم اینجا از میخوام کن کمکم-

 .کرد نگام تعجب با

 ؟.میگی چی-

 ..برم باید من-

 .گفت اروم
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 هم پدرت.میدن کشیک بیمارستان در دم هفست یک که کین ادما اون خبره چه اینجا.رزیتا شده چی-

 زور به ببینمت بیاد خواستمی پدرت وکیل.بودن گذاشته سرشون رو رو بیمارستان.اینجا اومده

 .المالقاتی ممنوع که کردم راضیشون

 .میکنم خواهش کن کمکم بابک اقا-

 کبودیه از پر تنت.بودی بیهوش هفتست یک نیست خوب حالت تو. نمیشه-

 معلومه.نیای هوش به بود ممکن ـدر مخـ اون عوارض و شوک بخاطر.بودی کرده مصرف ـدر مخـ

 .اومده سرت بالیی چه

 .کردم نگاش تعجب با

 .؟.ـدر مخـ-

 .افتاده اتفاقی چه.نیست یادت.اره-

 . نه-

 .کنی استراحت باید بهرحال-

 .کن کمکم میکنم خواهش.امدم هوش به من بدونه کسی نزار-

 .نمیمونم زنده اونجا برگردم اگه من

 باید نگفتن خانوادت به چیزی فضول پرستارای این االنم تا کرد مخفی زیاد رو موضوع این نمیشه -

 .بگم پدرت به میخوای. کرد تعجب

 .بفهمه اونم ممکنه بگی پدرم به اگه.نگو چیزی کس هیچ به نه-

 .میترسونی منو داری.بفمهه کی-

 .میرم خودم بعدش بیرون ببر بیمارستان این از منو فقط-

 ببرمت بیمارستان از میخوای چجوری حالت این با. بحرانیه شرایطت میگم بهت شدی دیونه-

 .بیرون

 .ندارم رو کسی تو جز ولی بشه درست دردسر ممکنه برات میدونم میکنم خواهش-

 .کرد نگام

 .داری خبر کارن از-

 .باال رفت ضربانم.گرفت درد قلبم

 .نه-

 .میشه چی ببینم باش اروم باشه-
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 .میکنم خواهش-

 .بیرون رفت کرد نگام

 .میرفت کنار پرده که دفعه هر.میزدن سر بهم همش ها پرستار

 .باشه عماد میترسیدم

 .کنم تحملش هم ثانیه یک حتی نبودم حاضر کرد باهام که کاری با

 .دیدنم اومد بابک که بود شب اخر کنم فکر

 .برو باهاش دنبالت میاد یکی باش اماده 2 ساعت-

 .بیرون ببرمت مستقیم نمیتونم خودم

 .ممنونم خیلی-

 .میکنم رو کار این دارم چرا نمیدونم-

 .بری بزارم شب نصف نمیتونم من ی خونه میری ادم اون با فقط

 .میکنم کاری یک من نمیشه-

 .بکن گفتم که رو کاری. ندارم وقت نزن الکی حرف-

 .باشم نکرده اشتباه کنه خدا فقط

 .بیرون رفت اتاق از بابک

 .بود 2 ساعت نزدیک

 .داشتم استرس

 .اتاق تو اومد خانم یک

 . بپوش رو لباسا این فرستاده دکتر منو-

 .گرفتم ازش بود اورده که رو هایی لباس

 .داشتم ضعف هنوز.پوشیدم سختی با

 .بود پرستاری لباس

 .بیا دنبالم عادی خیلی کنی توجه جلب اینکه بدون اروم کنارم امد

 .رفتم باهاش

 نبود کسی پرستاری ایستگاه تو

 .رفتم دنبالش
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 .بیرون اومدیم قسمت اون از

 .میرفتم دنبالش فاصله با میرفت هرجا

 .بیا دنبالم عادی خیلی پایین بنداز رو سرت-

 .شدیم رد اورژانس جلوی از انداختم روپایین سرم

 .شدیم محوطه وارد

 .رفتم منم بیمارستان پشت سمت رفت

 میشد انجام تعمیرات توش داشت که رفتیم قسمتی سمت

 کوچیکه در یک ساختمون پشت.بری خودت باید اینجا از-

 

 .برادرمه نباش نگران منتظره سفید ماشین یک سرکوچه. بازه در بیرون برو کوچیک در اون از

 .دکتر ی خونه برو باهاش

 .در سمت رفتم کردم تشکر ازش

 .بیرون اومدم بیمارستان از

 .بودم تابلو لباسا اون با

 .خونه اون تو بود بـرده منو که افتادم شب اون یاد ترسیدم.دیدم سفیدو ماشین دور از

 .رفتم عقب عقب

 .بزنه گولم مریم مثل هم بابک که ترسیدم

 .نداشتم اعتماد کسی به دیگه بده عماد منوتحویل

 .زدم دور کناری ی کوچه از

 . دیگه طرف یک رفتم

 .میکرد درد پاهام که بودم رفته راه اینقدر

 .بود شده روشن هوا

 .کنن پیدام عماد آدمای ممکنه دونستممی

 .نبود خوب اصال حالم

 .بود بابک فقط برم کجا نمیدونستم

 .برگردم کردمی مجبورم عماد رفتممی اگه بابا ی خونه
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 .بود فرار راهم تنها

 .بابک ی خونه برم شدم مجبور

 . نداشتم پولی هیچ گرفتم ماشین یک

 شدم یاده داشت نگه بابک ی خونه جلوی ماشین

 .زدم زنگ

 .کرد باز رو در شب اون مرده همون

 . کرد نگام تعجب با

 .کنه نگام اینجوری داشت می داغون ی قیافه اون با

 .هستن بابک آقا سالم-

 .نه-

 .نیست همراهم پول. بدید رو آژانس پول میشه-

 .کرد نگاه بهم

 . خانم بله-

 .خوبه حالتون تو بیاید

 .خوبم. اره-

 .نشستم حیاط ی ها پله روی تو رفتم منم داد رو پول مرده

 .تو بیاید نشستید اینجا چرا خانم-

 .بزنید زنگ بابک آقا به فقط راحتم من نه-

 .زنممی زنگ االن باشه-

 .خونه تو رفت مرده

 .بستم چشمام ها نرده روی گذاشتم رو سرم منم

  

 .کردم باز رو چشمام حیاط در صدای با

 

 واشفته نگران چهرش تو آمد بابک

 .بود
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 .شدم بلند جام از

 سمتم آمد باسرعت

 .سالم-

 .گشتم دنبالت رو جا همه کجایی معلومه عقل بی ی دختره سالم-

 .پایین انداختم رو سرم

 .ببخشید-

 . رفت در سمت

 .نشستی اینجا چرا تو بیا-

 .تو رفتم دنبالش

 .بیرون اومد بعد یکم.رفت اتاق سمت

 .بشین بیا واستادی چرا اونجا-

 .رفتم مبال سمت

 .اشپزخونه تو رفت خودشم

 .بیرون امد سینی یک با بعد دقیقه چند

 .بود چای و پنیر و نون

 .جلوم گذاشت

 .بخور-

 ...گشنم من مرسی-

 .رفتی چرا میگی بعدش میخوری رو این.نزن حرف-

 .خوردم لقمه تا چند اروم

 .شده چی بگم بهش که منتظره میدونستم

 .میکرد نگام داشت کردم بلند رو سرم

 .میشنوم خوب-

 .بدید تحویل عماد به منو شما ترسیدم-

 .بود ریخته بهم رو بیمارستان که بود شوهرت همون عماد-

 .میلرزید دستام
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 .زدم داد

 .نیست من شوهر عماد-

 .کرد نگام تعجب با

 .؟ کیه پس.باش اروم باشه-

 وجه هیچ به دیگه بودم داده قول خودم به کنم گریه نمیخواستم ولی.بود شده جمع اشک چشمام تو

 .نکنم گریه

 .خورده رو اشکام گول بگه اونم نمیخواستم

 .نگفتم رو کارن ماجرای فقط دادم توضیح عماد ی درباره بهش اروم

 .بدونه موضوع اون ی درباره چیزی هیچ نمیخواستم

 .بابات ی خونه نمیری چرا خوب-

 رو من میتونه.کردم امضا که برگه همه اون با.سراغم میاد بابام پیش رفتم بفهمه عماد اگه اخه-

 .خونش برگردونه

 .میکردی امضا رو برگه همه اون باید چرا نمیفهمم-

 کرده مصرف ـدر مخـ چرا. نکردی امضا رو ها برگه اون مگه بزنتت جوری اون باید چرا اصال

 .نیست ای دیگه چیزه مطمعنی.بودی

 .کردم نگاش

 . نه-

 .میکنم قایم ازش رو چیز یک دارم میدونست کرد نگام جوری یک

 .کنی چکار میخوای حاال خوب-

 .میکنه پیدام میدونم بمونم اینجا اگه. تهران برم باید-

 .بری کجا میخوای اونجا.بری میخوای چجوری-

 .اینجا اوردن رو من که جوری همون شاید.برم چجوری نمیدونم-

 .میکشتی کارن دنبال پیش روز چند چرا-

 .کردم نگاش

 .هست ای دیگه چیز مطمعنم نیستم احمق من میدونی-

 ؟.کجاست کارن

 .کردم مشت رو دستام
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 .نمیدونم-

 .بشه کمتر لرزشش تا پام روی گذاشتمش.لرزیدمی هنوز دستام

 .کرد نگاه دستام به

 .بری کجا میخوای تهران رفتی اگه خوب باش آروم بگی چیزی خوادنمی باشه -

 .برم کجا نمیدونستم واقعا

 .خالم ی خونه میرم اونجا-

 .نیست کار در ای خاله نمیدونستم که اون رفتممی اینجا از باید فقط

 . بیمارستان برگردم باید من کن استراحت برو شو بلند حاال. بگم چی نمیدونم-

 .کردم درست دردرسر تون برا ببخشید-

 .زد لبخندی

 .داشتم دوست رو هیجانش ولی.کردم هم رو کار این که بودم نداده فراری آدم االن تا-

 .زدم لبخندی

 چپ سمت کمد تو بیتا های لباس خواستی هم لباس اگه.هست چی همه بری حموم خواستی راستی-

 .هست اتاق

 . میخره لباس کلی اینجا میاد وقت هر خواهرمه بیتا

 .کنی پیدا هم نو لباس میتونی توشون.میره میزاره رو بیشترشون نصف

 .بکنیم میتونیم چکار ببینم میام شب حافظ خدا فعال

 .رفت در سمت

 .بابک اقا-

 .بله-

 .اینجام من بدونه اون نمیخوام-

 .رفت داد تکون رو سرش

 روز اون یاد رو من جا همه.رفتم اتاق سمت

 .بودم اینجا کارن با که مینداخت

 .گذاشتم قلبم روی رو دستم

 .نشو دیونه اینجوری براش دیگه پس.نداره وجود کارن دیگه که بفهم-
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 .بود توش دخترونه لباس کلی رفتم کمد سمت

 .برداشتم مشکی شلوار یک و قرمز بلند استین بلیز یک توشون از

 .بود نشده استفاده اصال انگار داشت مارک بیشترشون نصف

 .رفتم حموم سمت

................................ 

 .بیرون اومدم حموم از

 .کردم نگاه ایینه تو رو خودم

 .بود گذشته روز چند اینکه با.بود تنم رو وحشتناکی های کبودی

 .میزد بنفش به جاشون هنوز

 .بود مونده برام عشق اون از که چیزی تنها کردم نگاه گردنم تو گرنبند به

 .بیارم درش که گردنم سمت بردم رو دستم

 .افتادم کارن حرف یاد

 .(نیار در گردنت تو از رو این وقت هیچ)

 .شد جمع چشمم تو اشک بازم

 .زد اتیشم دوباره حرفش اخرین یاد

 .(بفروشی هرکسی به خودتو محبت کمبود بخاطر حاضری تو)

 .گرفتم مشتم تو رو گردنبند

 .بستم رو چشمام

 .کنه خاموش رو قلبم اتیش نمیتونست چیزی هیچ

 .بود شده حک قلبم روی داغ یک مثل

 .میموند قلبم تو همیشه جاش ولی. بشه خوب بود ممکن تنم های زخم

 .پوشیدم برداشتم تخت رو از رو ها لباس

 .میکردم فکر چیزی هیچ به نباید دیگه.روبستم موهام

 .کشیدم دراز تخت روی

 .برد خوابم کی نمیدونم

 .پریدم خواب از یکی های تکون با
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 .مرد یک دیدن با

 .کردم پرت تخت ی نقطه ترین دور به رو خودم کشیدم جیغ

 .باش نداشته کاری بهم خدا تورو-

 .بابک منم باش اروم-

 .بودم کرده گم رو زمان و مکان.میترکید داشت قلبم

 .کیه؟ بابک-

 .کارن دوست رادمنش بابک منم باش اروم-

 .نشنیدی کردم صدات بار چند. کنم بیدارت خواستممی فقط.میفهمی دکترت

 .بود مغزم تو کارن اسم فقط

 .کارن..کارن-

 .شدم اروم یکم کارن اسم شنیدن با

 .کردم نگاه اطراف به.امد یادم چی همه دفعه یک

 .کردم نگاه میکرد نگام نگرانی با که بابک به

 .ترسیدم ببخشید-

 . خوبی-

 .اره-

 .بیارم اب یکم بزاربرات خوب خیله-

 .رفت بیرون اتاق از

 .کشیدم خجالت رفتارم از

 .بود دستش تو اب لیوان یک اتاق تو امد بابک

 .خوردم گرفتم ازش لرزون دستای با

 .بخور چیزی یک بیرون بیا.خوبه حالت-

 بیرون رفت

 .بیرون امدم اتاق از کردم مرتب رو خودم.شدم بلند ازجام منم

 .میزاشت لیوان رومیز داشت

 .بود شب 9 کردم نگاه رو ساعت
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 .باشم خوابیده اینقدر نمیشد باورم

 .بشین بیا-

 .رفتم میز سمت

 .بود گرفته غذا بیرون از

 دوست گرفتم جوجه داشتی دوست چی نمیدونستم گرفتم غذا بیرون از. نیست خوب دستپختم من-

 .داری

 . مرسی-

 .گذاشت جلوم رو ها غذا از یکی

 .بخور-

 .کردیم خوردن به شروع

 . خوردم رو ازغذام یکم

 .نمیخوری چرا-

 .شدم سیر

 .قاشق چند همین با-

 . نمیتونم اره-

 .میشی خوب مرور به بوده خالی معدت وقته چند که اینه بخاطر-

 .اشپزخونه تو بردم رو ظرفم شدم بلند جام از

 کنهمی تمیز خودش برگرده رحیم مش زن قراره فردا نزن دست چیزی به-

 .بیرون اومدم اشپزخونه از

 .دارم کار باهات بشین

 .ها مبل سمت رفتم

 .نشست روبروم امد اونم بعد یکم

 ؟.بگو خوب-

 !؟.رو چی-

 .چیه کارن داستان-

 .کردم نگاش تعجب با
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 ؟.کارن-

 کاری من میکنی اشتباه کارن میگفتی میکشیدی جیغ همش.میکردی صداش توخواب داشتی.اره-

 .نکردم

 .من..من-

 .بودم شده هول

 .بود خواب یک فقط اون-

 .چیه واقعیت بگو بهم رزیتا-

 .گفتم بهت رو چی همه من-

 .شرط یک به ولی.تهران بری کنم کمکت میخوام. نگو باشه-

 ؟.چی-

 .خواهرم پیش تهران تو من ی خونه بری باید-

 .نداری مادرت پدرو جز کسی اونجا دونممی

 .کنم قبول نمیتونم-

 فعال ولی تهران میام.میشه تموم اینجا قراردادم دیگه سال یک تا منم.میکنه زندگی تهران خواهرم-

 .تنهاست اون

 .زدم حرف باهاش تو راجب

 .اونجا بری نداره مشکلی اون

 .میکنی رو کار این چرا-

 .میگم بهت منم داشتی ای ـطه رابـ چه کارن با که گفتی بهم تو وقت هر-

 .بودم ساکت

 .خواهرتون پیش میرم باشه-

 .نکنی فرار روز اون مثل میکنم اعتماد بهت دارم من-

 .کردم رو کار این بودم ترسیده چون گفتم که من.نه-

 .برم که ندارم جایی من درضمن

 .تهران بری شده هماهنگ هم انجا از قشم بری میفرسمت زود صبح فردا خوب خیله-

 .کردم اعتماد بهت میگم دوباره باشه یادت فقط



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

304 

 

 ی شماره.گذاشتم برات گوشی یک و پول یکم گذاشتم اتاق کنار ساک تو.خریدم شلوار مانتو برات

 .شد الزمت شاید باشه همراهت ولی دنبالت میاد بیتا تهران رسیدی. توشه بیتا و خودم

 .کردم نگاش

 

 .کنم جبران رو زحمتتون چجوری.  بگم چی نمیدونم-

 .کردم خودم بخاطر رو کارو این من بکنی کاری نمیخواد-

 .کردم رو کار این چرا گفتم بهت روز یک شاید

 .ممنونم-

 .کن استراحت برو-

 .رفتم اتاق سمت

 .رزیتا-

 .سمتش برگشتم

 .هستی تو االن که بودم جایی روزی یک منم نشو امید نا زندگی از وقت هیچ-

 .کردم مبارزه ولی

 .رفتم اتاق سمت دادم تکون رو سرم

.............................. 

 .بعد سال یک

 . دختر کجایی رز-

 .شده چی اتاقم تو-

 .داره پرواز امشب زد زنگ بابک-

 .بیرون اومدم اتاق از

 .!میگی راست-

 .کنم چکار من حاال.اره-

 ؟.داری قرار باز-

 .تو ی شونه رو افتاد من زحمت باز ببخشید خدا تورو اره-

 .کنی جبران باید فقط میکنم درست شام خودم نداره اشکال برو باشه-
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 .برم قربونت الهی-

 .میکنی مالیم تف جوری اون نمیاد خوشم نمیگم اه-

 ؟.امیر کی مثال-

 . میگیره فاصله ازم همیشه متر یک که اون بابا نه-

 .میشناسه تورو خوب-

 .بیرون برم میخوام بپوشم چی من بگو حاال.لوسی خیلی-

 درضمن.نداره بپوشم چی که رفتن خیابون تو تا مهمونی بری میخوای مگه.کردی شروع باز بیتا-

 .نیومده بابک تا برگزدی زود باید

 .بیام دیر. شدم سیر جونم از مگه میام زود باشه-

 .کنی صحبت بابک با امیر راجب نمیخوای-

 .نداره رو موقعیتش هنوز میگه امیر ولی خدامه از که من-

 همدیگه شما که میکنه درک حتما منطقییه ادم بابک.ببینید رو دیگه هم جوری این میخوای کی تا-

 .دارید دوست رو

 خانوادشم مالیه وضع.میگذرونه طرحشو داره تازه میدونی خودت.کنم صحبت امیر با باید نمیدونم-

 .کنیم صبر باید میگه. کنن کمکش بخوان نیست خوب زیاد که

 .بربیاید زندگی ی عهده از میتونید.شیدمی دکتر دارید هردوتون ماشاال نکنید صبر گمنمی که من-

 اونم که باشید داشته دوست همدیگرو فقط کافیه.کنه کمکمتون تونهمی نیست بد که بابکم وضع

 .دارید

 .بگیریم کمک بابک از کنهنمی قبول امیر بابا نه-

 .باشن داشته پولدار خواستگار که ندارن شانس تو مثل همه

 .پولدار؟ خواستگار کدوم-

 .میگم رو کیانی مهندس-

 چجور دانممی منم رییسمه پسر فقط اون دوما کنم ازدواج خوامنمی اصال من اوال نزنحرفشم-

 .آدمیه

 اونوقت بدم مثبت جواب بهش کافیه. منم گفته نه بهش که آدمی تنها چون منه دنبال بینیمی اآلنم

 .دیگه یکی دنبال میره میشه خسته ازم بعد دوماه

 .میگی راست-

 میگه دروغ میدونم من ولی شده عوض که میگه خودش.آدمیه چه دوننمی شرکت تو همه بابا اره-
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 تکلیفتو بهرحال.بدم بابکو جواب ندارم حوصله من نکنی دیر فقط.شو حاضر برو زود کن ولش حاال

 .شده درست انتقالیش کارای برمیگرده دیگه وقت چند تا بابک چون کن روشن

 .زنممی حرف امیر با امروز دونممی اره-

........................... 

 .کنممی تمیز رو خونه

 .ها نقشه سراغ میرم کردم عوض که لباسامو شدم خسته خیلی. کنممی درست هم رو غذا

 .بدم تحویلشون فردا باید

 .شدم استخدام ساختمانی شرکت یه تو که هست ماهی۸

 حرف اصال اوایل اون.بود شده بیشتر افسرگیم تهران برگشتم که روزی از. بابک کمک با البته

 .بود معنابی برام زندگی نمیزدم

 .بشه بهتر حالم که کرد کمک بهم بیتا کم کم ولی

 چون جدید فامیله یک با البته کرد پیدا کار پارتی با شرکت یه تو برام بابک بعد وقت چند

 رفتم گفتم بهشون زنممی زنگ مادرم پدرو به بار یک وقت چند هر.بشناسه منو کسی خواستمنمی

 کشور از خارج

 .کنه پیدام عماد خواستمنمی کجا نگفتم ولی

 .خوشحالن هستم سالم من اینکه از فقط هم بابا و مامان

 .نداره خبر ازش کسی و رفته ایران از کارن که شنیدم بابک از

 .راضیم کنهمی زندگی داره و سالمه اینکه از فقط منم

 .شده۹ نزدیک کنممی نگاه ساعت به

 .بیرون میام اتاق از میاد در صدای

 .میشه وارد زنان نفس بیتا

 . نیومده هنوز-

 .نیومده نه خانم سالم-

 .دویدم اینجا تا کوچه سر از نمیدونی-

 .میومدی تر زود خوب.بخدا ای دیونه-

 . ندارم شانس اصال من شده چی نمیدونی-
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 برگردم تاکسی با شدم مجبور شد خراب ماشین من قشنگ شانس از بود گرفته دوستشو ماشین امیر

 . میدونی خودت که ترافیکم

 .. کن عوض لباساتو برو حاال باشه-

 .اتاق تو رفت بیتا

 .کردی درست چی انداختی راه بویی چه رز-

 .وبرنج مرغ-

 .خوشمزست کنی درست کوفتم تو-

 .میاد بابک االن بیرون بیا شو حاضر زود. ریختی باززبون-

 ؟.خبر چه ندا دوستت از بیتا راستی

 .میپرسی سوال چی برای. باشه میخوای خبر چه-

 .میشه جوری یک بابک زنیمی حرف ازش وقتی کنممی فکر-

 .بیرون آمد اتاق از بیتا

 .فهمیدی کجا از رز میگی راست

 .بوده بینشون چیزی یک کردم حس ولی نمیدونم-

 .نفهمیدیم خودم چرا میگی راست-

 .شد ندا حرف وقتی زدممی حرف طرحم بیمارستان از بود اومده بابک که پیش وقت چند

 .بود شده هول پرید رنگش دفعه یک دیدم

 رو ندا کجا از و کنهمی سوال چرا که پرسیدم ازش وقتی کنهمی چکار اونجا آدم این گفت بهم

 .نداره رو کسی برادرش جز اصال ندا که درصورتیکه دوستمه ی خاله دختر گفت الکی شناسهمی

 .بیارم در رو توش ته باید

 .درنیار بازی تابلو بیتا-

 گشنگی از مردم کجاست ببینم بزنم زنگ بهش نمیاد چرا. بابا باشه-

 .زد زنگ بابک به بیتا

 .میاد دیگه ساعت یکرو داره تاخیر پروازش گفت

 .کنی ازدواج خواینمی واقعا تو رز میگم-

 .کردم نگاش
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 .کشیدی برام ای نقشه چه باز-

 .گفتم جوری همین بابا هیچی-

 .بگو راستشو-

 .نداری ایرادی ای خونده درس خوشگلی تو اخه-

 .میشه عاشقت میبینتت که هرکسی

 .چیزی یک بودی من مثل اگه

 .!حرفیه چه این-

 .معمولیم خیلی من میگم راست-

 .خوبی هم خیلی تو گفته کی-

 .میکنی فرار مردا ی همه از چرا بدونم خواممی فقط من نیستم من اصال موضوع ببین-

 . هست چیزی گذشتت تو

 . بزنم حرفی گذشته از خوادنمی دلم کن باور ولی بشی ناراحت ممکنه میدونم-

 داشته دوست رو کسی که اینه مهم باشی زشت حتی یا باشی معمولی که نیست مهم بدون اینو فقط

 چجوری امیر که بینیم تونممی من کنهمی صدق تو برای اینم که باشه داشته دوستت اونم باشی

 چکار خواممی رو خوشگلی من باشی ناراحت بودن معمولی برای نباید پس داره دوستت عاشقانه

 .....که وقتی

 .بود شده جمع چشمم تو اشک

 .خوبم من نیست چیزی-. کنم ناراحتت خواستمنمی عزیزم ببخشید-

 .زدی حرفو این چرا بگو حاال

 خوشش ازت خیلی دیده رو تو بیمارستان دم دنبالم امدی که روز اون امیر دوستای از یکی اهان-

 چیزا این و دوستی اهل تو گفته بهش اون کرده سوال ازت اینقدر کرده خفش گفتمی امیر اومده

 .نیست کن ول کرده پلیه اون ولی نیستی

 .بگی بهش خودت باید میگه

 .عاشقشن بیمارستان تو همه تیپه خوش چقدر دونینمی

 .اومده خوشش ازمن چرا جور وا جور دختر همه اون با تیپ خوش آقای این حاال-

 .جادوییت چشمای اون با مخصوصا بیاد خوشش بایدم خوشگلی این به تو نیاد چرا وا-

 .واستاد لحظه یک قلبم
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 .(کرده جادوم چشمات دونستیمی)

 . بود گوشم تو هنوز صداش

 .بود پریده رنگم

 .نمیشنیدم رو بیتا صدای

 .دیدممی لباشو حرکت فقط

 .بده جوابمو رز. خوبی رز-

 .زد صورتم به بار چند

 .رفت اتاق سمت که دیدم

 .برگشت اسپرم با بعد

 .داد فشار دهنم تو رو اسپره بار چند نشست کنارم

 . خوبی عزیزم-

 .بود امده باال نفسم

 .بودم شده خسته وضع این از

 .کردمی نگام نگرانی با بیتا

 .فرستنمی پس منو روزه دو داغونم بس از کنمنمی ازدواج چرا میبینی.خوبم نترس-

 .ای دیونه خیلی-

 .تو آمد بابک شد باز در

 .سمتمون آمد. حالت اون تو ما دیدن با

 ! شده چی-

 .کرده لوس خودشو یکم بابا هیچی-

 .شده چی ببینم بیتا کنار برو-

 .بابک خوبم من-

 .گرفت نبضمو بابک-

 .شدی زده هیجان باز میزنه کند یکم

 .شد چی دفعه یک نمیدونم نه-

 .کن استراحت برو امدی راه از تازه بابک خوبم من
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 .هست خونه تو دکتر خانم یک وقتی نباش نگرانم

 .کرد نگاه بیتا به

 .پاچلفتی و دست دکتر این با باشم نگران نباید اره-

 !بابک-

 . دکتر خانم کردم شوخی-

.......................... 

 .شدم بیدار ساعت زنگ با

 .شدم بلند جام از بود ۷ نزدیک

 .کنم درست صبحانه آشپزخونه تو رفتم

 .بودم مشغول

 .بیرون آمد اتاق از بابک

 .سالم-

 .بخیر صبح سالم-

 خوبی

 .نداشتی که مشکلی دیگه. 

 ؟.میخوری صبحانه.خوبم -

 .کارام برای بیمارستان برم باید. میشه اگه اره-

 .بزنم حرف باهات خواممی فقط.باشه-

 .میام االن باشه-

 . نشستم ریختم چای دوتا آشپزخونه تو آمد برگشت شست رو صورتش و دست. رفت بابک

 .بده جواب بعد بده حرفم به اول ببین-

 نشو ناراحت ازم فقط

 شده؟ چی ببینم بگو-

 . برگردی قراره دیگه هفته یک تا میدونم-

 .میومد سرم بالیی چه نبود معلوم نبودی اگه. کردی کمکم خیلی سال یک ،تواین تو

 .نگو نه خواممی ازت چیزی یک فقط کنم تشکر لطف همه این بخاطر خواممی ازت
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 .!بگو چیه-

 .برم اینجا از میخوام-

 !.کنی چکار-

 باشم اینجا تونمنمی من برگردی وقتی ولی نشناسم نمک من نکن فکر نشو ناراحت کنممی خواهش-

. 

 .خونه این تو برگردم قراره من مگه حرفیه چه این-

 .میگیرم خودم برای خونه یک

 بیتا دیگه جا یک بری من بخاطر خوامنمی میشم ناراحت بیشتر من اینجوری کنممی خواهش بابک-

 . باشی کنارش تو یکم بهتره تنهاست سالهاست

 .کنی زندگی تنها بری دهمنمی اجازه من-

 .بری میخوای کجا

 .میگیرم خونه اطراف همین من نباش نگران-

 .چی بشه بد حالت اگه باشی تنها خوایمی حالت این با شدی دیونه-

 .تنهایی به دارم عادت.کردم زندگی تنها سالها من کنم تکیه نفر یک به خواممی تاکی من بابک-

 .باشی من مواظب عمر آخر تا تونینمی که تو

 .کنم قبول تونمنمی من ولی-

 .بابک کنممی خواهش-

 .میشه ناراحت بفهمه بیتا اگه-

 .من با اون نباش اون نگران-

 .میشه چی ببینم بکنم فکرامو بزار-

 .ممنونم-

 .نکردم قبول هنوز-

 .داشتم که دوسیته بهترین هم بیتا. هستی خوبی دوست تو ممنونم ازت بازم-

 .زدیدمی حرف من ی درباره داشتید-بیتا

 .کردیم نگاه بیتا آلود خواب ی چهره به دو هر

 .بخوریم صبحانه بیا بشور صورتتو دستور برو-
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 .شده دیرم خیلی اتفاقا باشه-

 .معلومه قیافت از- بابک

 .تویی میشه توبیخ که کسی اولین بیمارستان اون تو بیام اگه من

 .اونجا بیای میخوای مگه-

 .نمیدونستی مگه اره-

 .شدم بیچاره وای. واقعا-

 .رفت اتاق سمت بیتا

 .کنیمی اذیتش چرا-

 .خورهمی حرص میاد خوشم-

 .میز سر آمد شده آماده بعد یکم بیتا

 .بریمی حساب بابک از اینقدر نمیدونستم-

 .میمونه یزید مثل کار سر نشناختی اینو تو-

 !بیتا-

 .میبرن حساب ازش بیمارستان تو همه چقدر نمیدونی.داداش میگم راست-

 .گفت بعد زد بهم چشمکی بیتا

 .میای هم تو کوه بریم ندا با هفته آخر قراره رز راستی-

 .زدم لبخندی

 .کرد بلند رو سرش دفعه یک بابک

 . بود دوستت کدوم ندا-

 .بلنده قد الغر ایه قهوه چشماش خوشگله که پرستاره همون-

 داشتن پرستار دوتا بیمارستان دم دنبالت اومدم که روز اون راستی خوبیه دختر خیلی.فهمیدم اهان-

 .زدنمی حرف دربارش

 .بود سلطانی. بود سرابی نمیدونم دکتر، میگفتن

 .سلطانی دکتر-

 .خواستگارشه اینکه مثل همون اره-

 .بود پریده رنگش بابک
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 .قلبه جراح طرف. رز کیه اون میدونی.واقعا-

 .نیست درستی آدم تازه شده جدا زنش از بار یک که اون-بابک

 .میدونی کجا از تو-

 .بود گرفته جدی یقیافه بیتا ولی خندیدم ریز ریز من

 .شنیدم-

 بدیه آدم طرف بگم بهش تونمنمی که من.باشه اومده خوشش ازش ندا شاید چه ما به حاال-

 .تونینمی چرا-

 .شده حسودیم یا فوضولم من کنهمی فکر االن چه من به وا-

 بود شده عصبانی بابک

 .بشه حسودیش کسی که داره چی مردک اون-

 .!داداش-

 .نگو بهش.چه من به اصال-

 .بیرون رفت آشپزخونه از بابک

 .خواینمی صبحانه داداش-

 .شده دیرم نخیر-

 .خندیدیم آروم هردو

 .بیتا کنیمی اذیتش چرا-

 .نگیره رو حالم صبح سر باشه اون تا حقشه-

 .کنی؟ چکار میخوای-

 چیزی چرا داره دوستش اگه مشکوکه خیلی بابک بوده بینشون چی بفهمم بزنم حرف ندا با باید-

 .بفهمم باید شده چیزی یک قبالبینشون مطمعنم من نمیگه

 .کن تحقیق برو پوارو باشه-

 .نکرده قاطی بابک تا عشقم برم منم-

 ایراد ازم منتظره کیانی حتما شده دیرم منم برو-

 .بگیره

 .که میدونی خودت نمیگه هیچی کیانی بری وقتم اخر اگه تو خودت جون اره-
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 .نزن مفت حرف برو-

 . بیرون خونه از اومدیم همه

 . رفتن بیتا و خودش بعد رسوند منو اول بابک

 .دید مارو پنجره از کیانی شایان

 .باال رفتم سریع ها پله از

 .کردم سالم منشی به

 کرده پیدا مشکل باهام اومده خوشش ازم شایان بود فهمیده که وقتی از.داد رو جوابم اکراه با اونم

 .بود

 .بود گرفته جدیدی ی پروژه شرکت. داشتم کار کلی امروز شدم مشغول اتاقم تو رفتم

 .بود شده تر زیاد کارام همین بخاطر

 .کردم بلند میز روی از رو سرم زدن اتاقو در

 .اتاق تو آمد شایان

 . سعادت خانم سالم-

 تعجب بود وبااحترامی خوب مرد خیلی پدرش.میکردم تحملش پدرش بخاطر فقط نمیومد خوشم ازش

 . داره ی پسر همچین که میکردم

 .بخره تونهمی رو چی همه پولداره چون کردمی فکر

 .بود امری مهندس سالم-

 .دادمی عذابم خیرش نگاه

 .اومدین بادکتر-

 .کنه دخالت خصوصیم مسایل تو باید کردمی فکر فضول احمق

 .دارید کار باهاشون بله-

 .گفتم جوری همین نه-

 .امادست یاس ی پرژه های نقشه

 .میشه آماده تاظهر-

 ... فقط باشه-

 چی؟-
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 .کردید فکر درخواستم به ببینم خواستممی هیچی-

 .ندارم باکسی آشنایی به ای عالقه هیچ من گفتم بهتون قبالنم. منه کار محل اینجا کیانی اقای-

 .نیستید اهلش رسیدمی من به.هستید صمیمی اینقدر رادمنش دکتر با چجوره پس-

 . شدم بلند جام از

 .کیانی مهندس باشید زدنتون حرف مواظب-

 کنی توجه بهم یکم اگه. کنینمی توجه بهم چرا رزیتا میاد خوشم ازت من میشی عصبانی چرا-

 .کنممی فراهم برات بخوای هرچیزی

 . بیرون برو-

 .کنیمی بیرون خودم شرکت از منو داری-

 .برداشتم کنارم از کیفمو

 .رفتم در سمت

 .کجا کن صبر-

 .کنمنمی کار باشی توش تو که جایی منم شماست شرکت اینجا-

 . رفتم در سمت

 .خبره چه اینجا

 .کردیم نگاه کیانی احمد به هردو

 .بدم استفا خواممی من قربان ببخشید-

 .من اتاق لطفابیاید سعادت مهندس -

 .نگم چیزی که کرد نگاه بهم جوری یک شایان.رفتم اتاقش سمت

 .زدم بهش پوزخندی

 .رفتم پدرش اتاق سمت

 .دخترم بشینین-

 .نشستم مبل روی رفتم

 .کرده درست مشکل براتون شایان چیه مشکل خوب-

 .کنم کار خوامنمی فقط نه-

 .عزیزم چرا-
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 .بشه ناراحت که بگم چیزی پسرش ی درباره خواستمنمی پایین انداختم سرمو

 .میشناسم خوب رو پسرم من دخترم ببین-

 تو وقتی از ولی بودن خوب شایان با جورایی یک هم همشون اینجاکارکردن زیادی ادمای االن تا

 .داری فرق همه با فهمیدم شرکت تواین اومدی

 اون ولی دادم تذکر بهش بار چندین من. شرمندم خیلی کنهمی درست دردسر براتون شایان دونممی

 .نیست بدهکار گوشش

 . شده مغرور همین بخاطر بوده اختیارش در خواسته هرچیزی گی بچه از

 .نیاد شرکت که بگم بهش تونمنمی پسرمه تنها شایان

 .میدم استفا که گفتم خودم کیانی آقای ندارم مشکلی من-

 .بدم دست از رو تو تونمنمی داریم که جدیدی ی پرژه این با تازه منی مهندس بهترین تو نمیشه نه-

 .شریکه باهامون که شرکتی بری وقتی چند خواممی ازت

 جلوی اگه اون ولی بفرستم رو شایان بود قرار اول.  فرستممی شرکت ینماینده عنوان به رو تو

 .بهتره باشه چشمم

 .کنم قبول تونمنمی من بزرگیه خیلی مسولیت این ولی-

 .دارن بیشتری ی سابقه ازمن خیلی دیگه مهندسای

 .کن قبول کنممی خواهش دونممی تر الیق رو تو من ولی-

 .بگم چی نمیدونم-

 .ماست مال درصد سی فقط اوناست مال سهام درصد هفتاد معتبریه خیلی شرکت اونجا دخترم ببین-

 ما بگن و بگیرن ما از ایرادی ترینکوچک منتظرن اونا چون کنی دفاع درصد سی این از باید تو

 .خوریمنمی بزرگ کارای درد به و هستیم کوچیکی شرکت

 .دادممی نشون خودمو باید منم بود کرده اعتماد بهم حاالکه.کردم نگاه کیانی مهندس ی قیافه به

 .برم باید کی.کنممی قبول باشه-

 اونا که کنی جمع حواستو باید گفتم چی نره یادت فقط بری باید آینده ی هفته. دخترم ممنون-

 .بزنن زمین رو ما منتظرن

 .کنممی خودمو سعی تمام باشه-

 .بیرون اومدم اتاق از

 .زدمی قدم راهرو تو شایان
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 .سمتم آمد بیرون اومدم تا

 .آره گفتی بهش شد چی-

 بابات ولی نگفتم چیزی من راحت خیالت.سوزهمی برات دلم که ای بچه اینقدر متاسفم برات-

 .هستی ادمی چجور تو دونهمی

 .اتاقم تو رفتم

 .میکردم آماده پروژه این برای خودمو باید

 .داشتم فرصت دیگه ی هفته تا

 .بودم مشغول وقت آخر تا

...................................... 

 .امادست شام بیا عزیزم رز-

 .کردم بلند ها نقشه روی از سرمو

 .بود گرفته درد کمرم

 .بیرون رفتم اتاق از

 .بودن نشسته میز سر بابک و بیتا

 .سرمیز رفتم

 .افتادی زحمت تو جون بیتا ببخشید

 .غذا شد املتم کشیده زحمت خیلی نیست حاال-

 .کنم آشپزی نیستم بلد من چکارکنم-

 .بگیری یاد ازش نتونستی هنوز اینجاست رزیتا ساله یک. بگیر یاد-

 .کنم آشپزی رزیتا مثل تونمنمی بکنم هم هرکاری من-

 . تنبلی بس از-

 !.بابک-

 .شد سرد بخورید رو شامتون نکنید دعوا-

 .شدیم مشغول همه

 .شرط یک به فقط کنممی قبول من بگم بهت خواستممی صبح موضوع ی درباره رزیتا راستی-

 .موضوعی؟ چه-بیتا
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 . میفهمی-

 .شرطی چه بگو-

 تخصص برای میره داره خودش داره روبرویی ساختمون تو آپارتمان واحد یک دوستام از یکی-

 . بده مطمعن ادم یک به رو خونش خواستمی. بمونه اونجا قراره سالی چند آمریکا

 .بود خداش از اونم هستی تو گفتم من

 .بگیرم فردا تونممی کلیدشم

 .بره اینجا از خوادمی رز مگه-بیتا

 .برم اینجا از بالخره باید باشم باشما خواممی کی تا دیگه اره-

 .کنم چکار من بری اگه بری میخوای بیخود تو-

 .گردهبرمی داره دیگه ی هفته تا بابک نیستی تنها که تو نکن قهر عزیزم-

 .بودم کرده عادت بهت تازه بری نمیزارم من-

 . میشم ناراحت کن کنی اینجوری دیگه نکن اذیت بیتا-

 بابا برو-

 .رفت اتاق سمت قهر با بیتا

 .شدم بلند جام از

 .میاد کنار باهاش بگذره یکم کن ولش بشین-

 .بگم چی دوستم به خوب

 .چجوری اجارش خوب-

 .میاد کنار باهات نباش اونش نگران تو-

 . بابک ممنونم-

 . کردی قبول پس-

 .سربزنم بیتا به میتونم هست بهترم اینجوری اره-

 .باش وسایل فکر به فردا از هم تو زنممی حرف باهاش من پس خوب خیله-

 . دیگه شرکت یک برم قراره آخه میشه شلوغ سرم ولی بعدش آزاده وقتم هفته آخر تا خوبه اره-

 .گفته بهم آقا احمد میدونم-

 .سراغش برم باید. گفت بهم هم الدنگ شایان اون ی درباره
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 .رمنمی اونجا دیگه که من خوادنمی کن ولش-

 .نیستی کار و کس توبی بفهمه باید باشه-

 .دادم جوابشو خودم نیست نیازی ولی ممنون-

 .بشه ناراحت آقا احمد خوامنمی ضمن در

 .کنم ادبش بگو بهم شد مزاحمت بازم اگه ولی گمنمی چیزی دفعه این باشه-

 ..باشه-

............................. 

 .برم اونجا از من کنه قبول که کردم راضی زور به رو بیتا

 .خریدیم وسیله سری یک رفتیم باهم

 پیش پول ازم بابک دوست شکر رو خدا. داشتم انداز پس پول یکم بودم کرده کار که ماه چند این تو

 خرابش که باشه یکی دست خونش خواستمی واقعا نمیدونم کم خیلی اونم بود اجاره فقط نگرفت

 بیتا نزدیک اونم خوبی جای که بودم خوشحال خیلی من بهرحال. بود گفته دروغ بهم بابک یا نکنه

 .بود شده پیدا

........... 

 .بابا شدیم خسته کن استراحت یکم بیا رز-

 .برسم خونه به کنمنمی وقت دیگه جدید شرکت برم قراره فرار از بشه تموم کارام باید ولی باشه-

 .بیرون باهاش برم چجوری برگشته که بابک کنم چکار امیر با حاال من میگم رز-

 .چی بالخره کن راضی جوری یک رو امیر بگو بابک به گفتم که من-

 .ببینیش یواشکی میخوای کی تا

 .میشه بد تو برای اونوقت فهمهمی زود مطمعنم زرنگه خیلی بابک

 .بگی بهش تو میشه فقط. میزنم حرف امیر با امروز-

 !من-

 .نمیشه روم من آخه اره-

 .بشه بدتر ممکنه بگم اگه من چیه نمیشه روم برادراته بابک-

 .بهتره بگی خودت

 .بزنم حرف امروز امیر با حاال. نمیدونم-

 .کردی چکار شایان با راستی
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 که حیف گوشش تو بزنم خواستمی دلم احمق ی پسره میشم راحت دستش از دارم بابا هیچی-

 .محترمیه ادم پدرش

 .باشی آینده فکر میخوای کی. میپرونی رو همه که تو نمیدونم-

 .داریم کار کلی که پاشو زدن حرف بجای حاال. راضیم زندگی همین به من-

 .شد مرتب خونه تا کردیم کار کلی شب تا شد بلند بیتا

 . بود بزرگ خیلی خونه

 دوست البته داشتم الزم که بود وسایلی بود کافی برام همون.بودم خریده وسیله یکم فقط من ولی

 .بزنم دست اون وسایل به خواستنمی دلم من ولی بود داده وسیله با رو خونه بابک

 .خریدم راحتی دست یک فقط

 رو خودم وسایل کردم خالی رو ها اتاق از یکی فقط کردم قفل بودو اون به مربوط که اتاقی در

 .چیدم

 اینجور سرنوشتم چون میکردم عادت بهش باید.تنهایی دوباره بودم من حاال رفت شام از بعد بیتا

 .بود

 .شدم بیدار خواب از... ............

 .بود مهمی روز امروز

 شرکت خیلی که بود معلوم بود کرده کیانی مهندس که تعریفی با ولی چجوری شرکتش دونستمنمی

 .معتبریه

 . پوشیدم رو مشکیمم شلوار مانتو

 .زدم هام مژه به ریمل یکم

 .زدم هم رنگی کم رژ

 .بود شده ها دبیرستانی بچه مثل قیافم کردم سرم مقنعمو

 .بزارم شال بخوام که چطوره محیطش دونستمنمی ولی

 .بود بیتا کردم نگاه آیفون تو از زدن رو در زنگ موقع همون برداشتم ها نقشه با کیفمو

 برداشتم رو آیفون

 .شدن خیز سحر خانم اومده در طرف کدوم از آفتاب به به-

 .نخوابیدم دوریت از صبح تا دیشب بابا پایین بیا-

 .رفتی خودت بمون شب گفتم که من خودت جون اره-
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 .منتظره بابک که پایین بیا حاال-

 . نگفتی تر زود چرا دیونه کردی معطل اونم-

 .دیگه بیا گفتم که االن-

 .بیرون اومدم خونه از سریع

 .بودن منتظر ماشین تو بیتا و بابک

 .میکنید چکار اینجا ها بچه سالم-

 وقت اول هم صبح بری خونه اون از گذاشتم چرا که کرده کچل منو دیشب از بپرس دوستت از-

 .دنبالت بیاد شده بیدار

 .نشه دیرتر شو سوار بیا

 .نیست یکی شما با مسیرم من برید شما ها بچه-

 .کردی معطل ساعته یک بابا شو سوار-

 .نبود یکی مسیرمون چون رفتم باهاشون مسیری یک تا ولی شدم سوار

 .رسیدم نظر مورد آدرس دم

 .بود شهر باال ی منطقه تو بزرگ ساختمون یک

 .کشیدم عمیقی نفس

 .داخل رفتم

 .شد بلند جاش از دیدنم با نگهبان

 .رفتم سمتش

 .اینجاست گستر سازه شرکت ببخشید سالم -

 .داشتید کار کی با خانم بله-

 .فهیم مهندس آقای با-

 . ۷ ی طبقه برید-

 .ممنون-

 .۷ ی طبقه رفتم آسانسور با

 رفتم بود راهرو وسط که بزرگی در سمت شدم راهرویی وارد

 .شدم وارد. زدم در
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 .زدمی حرف تلفن با داشت منشی

 .سالم-

 .انداخت نگاهی بهم زدمی حرف که جور همون

 .بود شده مصنوعی صورتش نظرم به که بود کرده آرایش اینقدر

 .کرد قطع رو گوشی

 ! بله-

 

 .داشتم کار فهیم مهندس با-

 .گرفتید قبلی وقت-

 .جریانند در خودشون ولی نخیر-

 .نداریم استخدامی فعالنم پره آینده ماه تاوقتامون شرمنده-

 .اومدم کیانی مهندس شرکت طرف از دارم کار ایشون خود با نیومدم استخدام برای من محترم خانم-

 .نیستن بازی پارتی اهل مهندس درضمن.  باشید داشته قبلی وقت باید گفتم منم-

 .دارن اطالع اومدنم از خودشون بگیرید تماس باهاشون-

 .دارن جلسه ایشون نمیشه گفتم بابا ای-

 .بگیر تماس باهاشون بردار رو گوشی نیستم شما ی مسخره من خانم-

 .زنممی زنگ نگهبانی با کنید اصرار دیگه بار یک اگه-

 .بود ریخته بهم اعصابم رفتارش از

 . میکردم برخورد باهاشون جدی باید کنن توجهی بی بهم دادممی اجازه نباید اول همین از

 . رفتم مهندس اتاق سمت

 .شد بلند میزش پشت از منشی

 .کردم باز رو در برسه بهم خواستمی تا

 .کرد بلند رو سرش بود میز پشت که کسی

 .نمیکنن قبول خودشون ولی دارید کار شما که گفتم ایشون به من مهندس اقای-منشی

 ایقهوه درشت چشمای گندمی صورت بود پروفسوری ریش با ساله۳۳ حدود مرد یک فهیم مهندس

 .بود داده چهره به خاصی حالت رنگش
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 .دارید جلسه میگن بگیرن تماس باهاتون میگم بهشون هرچی خانم این ولی شدم مزاحم بخشید-

 .کنم چکار من مهندس اقای-

 .بیرون برید-

 بست رو در بیرون رفت منشی

 .کردمی نگام داشت هنوز فهیم مهندس

 .چیه کارتون بفرمایید-

 .گرفتم سمتش مدارکمو-

 .امدم کیانی مهندس شرکت از هستم سعادت رزیتا من

 .کردنمی تعریف ازتون کیانی مهندس که شمایید معروف مهندس خانم پس-

 .دارن لطف ایشون-

 .بگم شما ی درباره بهشون رفت یادم من راستش نشید ناراحت منشیم دست از-

 چقدر ما شرکت میدونید حتما خودتون

 .باشه سخت براتون یکم اینجا کار ممکنه همین بخاطر سنجه نکته

 .دونممی بله-

 داشتید عرضه اینقدر که خوشحالم من البته. باشه جون اینقدر کیانی شرکت مهندس کردمنمی فکر-

 خوشحالم پیشاپیش شما با همکاری از بهرحال. کردن انتخاب رو شما مهندس همه اون بین از که

 .شدم معطلیتون باعث که ببخشید بازم.

 

 .اتاق تو امدم هماهنگی بدون من ببخشید شما-

 میگیرم تماس ربانی آقای با.سرکاراتون برید االن همین بهتره زیادی کاری حجم چون خوب خیلی-

 ..بدن نشون بهتون رو اتاقتون میگم

 .ایشون اتاق برید خودتون کنید لطف اگه. هستن ـل*بغـ اتاق تو ایشون

 .حتما بله-

 .بیرون اومدم اتاق از

 .انداخت بهم نگاهی عصبانیت با منشی

 .ـل*بغـ اتاق سمت رفتم. ندادم اهمیت بهش

 .زدم در
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 .تو بفرمایید-

 . تو رفتم کردم باز رو در

 .زد خشکم بود میز پشت که کسی دیدن با

 .شد بلند جاش از طور همین اونم

 ! رزیتا-

 !.نیما-

 .نمیشه باورم خودتی-

 .سمتم آمد

 .بودم شک تو هنوز من

 .برد اتاق وسط مبل سمت منو گرفت دستمو

 .خوبی-

 .شدم شوکه یکم فقط اره-

 .کنیمی چکار اینجا تو-

 .جدید ی پرژه برای اومدم من-

 .کنیمی چکار تو چی تو-

 .هستم خرید قسمت تو کنممی کار اینجا منم-

 .چطوره خواهرت. خوبی-

 .خوبه خواهرمم خوبم من-

 .سخته باورش هنوز

 .بیرون اومدی خونه اون از چجوری

 .خورد زنگ اتاقش گوشی موقع همون

 .رفت سمتش

 .کرد صحبت یکم

 .کرد قطع رو گوشی

 .دارم حرف باهات کلی گردمبرمی زود برم باید من رزیتا-

 .تویی اون دونستمنمی بدم نشون اتاقشو میاد داره سعادت مهندس گفت فهیم



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

325 

 

 .کردی عوض فامیلیتو چرا-

 .برس کارت به برو آالن میگم بهت-

 .بدم نشون بهت اتاقتم راه سر پاشو پس باشه-

 .بیرون اومدم اتاق از باهاش شدم بلند

 

 .رفت آسانسور سمت نیما

 .شدیم سوار هردو

 .خودتی واقعا زدم توهم کنممی فکر.نمیشه باورم هنوز بینممی خواب دارم انگار رزیتا-

 .نداشتم رو تو دیدن انتظار اصال منم.خودمم اره-

 .کنیمی کار اینجا خوشحالم

 .باشی خونده مهندسی تو دونستمنمی طور همین منم-

 .بگم بهت رفت یادم-

 .رفتیم ۹ ی طبقه به

 .برد اتاقا از یکی سمت منو نیما

 .کردنمی نگامون داشتن نفر چند

 . تو بیا-

 .شدم بزرگ اتاق یک وارد رفتم دنبالش

 .توه اتاق اینجا-

 . ممنونم-

 .خوبی رزیتا-

 .مگه چطور اره-

 ....شنیدم من اخه-

 خورد زنگ موقع همون گوشیش

 .داد جواب

 .دارم حرف کلی میام زود برم باید من ببخشید-

 . باشه-
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 بیرون رفتمی اتاق از داشت

 .برگشت در دم

 .کنه صحبت عامل مدیر قراره باش آماده جلسست ظهر از بعد راستی-

 .هستن هم مهندسا ی همه

 .چجوریه عامل مدیر-

 .دونینمی تو مگه-

 .نه-

 .قبل از بدتر شایدم قبل مثل-

 .چی یعنی-

 .فعال بینیشمی خودت حاال-

 .بیرون رفت اتاق از نیما

 .چیه منظورش نفهمیدم

 .باشم آماده جلسه موقع که ها نقشه سراغ رفتم

 .بود نگران خیلی بود زده زنگ بهم بار چند کیانی

 .مرتبه چی همه گفتم بهش من

 .میشه شروع داره جلسه کردن اعالم که بود ۳ نزدیک ساعت

 .نمیشناختم رو کسی هنوز بیرون رفتم اتاقم از

 .رفتم بیرون بود امده ـل*بغـ اتاق از که دختری سمت

 .سالم-

 .انداخت بهم نگاهی

 بود داشتنی دوست ولی داشت معمولی ی چهره آبی چشمای با متوسط قد با داشت سفیدی صورت

 .شرکت این اومدید تازه شما.سالم-

 اومدم تکین شرکت از من بله-

 .شمایید بیاد قراربود که جدیدی مهندس پس-

 .بله-

 . کنممی کار کشی نقشه قسمت تو.هستم اسدی هستی من-
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 .خوشحالم دیدنتون از.هستم سعادت رزیتا منم-

 . جلسه برای برید خوایدنمی

 .برم کجا باید چرا-

 .مدیره هیت اتاق تو باال ی طبقه-

 آیدنمی شما-

 .ارشده مهندسین مال جلسه این نه-

 . اجازه با برم من پس باشه-

 .رفتم آسانسور سمت

 .آمدمی نظر به خوبی دختر هستی

 .باال ی طبقه رفتم

 .شد بلند جاش از دیدنم با منشی

 .بودن راهرو تو هم دیگه نفر چند

 اومدید اشتباه شما کنم فکر خانم- منشی

 .نیست جلسه اینجا مگه نخیر-

 .شناسمنمی رو شما من ولی چرا-

 .تو آمد موقع همون فهمیم مهندس

 .کننمی همکاری ما با امروز از هستن سعادت مهندس ایشون-

 .بود نکرده باورم هنوز انگار. انداخت بهم نگاهی منشی

 .بفرمایید مهندس جناب بله-

 .رفتم اتاق سمت

 .بودم من جلسه زن تنها شدم آشنا باهم بودن هم دیگه مهندس تا چند

 .برگشت سمتش به ها نگاه همه دیگه زن یک ورود با

 .کوتاه قد با ساله۳۰ حدود زن یک

 .بود سرش روی فقط که شالی بودو پوشیده سفیدی مانتوی

 .بود ریخته دورش اطراف از بلوندش موهای

 .قرمزش رژ مخصوصا.زدمی ذوق تو یکم ارایشش ولی داشت قشنگی ی چهره
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 .پیچیدمی اتاق تو بلندش پاشنه کفشای صدای

 .کرد نزدیک بهم رو سرش فهیم

 از خارج خودش چون. داره و شرکت سهام نصف پدرشون. هستن نادری آپانته مهندس ایشون-

 .میاد وقت پاره کشی نقشه قسمت تو وگرنه جلسه تو اومده بجاش دخترش کشوره

 . نمیده انجام خاصی کار ولی شرکت میاد زیاد البته

 .دادم تکون فهمیدن معنیه به سرمو

 .کردمی نگاه منو دقت با نشست روبروم اومد دختره

 .شناسمنمی رو شما-

 .اومدم تکین شرکت از هستم سعادت-

 .شمایید تکین شرکت مهندس پس-

 .بله-

 .باشم مهندس نمیاد بهم انگار مهندس گفت جوری یک

 .ندادم اهمیت بهش

 .میکردم صحبت فهیم با منم.زدنمی حرف همه

 .شد باز اتاق در که

 . کردم بلند سرمو

 .نداشت تپش قلبم.کردم حس مرگو لحظه یک

 .کردم بسته بازو بار چند رو چشمام

 .نبود رویا ولی

 .نمیومد باال نفسم

 .نداشت وجود هوایی هیچ انگار

 .بودم شدهخشک صندلی روی من ولی شدن بلند همه

 .کنم کنترلشون تونستم نمی که لرزیدمی اینقدر دستام

 .نشست روش رفت بود میز اخر که صندلی سمت بالفاصله ولی زد خشکش لحظه یک اونم

 .کنهمی کنترل رو خودش داره بود معلوم بود شده قرمز صورتش رنگ
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 سردو ولی.بودم عاشقشون من چشماکه همون صورت همون اخم همون بود نکرده تغییر اصال

 .بیروح

 .کنم تحمل نمیتونستم

 . .ببازم خودمو نباید که میکردم تلقین خودم به ولی

 .بودن فرستاده بخاطرش منو که ای پرژه نابودی یعنی من باختن

 .بشه آروم قلبم طپش شاید تا سرکشیدم و برداشتم رو میز رو آب لرزون دستای با

 . کنم استفاده اسپرم از خواستمنمی

 .بود کرده تعجب کارم از فهیم مهندس

 .کرد نزدیک بهم رو سرش دوباره

 .پریده رنگتون مهندس خوبه حالتون-

 .ممنون.. خوبم-

 .کردن می پیدا چیزی ازم کار اول نباید کردمی نگاه لرزون دستای به هم آپانته حاال

 میز زیر بردم سریع دستمو

 .کرد صحبت جلسه موضوع ی درباره و شد بلند مهندسا از یکی

 .کردمنمی نگاش ترس از

 . بدبختم من اینقدر چرا. خارج رفته بود نگفته بابک مگه کنهمی چکار اینجا این خدایا

 .میگه چی نفهمیدم احمق منه ولی گفت نیما

 .نبود کسی حرفای به اصال حواسم

 .میکردم پاکشون مانتوم با همش بود کرده عرق ازبس دستام

 .اومد صداش بعد یکم

 .زدمی تند تند صداش شنیدن با قلبم

 .کردم بلند سرمو

 .(ببازی خودتو نباید تونیمی تو رزیتا)

 .داد ادامه حرفش به.برگردوند شو رو سریع بعد کرد نگاه بهم لحظه یک

 .بود جلسه آخرای تقریبا

 .چیه شما نظر فهیم مهندس خوب-
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 رو زمان حداقل من البته.بشه آماده دیگه دوهفته تا سه فاز ی نقشه باید من های تخمین طبق-

 .گفتم

 

 .کنیم تموم هفته دو همون بتونیم شاید اومدن سعادت مهندس که حاال اما

 !سعادت مهندس-

 .آوردن تشریف ما با همکاری برای تکین شرکت از سعادت مهندس قربان بله-

 .انداخت بهم تفاوت بی نگاهی کارن

 بهترین نظر زیر باید پس مهمه ما برای چقدر پرژه این که هستید درجریان شما فهیم مهندس-

 .نداره کافی ی تجربه که کار تازه مهندس نه.بشه انجام مهندسین

 .زد پوزخندی بهم نادری دختره

 .خورمنمی درد به من گفتمی داشت مستقیم غیر کارن

 .فرستادن رو نیروشون بهترین تکین شرکت بلدن رو کارشون سعادت مهندس باشید مطمعن شما-

 .باشه زن یک تکین شرکت نیروی بهترین کردمنمی فکر-

 .زدن لبخندی جلسه مردای ی بقیه

 .کردمی روی زیاده داشت دیگه

 .شدم بلند جام از

 .دارید مشکل من بودن زن با شما.میان بر هرکاری پس از آقایون فقط میکنید فکر شما-

 .کرد نگام عصبانیت با کارن

 .بزنید حرف باشم داده اجازه شما به کنمنمی فکر-

 کنه توجه نفر یک کارایی به اینکه جای به بزرگی این به شرکت عامل مدیر کردمنمی فکر منم-

 .گیرهمی نظر در جنسیتشو

 .داد باال هاشو ابرو کارن

 .نیست ساکت هم خیلی مهندستون بینممی نه-

 . کجاست حواسش نبود معلوم که جلسه اول از

 .اومدن حرف به تازه

 .بزنم حرف نیست الزم که جایی بیخودی ندارم عادت ضمن در بود چیز همه به حواسم من-

 .کردنمی نگاه بهم همه
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 .کردمی نگام تعجب با فهیم

 

 .خانم باشه زبونتون مثل هم کارتون امیدوارم-

 .داره اهمیت برام شرکتم فقط من مرد یا باشید زن شما که کنهنمی فرق برام من

 .خواممی درست کار فقط من

 .همینه هدفم منم-

 .هستید مقصر شما بیاد پیش که مشکلی ترینکوچک ولی هستن شما نظر زیر ایشون فهیم مهندس-

 رو مسولیتشو خودم نمیاد که بیاد پیش مشکلی برفرض هم اگر نیست من کار مسعول کسی ببخشید-

 .گیریممی گردن

 .خانم بازیه بچه کردید فکر شما -

 .دارید اطمینان خودتون به خیلی اینکه مثل

 .چیه شما تحصیلیه مدرک اصال

 .بیارم مدرکمو هم اینجا بینمنمی نیازی.دادم ارایه کنممی کار توش که شرکتی به پروندمو من-

 .مهندس جناب نیستم شرکت این کارمند من

 .بود شده عصبی کارن

 .بود کرده مشت دستاشو.شد بلند جاش از

 

 .کنم بیرونتون شرکت این از تونممی االن همین میدونید. خانم باشید زدنتون حرف مراقب-

 .نکردم اشتباهی کار من بکنید رو کار این باید چرا-

 .رفت در سمت. بود شده کالفه کارن

 .تمومه جلسه-

 .کردن نگاه هم به همه

 . نزد حرفی کسی

 .بیرون رفت اتاق از عصبانیت با کارن

 .بود شده عصبانی خیلی محتشم مهندس دختر، کردی چکار-

 .باشه جوابش منتظر باید کنهمی توهین دیگران به که کسی ولی ببخشید-
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 بزارم بشینم ساکت منم نمیشه دلیل زنننمی حرفی و میبرن حساب ازش کارمندا شرکت این تو اگه

 .بزنن بهم دارن دوست حرفی هر

 .بیرون رفت اتاق واز داد تکونسرشو فهیم مهندس

 . شدم هام نقشه کردن جمع مشغول منم

 .بزنم حرف کار ایرادات ی درباره رفت یادم که بود شده وارد استرس بهم اینقدر

 .بود نرفته هنوز ناردی مهندس

 .برداشتم میز روی از رو ها نقشه

 .داری ای ـطه رابـ چه کارن با تو-

 .کردم بلند سرمو

 .کردمی نگام پوزخند با داشت

 بله؟-

 .بود پریده رنگت چجوری دیدیش وقتی دیدم-

 .زنیدمی حرف چی از نمیدونم-

 .کنهمی گیره گلوت تو کوچولو خانم نیست دهنت ی اندازه کارن بدون بهرحال-

 .کردم نگاش تعجب با

 .بود پررو آدم این چقدر

 .توه دهنه ی اندازه نکنه-

 .گشادشد تعجب از چشماش

 .بزنی حرف جور این باهام کنیمی جرات چطور-

 .کنیمی جرات تو که جور همون-

 جوجه بیرون بندازمت اینجا از سوته دو تونممی پدرمه مال شرکت این سهام نصف کیم من میدونی-

 .مهندس

 محتشم مهندس. کنیمی چکار که نیست مهم برام اصال من ولی چیه مشکلت نمیدونم من خانم ببین-

 .اجازه با فعال. خودت مال هم

 .بود مونده باز هنوز دهنش

 

 .کردمی صحبت در دم مهندسا از تا چند با کارن



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

333 

 

 .انداخت بهم نگاهی دید منو تا

 اون مقصر من نمیدونست درسته کارن بودم نکرده کاری من. رفتم آسانسور سمت بهش توجه بدون

 .کنه کوچیک منو بقیه جلوی نداشت حق ولی نبودم اتفاق

 نبود کارن برخورد این لیاقتم بودم داده کارن عشق برای زیادی تاوان من

 .مهندس خانم-

 .لرزیدمی دستام واستادم سرجام

 .برگشتم سمتش آروم

 .نکردم نگاش

 .بود چی فامیلیتون-

 .سعادت-

 .سعادت مهندس باشه میزم روی هفته آخر تا۳ فاز های نقشه میخوام-

 .کردم بلند دفعه یک سرمو

 .گرفت گردنم رگ کردم حس

 .بود شده درشت چشمام

 .شد خیره چشمم به لحظه یک کارن

 .بود اعصابم رو پوزخندش.رفت فرو مغرورش سردو جلد همون تو دوباره بعد

 .کردمی شروع جنگو داشت کارن

 .بریزه بهم زهرشو باید و کنه کنترل خودشو تونهنمی زیاد که دونستممی

 .سعادت مهندس مشکلیه-

 .گفت خاصی جور رو سعادت

 .بودن کرده تعجب کارن حرف از هم دیگه مهندس تا چند اون

 .ممکنه غیر تقریبا سرعت این به اونم سه فاز های نقشه شدن تموم میدونست کارن

 .کرد تموم رو ها نقشه اون نمیشه هفته آخر تا ممکنه غیر این قربان -فهیم مهندس

 .مهندس نباش نگران شما-

 .بودن مطمعن خیلی خودشون هایش توانایی به جلسه تو خانم
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 لیاقت من کنه ثابت خواستمی کار این با کنم تمومش تونمنمی من میدونست. میکردم تالفی داشت

 .ندارم رو شرکتش

 .میکردن نگام همه

 .کردمی نگام ای مسخره حالت با بیرون بود امده اتاق از حاال هم نادری

 .کنممی تموم باشه-

 .بود مونده باز دهنشون دیگه مهندسین

 .باال داد هاشور ابرو کارن

 .میگید دارید چی میدونید سعادت خانم-فهیم مهندس

 .میدم انجامش من بله-

 زد لبخندی کارن

 مارو شرکت ضرر باید و.بگیره شما شرکت از رو پرژه این میتونه شرکت نتونید اگه میدونید-کارن

 .بدید

 .بودم کرده گیر موقعیتی بد تو

 .میکردن نگاه بهم همه

 .بود صورتش روی مسخره لبخند همون هنوز نادری

 

 بهتون رو قطعی جواب زنممی حرف سعادت مهندس با خودم من بدید اجازه قربان-فهیم مهندس

 .میدم

 .خودشونه با موضوع این مسولیت کردن قبول خودشون ایشون مهندس نه-

 . میدم انجامش که گفتم-

 .میکنید پروازی بلند دارید کنیدنمی فکر مهندس خانم-نادری

 .کمه خیلی کار این احتمال بگم بهتون تونممی االن تقریبا تباالس خیلی موضوع ریسک

 . خانم میاد خوشم پروازی بلند از من-

 . دارم اطمینان خودم توانایی به درضمن

 کرد نگام عصبانیت با.پرید کارن رنگ

 .برم باید اجازه با-

 .کردم ترک رو اونجا سریع
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 .بود ناجوانمردانه کامال   که بود کرده دعوت بازیی به منو کارن

 .کنن استفاده سو ضعفم از بقیه نمیزارم دیگه. میکردم ثابت بهش باید من ولی

 .باشم برنده خواستممی االن ولی. بودم باخته کارن بخاطر بار یک من

 .رفتم اتاقم سمت

 . کردم مرتب وسایلمو بود ۵ نزدیک ساعت

 .گرفتممی فهمیم مهندس از و بود پرژه این راجب که اطالعاتی تمام باید

 .میزدن حرف و بودن واستاده دیگه نفر چند با اتاق در دم هستی بیرون اومدم اتاق از

 .شدن ساکت همه دیدین منو تا

 .سمتم اومد هستی

 .کردی کوالک نیومده بینممی سعادت مهندس-

 .کردم نگاش تعجب با

 .زنیمی حرف چی از نمیدونم-

 .نیست هرکسی کار افتادن در محتشم با میزنن حرف جدید ی پروژه از شرکت ی همه-

 .نیفتادم در ایشون با من ولی-

 . کردی قبول هفته آخر تا رو۳ فاز تحویل که میدونن همه-

 .جنگ یعنی این

 همشم شرکته رییس کنهمی فکر افتاده فیل دماغ از ی دختره زدی رو پانی پوز آمد خوشم ولی

 ازیک کمتر تونهنمی گفت ولی بهش بدن رو پرژه خواستنمی تو قبل میچسبونه محتشم به خودشو

 .کردی ضایش توخوب ولی.نیست حالیش هیچی اصالنم تازه کنه تموم ماه

 .زدم لبخندی

 .کنی چکار میخوای حاال-

 .بکنم خودمو سعی باید هیچی-

 .کنم کمکت میخوای.بکنم تونممی کارایی یک ولی نیستم ای حرفه تو مثل خیلی من ببین-

 .میشم خوشحال کنی کمکم اگه. معلومه-

 .کنممی هرکاری پانی روی کردن کم برای منم-

 .بازه کی تا شرکت-
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 .۶ تا معموال-

 .موند بیشتر میشه-

 .بزنی حرف فهیم با باید.بشه شاید نمیدونم-

 .بزنم حرف فهیم با میرم من پس باشه-

 .کنم صدات رزیتا تونممی راستی-

 .اره-

 .گفت آروم نزدیکم آمد

 .باشه جمع حواست کنه درست دردسر برات ممکنه ایه کینه خیلی پانی باش مواظب رزیتا ببین-

 .باشه درمیون محتشم پای که مخصوصا

 .دادی خبر بهم که ممنون-

 .ندارن خوبی ی میونه زیاد ـا*زنـ با شرکت این تو چون. میاد خوشم ازت خواهش-

 .کننمی کار اینجا زن تا چند فقط نمیاد خوشش ـا*زنـ از محتشم کال

 .فامیلشه که فهیم منشیه

 .حسابداریه قسمت تو بابام که من

 .داره سهام باباش که پانی و شرکته آبدارچی دختر که محتشم منشی

 درد به ـا*زنـ کنه ثابت خوادمی بودنت زن بخاطر داره مشکل باهات چرا محتشم دونممی اآلنم. وتو

 .نمیخورن

 .هست حواسم باشه فهمیدم-

 .پایین ی طبقه رفتم

 .داد خبر فهیم به زود و نزد حرفی بهم دیگه دفعه این فهیم منشی

 .زدمی حرف تلفن با داشت اتاقش تو رفتم

 .داد تکون بشینم اینکه عالمت به سرشو

 .نشستم مبل روی رفتم منم

 .شد تموم صحبتش بعد یکم

 .جنگجو مهندس خانم خوب-

 .زدی جنگو شیپور نیومد
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 .میکردم قبول باید ولی مهندس ببخشید-

 نمیشه داره مشکل کلی ۳ فاز نیست بازی بچه کار این ولی کنم امیدت نا خوامنمی من سعادت ببین-

 .کرد درست شو مشکالت هفته یک تو

 اینکه از ولی زیاده خیلی سه فاز مشکالته که دوننمی خودشونم محتشم مهندس کنممی تعجب من

 .منطقیه غیر یکم بدین انجام رو کار این خواستن شما از

 .زدیمی حرف طور اون باهاشون جلسه تو نباید شما

 .داره مشکل باهاتون مهندس انگار

 .بدی انجام رو کار این تونینمی تو میگم.زنممی حرف محتشم با من

 .برنمیام پسش از من میکنید فکر هم شما-

 .سخته خیلی کار این واقعا ولی تونیدمی شما مطمعنا. نبود این منظورم نه-

 بیشتر بتونم بگیرم اجازه و بگیرم ازتون رو ها نقشه که اینجا اومدم فقط مهندس میدم انجامش من-

 .باشم شرکت تو

 .زنممی حرف نگهبانی با هم موندتون ی درباره. بیارن براتون میگم رو ها نقشه باشه-

 .ممنونم-

 .شدم بلند جام از

 .رفتم در سمت

 .سعادت مهندس-

 .بله-

 میدید انجام رو بزرگ کار این دارید که همین.نکرد اشتباه شما ی درباره کیانی مهندس که خوشحالم

 .ارزشه با خیلی

 .فهیم آقای ممنونم-

 یک محتشم بکنم زیادی کمک بهتون تونمنمی من که ببخشید فقط بگید بهم برمیاد ازم کاری اگه-

 کار این باید خودتون کنم کمک شما به کنم وقت نتونم من خواستهمی کار این با. داده بهم دیگه کار

 ایشون هرچند بگیرید کمک اسدی خانم از تونیدمی البته بدید انجام رو

 .کنهمی عمل مقرضانه داره محتشم مهندس کنممی فکر. ندارن زیادی ی سابقه

 . ندارم مشکلی من نداره اشکال-

 .بیرون رفتم اتاق از
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 کار این میشناختم خوب رو کارن من ولی کردمی اذیت منو داشت درسته.بود کارن منو جنگ این

 .کشیدمی که بود زجری بخاطر همش

 .کنه بازی اینجوری داشت عادت کارن

 میخواست.کردم ـیانـت خــ بهش من کردمی فکر که اینه برای فقط کارا این دونستممی خوب منم

 .کنه آروم رو خودش من دادن عذاب با اینجوری

 .نبالم نیاد و دارم کار شب آخر تا که زدم زنگ بیتا به.اتاقم تو رفتم

 .فرستاد رو ها نقشه فهیم مهندس

 .بود مهربونی و شوخ دختر میومد خوشم ازش.من اتاق تو آمد هم هستی

 .تو اومد نیما کردم بلند سرمو در صدای با

 .شد هول دیدنش با هستی

 داره کارم پدرم.شده چیزی ربانی اقای-

 دارم کار رزیتا با نخیر-

 .کرد نگاش تعجب با هستی

 !.رزیتا-

 .بود آریان مهندس منظورم-

 .سعادته ایشون فامیل ولی-

 .اینجایید هنوز چرا شما اصال همون--

 .کنممی کمک مهندس به دارم-

 .برم خواستممی االن

 بفرمایید پس-

 شد بلند جاش از ناراحتی با هستی

 .جون رزیتا حافظ خدا-

 .حافظ خدا-

 . رفت هستی

 .داشت ـناه گـ کردی اینجوری چرا سالم-

 .کنیمی چکار اینجا موقع این تا معلومه تو-



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

339 

 

 . چیه جدید بازیه این شده چی رزیتا

 .افتادید در باهم کارن و تو بازم

 . شده عوض کارن رزیتا

 .افتادی در باهاش چرا شده قبل از بدتر خیلی گفتم بهت

 .بدی شکست رو کارن تونینمی که میدونی خودت

 .کنم مراقبت خودم از تونممی من.نشده چیزی باش آروم نیما-

 .رزیتا ولی-

 . بگی خودت از شد قرار نیما کن ولش-

 .کردی چکار

 .بود شده تنگ برات دلم خیلی بگو بهم رو چیز همه

 بجای که ببینم رو مقاوم زن یک تونممی االن. رفته شکننده دختر اون انگار. شدی عوض خیلی-

 .شدی عوض اینقدر که خوشحالم میجنگه داره کردن فرار

 .زدم لبخندی

 .بگو خودت از خوب-

  

 .بدی تحویل هفته آخر تا رو سه فاز باید شنیدم نداری کار مگه تو

 .دارم وقت تو برای ولی.اره-

 .بودم نگرانت خیلی خونه اون تو رفتی تو وقتی-

 .تو برم که فرستاد رو یکی عماد بعد. موندم حیاط تو شب تا

 .کردم کمک که کرد تشکر ازم خیلی

 .داد هامو سفته بعدشم

 .شده چی که کنم فراموش و تهران برگردم پرواز اولین با باید گفت بهم

 .میکردم فکر بودم کرده ولت ترسوها مثل اینکه به فقط روز چند تا برگشتم وقتی

 به عماد با بابات اینکه مثل خونتون برگردی قرارم و خوبه حالت که گفت اون زدم زنگ کارن به

 .رسیده توافق

 .بود راحت تقریبا ازت خیالم
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 .داشتم وجدان عذاب بازم ولی

 .کردنمی قبول وجدانم ولی بودی گفته که پوالیی سراغ برم خواستممی بار چند

 .کردم کارپیدا مکانیکی یه تو اینکه تا گشتم کار دنبال

 .بود شده استخدام کردمی کار که بیمارستانه همون تو هم ندا بودم مشغول ماهی چند

 . نداشتیم زیاد مالی مشکل

 .دیدم تصادفی رو کارن پیش ماه۸-۷ اینکه تا

 .بود شده عوض خیلی

 .بود شده چی نمیدونم.بود قبل از بدتر

 .نزنم ازت حرفی دیگه گفت.کنم فراموشت گفت گرفت شدیقمو عصبی. پرسیدم تو از وقتی

 .بود این گفت که ای جمله و تنها فقط

 .نداشت لیاقت

 .خرابه خیلی حالش دیدم.نگفتم چیزی دیگه منم

 .پیشش برم دارم دوست اگه گفت بهم شده شریک نفر یک با مهندسی شرکت یک تو گفت بعدشم

 .اینجام بینیمی که االنم.کردم قبول منم

 .کردی چکار تو خوب

 .کردم فرار خونه اون از هیچی من-

 .اینجام اآلنم

 .کردی عوض فامیلتو چی برای.کردی فرار چی یعنی-

 .کردم فرار عماد دست از گفتم-

 .برم جایی خودم فامیل با نمیتونستم

 ؟.چی مادرت پدرو پس-

 کننمی فکر اونا آخه خوبه حالم بگم که زنممی زنگ بهشون وقت چند هر فقط ندیدمشون ساله یک-

 .خارج برگشتم دوباره

 .کنی ازدواج عماد با بود قرار تو که شنیدم من-

 .شنیدی کی از-

 .میشناختم قبال که هایی بچه از-
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 .کنم ازدواج باهاش باید که کردم امضا که داره ازم مدرک کلی آخه کردم فرار همین بخاطر اره-

 ؟. چرا. فهممنمی -

 .برسه بهم ازدواجم بعد قراربود که ارثی بخاطر-

 .کنی زندگی اینجوری میخوای کی تا خوب-

 .چی؟ بده خبر بهش کارن اگه تازه

 نتونسته اونم.کردم فرار که منم.کرده گذاری سرمایه جا چند بوده مطمعن من از چون گفته وکیلم-

 .شده وگور گم کجا نیست معلوم اونم کردن شکایت ازش شریکاشم کنه کاری

 ؟.چی کنه پیدات اگه-

 .کردم فکر موضوع همین به سال یک این تمام نیما نمیدونم-

 .کنینمی شکایت اخازی بخاطر ازش چرا-

 .کردم امضا رو ها برگه خودم میل با خودم من-

 .کنم شکایت چجوری

 کارن تازه بکنی رو کار این کرده مجبورت که بدم شهادت بیام تونممی من.هست راهی یک بالخره-

 .هست هم

 .بشه نزدیک من زندگیه به اصال اون نمیخوام نیما نه-

 .میدم انجام بربیاد ازم کمکی هر ولی. باشه-

 .منی فکر به که ممنونم ازت دونممی -

 .کنیمی زندگی کجا حاال-

 . کرد کمکم بابک کردم فرار که اونجا از-

 .کنممی زندگی تنها گرفتم آپارتمان یک االن بودم خواهرش پیش پیش روز چند تا

 !بابک؟-

 .بود دکتر که کارن دوست همون اره-

 .واقعا-

 .نه یا میموندم زنده االن تا نبود معلوم نبود اون اگه.اره -

 .هستیم تنها هم ندا منو ما پیش بیا تنهایی که حاال پس-

 .بهتره اینجوری. راحتم من نیما نه-
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 .ببینتت میشه خوشحال حتما ندا خونمون بیای باید حتما پس. داری دوست هرجور باشه-

 .ببینمش دارم دوست خیلی منم-

 . گردنش سمت برد دستشو

 .گرفت سمتم بودم داده بهش که گردنبندمو

 .داری نیاز بهش بیشتر خودت االن بگیر-

 .تو به دادم اینو من اما-

 .برسم اینجا به االن من شد باعث گردنبند همین شاید هستی بزرگی انسان تو-

 با برام خیلی دادی بهم این یا تو که امیدی ولی.نکردم استفاده ازش که درسته ممنونم ازت خیلی

 .بود ارزش

 .زدم بهش لبخندی

 .خوشبختی که خوشحالم-

 .وقته دیر برسونمت بریم پاشو-

 .فردا برای باشه کارا بقیه

 .کجاست خونتون مسیر ولی بریم باشه-

 .نباشه اضافه حرف شو حاضر زود-

 .رییس چشم-

 زد لبخندی نیما

 .بیرون اومدیم شرکت از

 .شدیم نیما ماشین سوار

 بگیر جدی و شکایت موضوع این رزیتا میگم-

 خطرناکیه آدم عماد

 .کنی فرار میخوای کی تا کنه پیدات ممکنه

 .زنممی حرف پدرم وکیل با فردا باشه-

 .دادم نیما به و آدرس

 .کرد پیاده آپارتمان دم منو

 .دنبالت میام فردا-
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 .میشه دور راهت نمیخواد-

 .نیست دور اینجا از خیلی خونمون نه-

 .نگو الکی-

 .دنبالت میام فردا گمنمی دورغ کن باور-

 .باال نمیای.باشه-

 خداحافظ.  وقته دیر نه-

 .حافظ خدا -

 . بودم خسته خیلی.تو رفتم منم رفت نیما

 بعدش.خوردم مرغ تخم با نون یکم

 .برد خوابم کی نفهمیدم تخت به رسوندم خودمو فقط

 .شدم بیدار ساعت زنگ صدای با

 .خوردم صبحانه شدم بلند سریع بود ۶ ساعت

 .آیفون سمت پریدم در زنگ صدای با

 .بود بیتا

 . سالم-

 . معرفت بی سالم-

 .باال بیا-

 .منتظرم بیا تو نه-

 .دنبالم میان من-

 .میاد کی-

 .میگم بهت باال بیا-

 .باال آمد بعد یکم بیتا

 سالم-

 . میشه تنگ برات دلم من نمیگی گرفتی تنها خونه خودت برای اومدی سالم کوف-

 .کنیمی صدا سر چرا صبحی سر تو بیا-

 بودم کار سر وقت دیر تا بخدا
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 رسوند منو همکاران از یکی

 .دنبالم میاد اآلنم

 .ببینم بگو راست شده پسرخاله نرفته هنوز که همکارت کدون-

 .دیدمش جدید شرکت تو تصادفی میشناختمش قبال-

 .زدن رو در زنگ موقع همون

 .رفت آیفون سمت بیتا

 .دیدمش جا یک انگار آشناست قیافش رزیتا. دنبالت اومده آقا بیا-

 کجا؟-

 .نمیدونم-

 .پایین میام االن که گفتم نیما به رفتم آیفون سمت

 .بود رفته فکر تو بیتا

 .داشتم برش رفتم کیفم سمت

 .نداست دادشه دیدمش بیمارستان تو آمد یادم-

 . میگی راست-

 .آره نیماست اسمش مطمعنم بابا اره-

 .نزن حرفی مورد این در بابک به فقط بریم فعال. اره-

 .میگم بهت بعدا چرا-

 !؟.کی-

 .میگم بهت بیا شب آخر هستم کار سر وقت دیر تا شب هولی چقدر-

 ..کنم درست برات شام میخوای. باشه-

 .میخورم چیزی یک نمیخواد-

 بشی مسموم ترسیمی چیه-

 .کن درست کنیمی اصرار که حاال بابا برو-

 .دارن میل چی خانم-

 .کن درست داری دوست هرچی-

 .گیرمنمی سخت زیاد من
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 .باش رمانتیک شام یک منتظر پس باشه-

 .کنه بخیر خدا-

 . رفت بیتا

 .شدم نیما ماشین سوار منم

 .سالم-

 .بابک خواهر. بود دوستت همون این سالم-

 کنهمی کار بیتا که بیمارستانه همون تو خواهرت دونستمنمی اره-

 .دیدی رو ندا تو مگه-

 دیدمش بیمارستان رفتم که باری چند ولی شناسمشنمی خیلی البته بیتاست دوست اره-

 .کوچیکه چقدر دنیا جالبه خیلی-

 .واقعا اره-

 .شدیم پیاده شرکت دم رفتیم نیما با

 .میکردن نگامون تعجب با نفر چند

 .میکنن نگاه دارن همه-

 .زد رو شرکت آدم ترین تیپخوش مخ نیومده دختره میگن باخودشون حتما اره-

 .نفس به اعتماد بابا-

 .نیستم تیپخوش من جون-

 .کننمی نگاه چجوری ملت کن نگاه هستی عالی خیلی-

 .خوندممی خودمو ی فاتحه باید وگرنه کمه شرکت تو زن خوبه

 .خندید نیما

 .میگی راست اره-

 .بود واستاده اسانسور دم هستی

 .پرید رنگش خندیممی داریم که دید مارو تا

 .رسیدم بهش

 سالم-

 !.چطوری سالم-
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 .کرد سالم آروم فقط نکرد نگاش نیما ولی.بود نیما به نگاش هستی

 .خوبم-

 .ناراحته باهاش نیما برخورد از هستی بود معلوم

 .واستاد خودمون ی طبقه تو شدیم آسانسور سوار

 .!کجا تو نیما-

 .کنم اسکورتت اتاقت دم تا خواممی بده-

 . نشه دیرت. سرکارت برو-

 . باشه -

 .شجاست پسر پدر مثل دیدی رو کنهمی کار کشی نقشه قسمت تو که یارو این به رزیتا میگم

 .خنده زیر زدم

 .بابا زشته نیما-

 .شد راهرو وارد کارن موقع همون زد لبخندی هستی

 .کردمی چکار ما قسمت تو نمیدونم

 .طرفمون آمد عصبانیت با

 .سرتون رو گذاشتید رو شرکت خبره چه اینجا-

 .خندوندمشون من بود من تقصیر-نیما

 .میکنید چکار کشی نقشه بخش تو شما ربانی اقای-

 .میرم االن ببخشد-

 .رفت آسانسور سمت سریع نیما

 . زدم لبخند منم آورد در شکلک کارن پشت از

 .اتاقش سمت رفت سریع بود ترسیده کارن از هستی

 .رفتم راهرو طرف آروم منم

 .سعادت مهندس-

 .رفتمی باال ضربانش داشت قلبم

 .برگشتم

 ؟.بله-
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 .کنیمی گریه یا میخندیدی اینجوری هم هفته آخر ببینم میخوام-

 .واستادم جلوش اومدم

 .نباخت خودشو ولی.شد هول یکم کردم حس

 .انداختم بهش نگاهی

 .نبود چشماش تو عشق دیگه قبل مثل.کردنمی حرکتی هیچ

 .داشت خاصی حالت چشماش کردمی نگاه بهم وقتی هنوز ولی

 . کنهمی ارومت من کردن گریه-

 .خورد جا حرفم از

 .عذابه ترینکوچک کردن گریه تو امثال برای-

 .کشیمی عذاب خودت چون. بدی عذابم میخوای-

 .محتشم مهندس بکن خودتو سعی بشی آروم یکم کار این با تونیمی کنیمی فکر اگه

 .بجنگیم زندگیم برای گرفتم یاد من چون

 .کنه استفاده ضعفم از کسی نمیزارم دیگه

 .بکشم عذاب بخوام برسه چه کنم فکر بهت حتی که نداری اهمیتی ترینکوچک من برای تو-

 .در سمت برگشتم.بود گرفته درد قلبم

 !سعادت مهندس نیما سراغ اومدی. زد دلتو عمادم-

 میشد کند داشت نفسم.واستاد لحظه یک قلبم

 .سمتش دوباره برگشتم

 .بود لباش رو پوزخندی

 .بگم بهتون شخصیمو مساعل نمیبینم الزم-

 .بود شده عصبی

 .بشه ساز مشکل من شرکت برای ممکنه شما شخصی مسایل-

 .داره ربطی چه شرکت به موضوع این-

 .کنی استفاده سو هم نیما از نمیخوام-

 .نمیزارم من.برسی هدفت به تا

 .دادم دست از کنترلمو لحظه یک.بود شده عصبی
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 !.کارن-

 .بود زده خشکش

 .بود شده جمع چشمم تو اشک

 .کنم گریه جلوش خواستمنمی

 .دویدم اتاقم سمت

 نشستم زمین روی. آمدنمی باال نفسم

 .آوردم در کیفم تو از اسپرمو کردم خالی کیفمو

 .دادم فشار دهنم تو بار چند

 .شد باز در موقع همون

 ....جون رزیتا-هستی

 .بود کرده تعجب وضع اون تو دیدنم با

 .نشست کنارم. بست رو در تو اومد

 . کرده دعوا باهات مهندس. شده چی خوبی-

 .نیما به بزنم زنگ

 .میشم..خوب..االن...نه-

 .کردمی نگام نگرانی با فقط زندنمی حرفی

 .بودم شده بهتر گذشت یکم

 ؟.خواینمی چیزی -

 خوبم نه-

 .شدم بلند جام از کرد کمک بهم

 .نشستم صندلی روی رفتم

 .بداخالقه اینقدر چرا محتشم این نمیدونم-

 .گفت بهت چی

 حرفمو چون کنم دفاع خودم از تونمنمی من و زنهمی آتیش قلبمو حرفش هر با که میدونی چی تو)

 .(عاشقشم اول ی لحظه مثل هنوزم چون بکشم عذاب عمر آخر تا باید منم.کنهنمی باور
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 عقب خیلی که کار سراغ بریم باید. میشم اینجوری میشم عصبی که وقت هرچند من عزیزم هیچی-

 .افتادیم

 .پریده رنگت نیست خوب حالت هنوز تو ولی-

 .رسهمی خوادمی که چیزی به کارن اونوقت میشه دیر خوبم من-

 !کارن-

 .بودم داده سوتی بد

 .کنم صدا کوچیک اسم به رو آدما دارم عادت من گفتم جوری همین-

 .بود نشده باورش انگار کرد نگام جوری هستی

 .کار به کردیم شروع

 .بشه بهتر حالم که بخورم میاورد چیزی برام وقت چند هر هستی

.............................. 

 .ندیدم رو کارن روز اون از دیگه داشتم وقت دوروزه فقط

 .کنه کمکم بود امده شد تعطیل شرکت وقتی باری چند فهیم مهندس

 .کردنمی قبول بره گفتممی هرچیزی میموند باهام شب آخر تا نیما هرشب

 .بود هم هستی البته

 .نمیگه چیزی ولی داره نیما به حسی یک بود فهمیده هستی رفتار از

 بود گرفته درد گردنم بودم نکرده بلند سرمو صبح از امروز

 .کنیم استراحت یکم گفتم که بود ۴ نزدیک ساعت

 .کنی تمومش بتونی کنیمی فکر رزیتا-

 .بکنم خودمو سعی باید نمیدونم-

 .داره مشکل تو با محتشم مهندس چرا-

 .نمیدونم-

 .!جوریه یک رفتارش اخه-

 !؟.چجوری-

 محتشم مهندس به زور به میخوای خودتو تو میگن که شنیدم من ولی نشی ناراحت خدا رو تو-

 .کنهنمی قبولت اونم. بندازی
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 !؟. گفته کی-

 کار این هم تو نمیده اهمیت بهت اون نیستی خانوادش سطح در تو چون میگن.شنیدم منم نمیدونم-

 محتشم پیش خودتو موضوع این طریق از تا کنی نزدیک بهش بیشتر خودتو که کردی قبول رو

 .کنه قبولت شاید کنی شیرین

 .ست آپانته اون سر زیر اینا ی همه دونممی که من نشو ناراحت جون رزیتا

 نبود فازها این تو اصال خدا بنده بود اومده دختری یک حسابداری قسمت برای هم پیش وقت چند

 .کرد فرار طرف که آورد در حرف براش اینقدر

 .کردمی کمکش بودن پایین سطح خیلی که خانوادش بخاطر محتشم مهندس چون

 آبشو زیر اینقدر همین بخاطر کنه وصل محتشم به رو خودش دختره ممکنه کردمی فکر هم آپانته

 .رفت خودش طرف که زد

 .دمنمی اهمیت دیگران حرفای به من-

 .نمیشه ناراحت بپرسم ازت سوال یک اگه-

 .بگو نه-

 .دوسته تو با... ربانی اقای-

 .زدم لبخندی

 .میشی ناراحت باشه اگه-

 .گفتم جوری همین نه.نه-

 .نیست مهم برات نیما یعنی-

 . همکارمه فقط ربانی آقای -

 .کرده خواستگاری ازم نیما آخه شد راحت خیالم.میاد خوشت ازش تو کردم فکر شکر رو خدا-

 .کردمی کنترل رو خودش داشت ولی.بود شده جمع چشماش تو اشک. پرید رنگش

 .میگی راست-

 وضعشم تا. درستی ی خانواده نه داره حسابی درست سواد نه. کنم چکار نمیدونم من ولی اره-

 .کردیمی چکار بودی اگه تو. معمولیه

 . نمیدونم من.من-

 .نمیخوره ازدواج درد به نیما اصال کردینمی قبول هم بودی اگه تو گفتم دیدی-

 .خوبیه پسر ربانی اقای-
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 داری؟ دوستش پس-

 .داره ربطی چه نه.نه-

 .بپرسم ازش تو ی درباره خواستممی تازه چه من به اصال باشه-

 .بود شده خیره بهم هستی

 .تو خواستگاری بیاد خوادمی گفتی توکه-

 .نداری دوستش که تو داره فرقی چه تو برای-

 .کرد نگام ناراحتی با هستی

 .کنهنمی نگاهم بهم اصال نمیده اهمیت من به اصال اون-

 ؟.داری دوستش پس-

 .ریخت صورتش رو اشکاش کنه کنترل خودشو نتونست دیگه

 .خوادنمی منو اون-

 .میدونی کجا از-

 .میدونم-

 .بگم بهش من میخوای-

 .بخواد منو خودش خوادمی دلم. کنم تحمیل بهش خودمو نمیخوام نه -

 .بیاد خوشت ازش تو ممکنه کنهنمی فکر اصال خنگه نیما خوب-

 من از حتما کنهنمی نگاه من به ولی کنهمی شوخی همش تو با چرا پس نیست هم اینطوری نه-

 .نمیاد خوشش

 .خواهرشم مثل گفته بهم بار صد خودش دوستم نیما با فقط من نزن حرفو این-

 .میشدم دیونه داشتم. میگی راست-

 .داری دوستش چقدر ببینم کنم امتحان رو تو خواستممی-

 .پایین انداخت سرشو

 .کنهنمی توجه بهم اصال اون ولی داشتم دوسش دیدمش که روزی از دارم دوستش خیلی من-

 که زوری داشتن دوست آخه برنمیومد ازم کاری ولی میکردم دق داشتم دیدم باهاش رو تو وقتی

 .بکنم تونممی چکار من خوادنمی منو اون وقتی.نیست

 .کن گریه یکم کردم اشاره بهت اومد نیما وقتی فقط کنممی درستش من نباش نگران-
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 .چی برای-

 .میگم بهت-

 .نمیاد گریم من اخه-

 .کنه ازدواج بخواد نیما ممکنه که کن فکر این به-

 میمردم حتما من بود اینجوری اگه نکنه خدا-

 .بکن گفتم که رو کاری برسی بهش میخوای اگه-

 .کنممی هرکاری بهش رسیدن برای باشه-

 .کلک ای-

 .آمد نیما۸ ساعت نزدیک ها نقشه سراغ رفتیم

 . کردم اشاره هستی به

 .گریه زیر زد اونم

 .میکردم نگاش تعجب با نیما

 .کن فراموشش نگفتم بهت. شدباز چی-

 .کردمی گریه همش هستی

 .کنارمون آمد نیما

 .شده چی اسدی خانم-

 .بدن شوهرش زور به خوانمی بشه خواستیمی چی هیچی-

 .گریه زیر زد دوباره شد ساکت لحظه یک هستی

 .بدن شوهرش زور به چی یعنی-

 پسرعموش زن باید فقط میگه پدرشم کنه ازدواج باهاش زور به خوادمی عموش پسر اینکه مثل-

 .بشه

 .زوریه ازدواج مگه چی یعنی-

 .زوریه که حاال دیگه اره-

 .زنممی حرف اسدی آقای با خودم من-

 . بگی چی میخوای مثال زنیمی الکی حرف چرا-

 .کنیمی دخالت که ای چکاره تو میگه اون بعدم
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 .بود شده عصبی نیما

 .رفتمی راه اتاق تو

 .بزن صورتت و دست به آبی یک بیرون برو جان هستی-

 .زدم چشمک هستی به

 .رفت بیرون اتاق از هستی

 .کنه چکار خوادمی حاال-

 .بشه اون زن باید نداره فایده کنه هم گریه هرچی چی بالخره کن ولش-

 .نداره دوستش وقتی ولی-

 .کنهمی عادت بگذره یکم ندارن دوست رو همدیگه اول از که همه-

 .نمیخوامش میگه دختره نبودی اینجوری که تو رزیتا حرفیه چه این-

 .شده مهم برات آالن کردینمی نگاش دیروز تا که تو میگی چی اصال تو-

 .داره ـناه گـ ولی نیست مهم نه-

 .نیست مهم برات تو یعنی-

 .چیه منظورت-

 .میاد خوشت هستی از تو-

 .نه!.من-

 .نکن دخالت هم تو بشه پسرعموش زن براز پس-

 !.رزیتا-

 .نمیاد خوشت ازش که تو.کنم چکار. چیه-

 .برنمیاد ازم کاری که منم

 .نکنیم دخالت بهتره

 .رفت راه تاق تو یکم نیما

 .میاد خوشم ازش کن فرض حاال-

 .فرضیه داشتن دوست مگه کن فرض چی یعنی-

 .میاد خوشم ازش اصال اره-

 .زدم لبخندی



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

354 

 

 .آره نمیزنی حرفی داری دوستش پس-

 درستی ی خانواده.رفتم زندان.دارم سابقه سو من هست گذشتمم میدونی رو موقعیتم که تو اخه-

 .ندارم

 .داریم فرق آسمون تا زمین باهم ما اسدیه آقای دختر تنها خانومه خوبیه دختر هستی

 خالف نه بودی زندان بدهی بخاطر بعدم چیزه مهمترین که هستی خوبی پسر تو اوال-

 .داره دوستت که هستیه مهم بعدم

 .کرد نگام تعجب با نیما

 .!گفتی چی-

 .داره دوستت گفتم-

 .میدونی کجا از تو-

 .گفت خودش-

 .میگی دروغ-

 .بگم دروغ چرا نه-

 .داره دوست منو گفت اون-

 .داره تعجب اینقدر چیش االن اره-

 .کجاست ببینم برم من پس-

 . گفتم الکی پسرعموش ی درباره کن صبر نیما-

 .نه یا داری دوستش هم تو ببینم خواستممی

 .بود بازی همش یعنی-

 .کنم چکار خواممی من نمیدونست حتی اون نبود هستی تقصیر.اره-

 . کجاست ببینم برم من باشه-

 .نشو هول حاال-

 .ماهی خیلی رزیتا-

 میرم خودم من بکنید رو هاتون صحبت باهاش برو بعدم.نکرده سکته االن تا عشقت پیش برو-

 .خونه

 .بری آژانس با پس-
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 .باشه-

 .نوکرتم -

 .دیونه برو-

 .بیرون رفت اتاق از نیما

 بهم خیلی بود خوبی دختر هستی.کنه حس رو داشتن دوست ی مزه اونم که م خوشحال براش

 . میومدن

 .بود مونده نهایی بینیه باز فقط خونه بایدمیرفتم.بود 11 نزدیک ساعت

 .بدم انجام فردا میتونستم اونم

 .میکرد تعجب کردم تمومش من که میدید وقتی کارن حتما بودم خوشحال خیلی

 .کنه خبر آژانس برام گفتم نگهبان به پایین رفتم

 .انداختم شونم روی رو تاب لب

 .شدم پیاده آپارتمان جلوی شدم آژانس سوار

 منم کشید کیفمو بند کنارم اومد سرعت با موتور یک رفتم فاصله ماشین از تا کردم حساب پولو

 .گرفتم بغلم تو رو تاب لب سریع

 .بود توش ها نقشه تمام

 .ببرنش بزارم نمیتونستم

 .کشید کیفو بیشتر سوار موتور

 . زمین روی افتادم

 .شد کشیده اسفالت روی صورتم دستو

 .شد پیاده موتور از. نمیکنم ول رو کیف دید وقتی

 .نکردم ول رو تاب لب من ولی زد پهلوم به لگد تا چند

 .بود شده خون پر دهنم زد صورتم به لگدم یک

 .نکردم ولش بازم من ولی تابوکشید لب

 .اورد در شو چاقو

 .بمونی زنده میخوای اگه کن ولش-

 .بیرون امدن نفر بروچند رو ساختمون از موقع همون
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 .شد ول تاب لب دستم روی کشید چاقوش با.ترسید دیدنشون با مرده

 .سمتش دویدن نفر چند اون داره برش میخواست تا

 .جوب تو افتاد زد تاب لب به لگدی

 .رفت سرعت با و شد موتور سوار بعدم

 .کنارم اومدن نفر چند اون

 .شم بلند کرد کمکم که بود دختری یک یکیشون.میرفت خون دستم از نبود خوب اصال حالم

 .اورژانس بزنه زنگ یکی-

 .!کیفم-

 .اورد کیفمو رفت آب جوب سمت شد بلند بود کنارم که پسری

 .چیه شمارشون خانوادتون به بزنم زنگ خانم-

 .دادم رو بیتا ی شماره-

 .بیرون اومدن خونه از بابک و بیتا دیدم بعد دقیقه چند

 .سمتم دویدن

 .شدی چی رزیتا وای -بیتا

 .ببینم کنار برو-بابک

 .کرد دستمونگاه کنارم اومد بابک

 ؟.داری درد-

 .دادم تکون سرمو

 باشه شکسته جایت شاید.نخور تکون خوب خیله-

 .میکنه درد خیلی پهلوم -

 .اورژانس زنممی زنگ االن باشه-

 .میکرد گریه داشت بیتا

 .اورژانس زده زنگ کسی. شی ساکت میشه بیتا-

 .زده زنگ شوهرم بله-

 .بود کی ندیدید-

 .بود موتوری یک کرده فرار اومدیم ما تا نه-
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 .شد چی نفهمیدم دیگه بود شده تار چشمام.میرفت گیج داشت سرم

....................................... 

 .کردم باز چشمامو

 .بودم بیمارستان تو

 .بود شده روشن هوا

 .شد بلند جاش از کردم باز چشمام دید تا. بود نشسته کنارم بیتا

 .شدم جون نصف خوبی رز-

 . دکتری تو مثال بکش خجالت خوبم-

 .میمری ریزی خون از داشتی. داره ربطی چه-

 .شده چیم.نمردم که حاال-

 .بداشته مو هات دنده از یکی -

 .نشده چیزی جایش شکر رو خدا صورتت ولی.خوره بخیه دستتم

 .میشه خوب اونم که کبودیه فقط

 .افتادم تابم لب یاد دفعه یک

 ؟.کجاست تاب لب-

 .شکسته فقط. نباش نگران جاست همین-

 بیاریش میشه-

 .پیشم اوردش بیتا

 .بود شکسته صفحش

 .بیاری رو گوشیم میشه-

 .اورد رو گوشیم بیتا

 .بهم بده رو گوشی بعد.بزن زنگ بهش هستیه یه شماره توش-

 .گرفت رو شماره بیتا

 .نیومدی دخترچرا کجایی رزیتا الو-

 .نگو چیزی هم نیما به نکن صدا سرو فقط هستی کن گوش خوب-

 !شده چی-
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 .دارم واجب کار باهات اینجا بیای میخوام بیمارستانم من-

 .!رزیتا شده چی.! بیمارستان-

 .نفهمه نیما فقط میگم بهت بیا تو-

 .بیمارستانی کدوم میام االن باشه-

 .گفتم رو ادرس بهش

 .کردم قطع رو گوشی

 .اتاق تو امد موقع همون بابک

 .کننمی پیجت دارن برو بیتا

 .بگیرم مرخصی امروز نمیشه-

 . شلوغه بیمارستان امروز نخیر-

 .بابا باشه-

 .رفت بیرون اتاق از غر غر با بیتا

 .چطوره مریض-

 .میکنه درد یکم پهلوم فقط.خوبم-

 قلبت تو میزد دستت بجای رو چاقو بود ممکن نمیگی تو احمق ی دختره.برداشته مو دندت طبیعیه-

. 

 . بهشون ندادی کیفو چرا

 .!ناسا تحقیقات. چیه مگه توش

 .بود مهم خیلی برام کیف این بابک-

 .بمیری براش که اینقدر-

 .بود تو این زحمتم تمام و کردم مدت این تو که کارایی تمام نمیدونی تو-

 .درک به ای دیونه تو-

 .میشدی اخراج فوقش میشد چی میبردنش اگه مثال

 کیه؟ رییسش رفتم تازه که شرکتی میدونی. نیست شدنم اخراج مسله نمیشه-

 .بدی انجام کارتو نتونستی کنه فکر بزار نیست که تر مهم جونت از باشه هرکسی نه-

 .کارن-
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 !.کارن-

 .فهمیدم رفتم وقتی نمیدنستم منم.اره -

 .نگفتی اول همون از چرا-

 .شدم ساکت

 .بمیری حاضری کارن به خودت اثبات برای تو.بگم چی بهت نمیدونم -

 .کنم کاری هیچ نمیتونم و هستم وپا دست بی هنوز من کنه فکر نمیخواستم ولی. نه-

 نرفته که یادت.میدونی خودتم شده تموم کارن شو بزرگ رزیتا. میکنه فکری هر که درک به اصال-

 .کرد رفتار باهات چجوری

 وپا دست ی افسرده دختر همون من کنه فکر.بیارم کم پیشش نمیخوام همینم برای بابک میدونم-

 .هستم چلفتی

 .میزنیم حرف بعدا کن استراحت فعال خوب خیله-

 .پیشت میام دوباره برم باید من

 .شرکت برم امروز باید من بابک-

 .سمتم برگشت دفعه یک

 .دیدی آیینه تو خودتو.داره مشکل مغزت تو-

 .میام بعدش برم بزار ساعت یک فقط میکنم خواهش-

 .بفرستنت ها روانی بخش به بگم باید-

 .کنی حرکت نیستی شرایطی تو تو میگم بهت

 االن که نکشیدم زحمت اینهمه من بابک-

 .شرکت برم 3 ساعت تا باید من.بشه هدر هام زحمت ی همه

 .مسعولی خودت افتاد که هم اتفاقی هر درک به برو باشه-

 .میکنم خواهش بابک-

 .اتاق تو امدن ندا با نیما و هستی شد باز در موقع همون

 .سمتم امد سرعت با نیما

 .شده چی رزیتا-

 .شد عوض رنگش ندا دیدن با بابک
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 .کردم تصادف یکم نیست چیزی-

 .کردی تصادف کی.بودی کجا مگه! تصادف-

 .خوبم فعال-

 .چی یعنی-

 .نگو نیما به گفتم بهت هستی-

 .فهمید خودش اخه-

 .دارم کار باهاتون اینجا بیای گفتم من ولش حاال لق دهن اره-

 .برگرده هاش برنامه دو ساعت تا باید تاپ لب این

 .کرد نگاه تاب لب به نیما

 ؟.چی برای-

 .بشه آماده جلسه برای میخوام-

 .جلسه بیای میخوای داغون وضع این با شدی دیونه رزیتا-

 .میشه ثابت حرفشون بقیه و کارن نیام اگه اره-

 .میشه ثابت که درک به.بقیه بابای گور-

 .بیچاره میمیری داری

 .بدم توضیح هم تو برای باید نیما-

 .مهمه خیلی برام موضوع این کنممی خواهش

 .کرد نگاهی بابک به نیما

 . رفت یادم زد حرف این اینقدر ببخشید سالم

 .کنم احوالپرسی باهات

 .کردی کمک خیلی رزیتا به شنیدم

 .ممنونم ازت خیلی

 .نکردم کاری کنممی خواهش-

 .باشه تو مثل که.میشه پیدا کم آدم زمونه این تو اتفاقا چرا-

 .تختم کنار اومد ندا

 .بود بهش نگاش همش بابک
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 باشی تو گفتمی ازش همش نیما که رزیتایی که کردمنمی فکر بینمتمی که خوشحالم جان رزیتا-

 .بینمتمی که خوشحالم

 .بندازه راه کارمو داداشت این کن کاری یک فقط طور همین منم-

 . باشه-

 . نیما به کرد رو ندا

 .کنممی خواهش کن کمکش داداش-

 .کردمی نگاه ندا به تعجب با بابک

 .ندارم حرفی من بده اجازه دکتر اگه باشه-

 . میگی چی بابک-

 .بود شوک تو هنوز بابک

 .میگی چی توام با بابک-

 .رو چی هان-

 .بیرون بیاد این میدی اجازه-

 .نداره ربطی من به مرد را وسط خودش با مسولیتش گفتم خودشم به نمیدونم من-

 .برداشت رو تاب لب نیما

 .رسممی حسابتو خودم بشه بد حالت اگه ولی میکنم کمکت باشه-

 که کسایی مخصوصا.  افتاده برام اتفاقی چه من بفهمه کسی خوامنمی نیما فقط.همتون از ممنونم-

 .شرکتن تو

 .باشه حواست هم تو هستی

 .رفتن همه

 .بود بابک فقط

 .ربانیه ندا برادر نیما دونستیمی تو رزیتا-

 .اره-

 .نگفتی بهم چرا-

 . بود مهم مگه-

 .بود شده هول بابک
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. پیشت بیاد بیتا میگم.میشه درست تاب لب ببینیم تا کن استراحت فعال.گفتم جوری همین نه. نه-

 .بپرسه سوال ازت بیاد خواستمی هم پلیس راستی

 .ننداز کارش از اونو کنی صدا رو بیتا نمیخواد فقط باشه -

 . کنهمی کار خیلی نیست حاال-

 .بشه درست که بود تاب لب به حواسم تمام رفت بابک. زدم لبخندی

 .گفتم بهشون رو بود که هرچی منم پرسید ازم سوال تا چند اومد پلیس

 .بود عصبانی. اومد نیما که بود۲ نزدیک ساعت

 ؟.!نشد درست شده چی سالم-

 .آره کردی تصادف گفتی عالی جناب-

 .میگه چی پلیس

 .کردینمی درست رو تاب لب گفتممی بهت اگه بگم دروغ خواستمنمی ببخشید-

 .شده درست آالن مگه-

 ؟.نشد-

 .بمیری ها نقشه اون بخاطر بود نزدیک.دمنمی بهت ولی چرا-

 .خوردی چاقو گفت پلیس

 .بود کوچیک خراش یک کردن رویزیاده اونا-

 .برداشته مو دندت گفت ندا نزن الکی حرف-

 .خورده بخیه دستت

 .چی میکشدت طرف اگه

 همون میتونست وگرنه بگیره رو تاب لب خواستمی فقط اون نبود کنیمی فکر که هم اونجوری-

 .بکشه منو اول

 .بیفکری اینقدر چرا کنممی لهت زنممی رزیتا-

 .گذاشتم تنهات شرکت تو که احمقه منه تقصیر همش.برو آژانس با نگفتم مگه

 .بود اتفاق یه این نداری تقصیری تو-

 کار یعنی.بشه تموم امروز ها نقشه اون نمیخواستن بودن کشیده نقشه برات قبل از اینا چیه اتفاق-

 باشه تونهمی کی

 .نمیدونم-
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 .شدم گیج نمیدونم منم-

 .شد درست تاب لب بگو کن ولش نیما-

 .ریختم فلش تو بگیرم کپی اطالعاتش از تونستن فقط. بود شکسته صفحش که تاب لب-

 .بریم پس-

 .کجا-

 .رسیمنمی جلسه به.نکن اذیت خدا رو تو-

 .بیارن لباس برات بگم بزار باشه-

 .تو آمد شلوار مانتو با بیتا بیرون رفت نیما

 .ندیدم تو هاخرابی کله به آدم حاال تا خوبی مطمعنی رزیتا-

 .بود پاره همه لباسات بپوش منو مانتوی بیا

 .ممنون-

 .بود هم مثل بیتا منو سایز شکر رو خدا

 بزنم حرفی اگه دونستممی نگفتم چیزی ولی داشتم پهلوم تو زیادی درد شدم بلند جام از بیتا کمک با

 .برم بیمارستان از ندارم حق که کنندمی حمله بهم همه

 .رفتم آیینه جلوی

 .بود کرده ورم لبم بود شده خراشیده چونم زیر

 .بود کبود چشمم زیر

 .بود افتضاح کلی بطور صورتم

 .شده داغون صورتم کنم چکار بیتا-

 .برات بزنم کرم یکم بیا-

 .میشه خوب کرم با اینا مگه دیونه اخه-

 .کنم چکار پس-

 .بده بهم رو تابت لب فقط شده دیرم. کن ولش-

 میزاره داره خودش مسولیت با اآلنم. نمیزاره زندت بابک وگرنه برگردی باید۶ ساعت رزیتا. باشه-

 .بری

 .باشه-
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 .گرفتم ازش هم رو بیتا تاب لب

 .ریختم بیتا تاب لب روی رو اطالعات

 .شدم ماشین سوار

 .نه یا خوبم میپرسید ازم بارم یک وقت چند هر بود من به حواسش همش نیما

 .کردم چک رو ها نقشه شرکت به رسیدن تا

 .نداشت مشکلی شکر رو خدا

 .رسیدیم شرکت در دم

 .بود ۳ ساعت

 .شدم پیاده ماشین از نیما کمک با

 .بود شده بیشتر دردم

 .پریده رنگت رزیتا-

 .شده شروع جلسه. تو بریم-

 .کرد تعجب دیدنم با نگهبان

 .نده بد خدا مهندس خانم-

 .برم باید شده دیرم ببخشید نیست چیزی-

 .برم راه بتونم که بود گرفته و بازوم نیما

 .شدیم آسانسور وارد

 .رفتم باال ی طبقه به

 .کرد باز رو در نیما

 .شد بلند جاش از منشی

 .شده شروع جلسه-

 .خوبید مهندس خانم شده چی ولی بله-

 .زدم ناکی درد لبخند فقط

 .بدم جوابشو که هستم اونی از تر داغون فهمید خودش

 .زد در نیما

 .بود گرفته رو بازوم هنوز
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 .بود پهلوم روی دستم منم

 .سمتمون برگشتن همه شدنمون وارد با

 .بود شده درشت تعجب از همه چشمای

 .بود زده خشکش کارن

 .بشینم کرد کمکم نیما

 .نشست کنارم خودشم

 .بودن ساکت همه

 .شده چی مهندس خانم-فهیم مهندس

 .نیست چیزی-

 .نیست خوب حالش که بینیدمی مهندس نیست معلوم-نیما

 .کردمی نگام باز دهن با هنوز ا پانته

 .کردید تصادف-

 . نخیر-

 .میز روی گذاشت نیما تابو لب

 .بود شده خشک صورتم رو چشماش. بود نخورد تکون جاش از هنوز کارن

 .بود کرده مشت رو دستاش

 .اومدم پرژه تحویل برای فقط االنم.باشم اینجا تونمنمی زیاد من آقایون ببخشید-

 . بیاید حالتون این با موضوع این بخاطر که نبود مهم خیلی-نادری

 .شد بلند جاش از عصبانیت با نیما

 این بخاطر سعادت مهندس هستید بلد هم ای دیگه کار کردن آرایش جز شما نادری مهندس-نیما

 .نبود الزم میگید نشستید اینجا اونوقت.بمیره بود نزدیک پرژه

 !.نیما-

 .بزنید حرف اینجور بامن کنیمی جرات چطور ربانی اقای-

 .زنممی حرف باهاتون بخوام هرجور من-

 .کشیده سختی چقدر رزیتا هفته یک این تو میدونید چه شما

 .کنه عمل بهش نتونم که بزنه حرفی خودشیرینی بخاطر نبود مجبور نکشه میخواست-
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 .نیافتی در بامن بهتره پره ظرفیتم کافی ی اندازه به امروز من ای افاده ی دختره ببین-

 .شدنمی حالیش کشیدممی رو نیما دست چی هر

 .شد بلند جاش از عصبانیت با کارن

 .دادزد

 .میدون چال نه شرکته جلسه اینجا کنید تمومش دیگه بسته-

 .بیرون هردتون

 !.مهندس-نادری

 .بیرون هردو گفتم-

 بیرون رفت.زد چنگ میز روی از کیفشو آپانته

 .بود واستاده سرجاش ولی نیما

 .ربانی آقای گفتم چی نشنیدید-

 .کارن ولی-

 .بیرون گفتم-

 .بیرون بره خوبم که گفتم بهش آروم گذاشتم هم روی چشمامو من انداخت بهم نگاهی نیما

 .بیرون رفت هم نیما

 .نشست سرجاش کارن

 .کنید وصل اصلی سیستم به رو تاب لب فهیم مهندس-

 .زدنمی حرفی ولی نگرانیه چشماش تو کردم حس کرد نگاه من به بعدش

 .کنارم اومد شد بلند جاش از

 .بدم براش بودن حاضر رو نفسم که بود همونی کنم حس بوشو میتونستم

 .کردمی نگاه تاب لب به داشت

 .شدمی دیده یقش کنار از یکم که افتاد گردنش تاتوی به چشمم

 .بدید توضیح مهندس خوب-

 .کردم بلند سرمو

 .شد دوخته چشماش به ثانیه چند چشمام

 .چرخوند تاب لب سمت رو سرش



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

367 

 

 کنه نگام عشق با قبل مثل دوباره اینکه برای بودم حاضر

 .بدم زندگیمو

 .مختلف پارتهای توضیح به کردم شروع-

 .بود گرفته درد پهلوم

 .بود نشسته عرق پیشونیم روی

 .پهلوم روی گذاشتم دستمو

 .انداخت بهم نگاهی کارن

 .تون توضیحات از ممنون خیلی-

 .نبودن مطمعن هاشون توانایی به بیخود مهندس خانم معلومه

 .تمومه جلسه نیست سوالی اگه ممنون همه از

 .اجرا قسمت به برسه ها نقشه فردا از فهیم مهندس

 .حتما بله-

 .شدن بلند جاشون از همه

 .کنارم اومد فهیم

 .کنم کمکتون میخواید مهندس-

 .بدید ربانی آقای به رو تاب لب میشه اگه فقط تونممی خودم ممنون نه-

 .بود چی منظورشون شدید جوری این ها نقشه بخاطر گفت ربانی اقای-

 .نیست چیزی کرده بزرگش یکم هیچی-

 .اومده فشار خیلی بهتون مدت این تو کنید استراحت روزی چند بهتره-

 شد بهتر حالتون اینکه از بعد میشه اگه فقط خوشحالم هستید همکارم شما اینکه از شخصا   من

 .دارم هم دیگه کار یک باهاتون

 .کاری؟ چه-

 .بشید خوب زود امیدوارم میگم بهتون بعدا-

 .بیرون رفت فهیم

 .شدم بلند جام از

 .بودم شده تابلو نارنجی شال و کوتاه سفید مانتوی اون با
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 تو لباس این با هم تو.هستم دید تو کم خیلی وضعم این با دادی بهم بود لباسی چه این آخه بیتا)

 .(کردی تابلوترم شرکت

 .شدم بلند گذاشتم پهلوم روی دستمو

 .رفتم در سمت

 .دارم کارتون باشید سعادت مهندی-

 .برگشتم کارن سمت

 .بیرون رفت اتاق از شد تموم حرفش زدمی حرف کارن با داشت نامی مهندس

 کنارم آمد کارن

 .میده معنی چه کارت این-

 .کردم بلند سرمو

 چی؟-

 .بکنی رو کاری هر تونی می مثال   که کنی ثابت رو چی میخوای-

 روی واز کنیمی هرکاری هدفت به رسیدن برای تو دونستممی من بکشی زحمت قدر این نبود نیاز

 .چیه کردی درست که جدیدی بازی این فهممنمی فقط میشی رد هرکسی

 .کنی نمایی مظلوم میخوای

 فکر ببینتت هرکسی که گناهه بی آدمای مثل اینقدر صورتت چون بینمنمی هم کارا این به نیازی البته

 .خوابیده شیطانی چه صورت این زیر نمیدونه ای فرشته کنهمی

 .کردم نگاش فقط

 میشد آروم اینجوری شاید.بود زده بهم که زخمهایی از بودم پر من. نگفتم هیچی

 .نه نداری گفتن برای حرفی چیه-

 .کنممی پاره یقه برات نیما مثل یا میخورم تو ظاهر گول فهیم اون مثل منم کردی فکر

 . مهندس کنمنمی تو ی درباره فکری هیچ من انور برو-

 .شد تموم حرفت اگه برم خواممی اآلنم

 .شدم رد کنارش از

 .گرفت پشت از بازومو

 .نشناستت کسی که جایی ببر هاتم بازی این.کنممی نابودت چون نیافت در من با-

 .زدم جیغی درد از
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 .کرد ول سریع دستمو

 .بود شده قرمز سفیدم مانتوی استین

 .کرد نگام تعجب با

 .نیوفتم که گرفتم دیوار به دستمو.رفتمی گیج سرم

 .نزدیکم آمد

 .کنار برو-

 .رفتم در سمت

 واستم پام روی نتونستم دیگه کردم بازش تا.گرفتم دستگیره به دستم.بود شده تار چشمام

 .سمتم اومد باسرعت کارن

 .گرفت منو پشت از

 .طرفمون اومد دید رو ما موقع همون منشی

 .اورژانس بزن زنگ برو-

 .بیرون اومد آسانسور از که دیدم رو نیما موقع همون

 .سمتم دوید دید منو تا

 .شد چی رزیتا-

 .پایین اومده فشارم.نیست چیزی.نیما خوبم-

 .ندادی گوش عقلبی تو ولی نیا گفتم بهت.خوبه کجات میمیری داری-

 .خونیه چرا دستت بیمارستان بریم باید

 .نیست چیزی گفتم-

 حالیش احمق این ولی بشه بد حالش ممکنه گفت بابک بشه بد حالش ممکنه بریم باید کارن-

 .شدنمی

 !بابک-

 .کن ولش حاال-

 .شم بلند که کنه کمکم خواست نیما

 .برم راه نمیتونستم که داشتم درد اینقدر ولی گرفت دستمو

 .تونمنیمانمی-
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 .کرد بلندم زمین روی از دفعه یک کارن

 .بزن رو آسانسور نیما-

 .رفت آسانسور سمت نیما

 .برد آسانسور سمت منو کارن

 .کنم فکر کارن قلب صدای جز چی هیچ به نمیتونستم.بودم بسته درد از چشمامو

 .میکردم حس رو خالیش جای االن ولی بود من مال روز یک که قلبی

 .واستاد پارکینگ تو آسانسور

 .زد رو ماشین دزدگیر کارن

 کرد سوار عقب منو

 .نشست کنارم آمد نیما فرمون پشت نشست خودشم

 .نداشت بخیه مگه کرده خونریزی چرا دستت-

 .نیست..چیزی...گفتم-

 .نزن حرف باش آروم باشه-

 .کنی شکایت هم تو باید کارن-

 .شرکته به مربوط موضوع این

 ؟.چی یعنی-

 .نیست خوب حالش برو تر تند فقط میگم رو چی همه بهت-

 .بیمارستان دم رسیدیم

 . کردن تزریق چی نمیدونم بهم اورژانس قسمت به بردن منو سریع

 .میشه بسته داره کم کم چشمام کردم حس

 .بود گرفته دستامو کارن.زدیممی قدم دریا کنار باهم کارن منو میدیدم خواب

 و سرد چشماش دیگه.  کردمی نگام عاشقانه

 .نبود روح بی

 کرد ول دستمو شد چی نمیدونم دفعه یک

 .نمیرسیدم بهش میدویدم دنبالش هرچی.گرفت فاصله ازم کم کم

 .بود تاریک جا همه نبود کسی دیگه بعد یکم
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 ترسیده تاریکی همه ازاین. نمیشنیدم جوابی هیچ ولی میکردم صدا رو کارن.تاریکی و بودم من

 .بودم

 .پریدم خواب از دفعه یک

 .دویدممی داشتم سالهاست انگار بود کرده عرق تنم ی همه.کردم نگاه اطراف به

 که کردم نگاه بیتا نگران چشمای به

 .بود واستاده سرم باال

 .خوبی؟ عزیزم شده چی رزیتا-

 میدیدی خواب داشتی

 .داد بهم آورد آب یکم

 ؟.چنده ساعت-

 .۱ نزدیک-

 .انداختم زندگی از هم رو تو ببخشید-

 .دردسرم من کال

 .دادممی عذابت کابوسام با فقط اوایلم اون

 .تری نزدیک بهم خواهرم از دوستمی تو.حرفیه چه این-

 .نداشتم چیزی براتون دردسر جز من-

 .نزن حرفو این-

 .میارم بدشانسی دیگران برای همش.نخورم درد به من میگم راست-

 !چیه حرفا این شدی دیونه.زنیمی حرف اینجوری چرا رزیتا-

 .ریخت روصورتم اشکام

 .کنی ناراحت خودتو نباید.باش آروم عزیزم-

 ....من.بزنم گول رو کسی خوامنمی من بیتا-

 . زده بهت حرفی کسی.میگی داری چی رزیتا باشاروم-

 .کردم نگاش

 صداش خواب تو چرا داری ای ـطه رابـ چه کارن با تو زدی رو حرفا این دفعه یک چرا رزیتا-

 !میزدی؟
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 .نگفتم چیزی

 .ریختی خودت تو رو چیز همه همیشه بزنی ازش حرفی نداری دوست میدونم-

 .میفهمی نیست راهش این ولی

 .نه؟ مگه کارنه زندگیت مجهول آدم اون

 .باشه اتفاقی نمیتونست اسم این

 .شنیدممی کابوسات تو زبونت از هرشب ماها من که اسمی

 .کردیمی التماسش خواب تو هرشب که اسمی

 .؟ رز شده چی بگو بهم

 اسمشو که اوایل اون کردم زندگی باهات ساله یک من سخته خیلی برات که میدونم.بشی سبک بزار

 همیشه باخودم میومد بدم ازش میپریدی خواب از جیغ با وقتی کردیمی صدا خواب تو شب هر

 ولت نخوادو رو تو آدمی ممکنه چطور باشه نداشته دوست رو تو تونهمی آدم یک چطور گفتممی

 . کنه

 یاد با خواستمنمی نگفتم بهت چیزی همین بخاطر بود شده کمتر کابوساتم شدی بهتر که کم کم ولی

 .بشه بد حالت بازم موضوع آوری

 که زمانی حتی نبود همیشه کارن دیدم امروز من که آدمی بدی عذاب خودتو میخوای تاکی رز ولی

 .نداشت روحی کارن این انگار اصال. نبود اینجوری کرد باهاش رو کار اون فرانک

 .داد اورژانس تحویل رو تو وقتی

 .بود شده خیره دستش روی خون به حرف بدون ساعت یک حدود

 .کشهمی عذاب داره تو ی اندازه اونم دونممی اینو ولی گذشته چی شما بین نمیدونم من

 .بدی نجات وضع این از رو هردوتون که شده چی نمیگی چرا

 کارن برای من کنه درست رو وضع این نمیتونه چیزی هیچ.بیتا نیست برگشت قابل افتاده که اتفاقی-

 .مردم

 .میشه تموم چی با عشق میدونی

 .باخیانت

 .شدم تموم کارن قلب تو منم

 .کنه عوض رو وضع این نمیتونه کسی یا چیزی

 .میخوادش هنوزم لعنتیم قلب این که اینجاست مشکل فقط

 .باشی کرده ـیانـت خــ بهش تو نمیشه باورم متنفره ازت کارن که کردی چکار تو مگه-
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 .بشی متنفر ازم بفهمی هم تو اگه شایدم دونینمی ازم رو چیزا خیلی تو-

 .شمنمی متنفر ازت وقت هیچ من نزن حرفو این-

 نمیشی؟ متنفر ازم بازم چی گرفتم ازت عشقتو من بفهمی روزی یک اگه-

 .رز چیه میدونی-

 نفر یک فقط ـطه رابـ یه تو نمیدونم مقصر رو تو فقط من بگیری ازم عشقمو روزی یک اگه تو

 .نیست مقصر

 .کرده ولم که نداشته منو لیاقت اون که مطمعنم

 .میکرد رو کار این ای دیگه نفر یک ممکنه نبودی تو اگه تازه

 . بدونن مقصر رو همدیگر اینکه از قبل میکردن فکر تو مثل همه کاش-

 .داشتم دوستش وجودم باتمام که بود کسی تنها کارن

 .بود مونده گذشته تو همیشه کارن.بود کارن باورهای مشکل.  بود کجا مشکل میدونی ولی

 .شد جدا ازم همین بخاطر.بود تر محکم عشقش از داشت که شکی

 منم اگه شاید کردم اعتماد آدم یک به فکر بدون که بودم مقصر توش منم افتاد که اتفاقی درسته

 .میکردم رو کار همون بودم کارن جای

 .میگم چی من بشنوه نخواست حتی کارن ولی

 .ندید منو عشق که بود زیاد قلبش تو شک اینقدر

 .بودم زنش من بیتا

 .نبود ماهم یک عقدمون عمر حتی

 و داشتم که هرچی میپرستیدمش عاشقانه من

 .شد خراب چی همه ولی. بودم داده بهش

 .شد نابود شبه یک چی همه آرزوهام، رویاهام تمام.چی همه. چی همه

 .گفتم بیتا برای رو چیز همه

 .ریختیممی اشک هردو

 دوستش بازم افتاده که اتفاقات تمام با ولی.نیست توش چیزی تاریکی جز من زندگیه بیتا میبینی-

 .دارم

 .نیست خودم دست ولی کنممی نابود خودمو دارم که دونممی

 .کشیدی عذاب زندگیت تو اینقدر تو که نمیشه باورم عزیزم رز-
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 .نمیگی رو واقعیت کارن به چرا

 چی دید منو اینجوری وقتی امروز میدونی نشناختی رو کارن هنوز تو کنهمی باور کنیمی فکر-

 .گفت

 بدم جلوه مهم دیگران برای خودمو تا. آوردم سرخودم رو بال این خودم نمایی مظلوم بخاطر گفت

 .بودم کرده امضا طالقو ی برگه من که مخصوصا نداشتم گناهی من نمیکنه باور وقت هیچ کارن

 .بود آورده سرت بالیی چه عماد میده نشون که پزشکی مدارک خوب-

 تالش هرچقدرم نیاد کنار خودش با خودش تاوقتی. منه از نفرت از پر کارن قلب تمام نمیکنه باور-

 .نداره فایده کنم

 .بدی ادامه اینجوری میخوای کی تا-

 .راضیم. کنارشم بودن همین به من-

 . احمق ی پسره.بگیره آتیش تا میکردم ازدواج بودم جای من. ای دیونه تو-

 .بشی عاشقش نبود کارن از تر دیونه تو نمیدونم من

 .کنم شروع رو جدیدی زندگی و کنم روفراموش چیز همه خواد می دلم وقتا بعضی -

 .کنم فکر ای دیگه کسه به که ندارم توانشو من تونمنمی. نمیشه ولی

 ممکنه دونممی بمونی کارن منتظر ابد تا نمیتونی بگیری درست تصمیم زندگیت برای باید تو رز-

 خوبی های موقعیت خیلی االن جونی خوشگلی تو باشی خودت زندگیه فکر به باید ولی بشی ناراحت

 .باشی نداشته دیگه هایی موقعیت همچین ممکنه دیگه سال چند ولی داری

 . نیست خودم دست کن باور ولی بیتا دونممی رو اینا ی همه-

 .کنهمی کمکت بزرگه خدا. بشه بد حالت دوباره ممکنه عزیزم کن استراحت فعال نداره اشکال باشه-

 .زدم تلخی لبخند

 .امیدوارم-

................................. 

 .میکنم استراحت توخونه که هست هفته یک االن

 .باشه مواظبم من یخونه اومد نذاشت تنهام اول روز از بیتا

 .میزنن سر بهم شب هر هم ندا و هستی و نیما

 اتفاقی گذشته تو انگار جوریه یک هم ندا میشه عوض حالش همیشه مثل مینبینه رو ندا وقتی بابک

 .میشن جوری یک هم دیدن با هردوشون که افتاده
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 . نمیدونسته واون هستم بیتا دوست من که گفته کارن به من ی درباره که گفت بهم بابک

 .ندارم کارن از بریخ دیگه بیمارستان تو روز همون از بگه چیزی کارن به گذشته از خواستمنمی

 .شده بهتر حالم

 .کبوده هنوز یکم چونم زیر فقط. شده رنگ کم صورتم کبودیه

 .بیتا خواستگاریه بیان هفته اخر قراره هم اونا گفته بابک به امیر ی درباره بیتا

 .شده تنگ بابا و مامان برای دلم

 .بزنم زنگ بهشون میخواستم امروز

 .توش میزارم قبلیمو کارت سیم برمیدارم گوشیمو

 .رومیگیرم بابا ی شماره

 .میده جواب بابا میخوره بوق تا چند

 ؟.خوبی چطوری عزیزم رزیتا-

 .خوبم بابا سالم-

 .نبود خبری ازت مدت یک شده تنگ برات دلم خیلی-

 .بودم گرفتار یکم بابا ببخشید-

 .پیشت کانادا میایم داریم مادرت منو زدی زنگ شد خوب-

 کنه پیدا جامو عماد ممکنه بیاید اگه بابا نه-

 .گرفتن رو عماد عزیزم نباش نگران-

 .بابا میگی راست. چی؟-

 بشه خارج کشور از که کردهمی فرار داشته مرز دم اینکه مثل داد خبر بهم رحمانی.  اره-

 .ببینیمت اونجا بیایم تونیممی گفت رحمانی.گرفتنش

 ؟ چی بشه آزاد اگه ولی-

 .کنه مجبور هرکاری به منو تونهمی داره ازم که بامدرکی

 .کرده اسناد اون امضای به مجبور رو تو که کرده شکایت ازش رحمانی نباش نگران-

 .بده شهادت دادگاه بیاد ربانی قرار.داریم شاهدم

 کی؟-

 .کنهمی تو نجات برای هرکاری گفت سراغم آمد پیش وقت چند خودش بودت دزدیده که همون -
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 .نشه دردسر براش چی خودش ولی-

 کردم قبول کنهمی کمکمون که گفت وقتی ولی کنم شکایت ازش میتونستم من اونی نگرانه چرا تو-

 .نکنم شکایت ازش که

 بود شده مجبور بدهیش بخاطر ولی بود پشیمون کارشم از تازه کرد کمکم موقع اون خیلی اون اخه-

 .بکنه رو کار این

 .نمیکنم شکایت ازش گفتم که من باشه-

 .خوشحالم خیلی بابا ممنونم-

 .دیدنت بیایم زودتر که کنممی رو کارا من خوب.طور همین هم ما-

 .کشهمی طول کارم یکم فقط تهران میام خودم من گرفتن رو عماد که حاال بابا نه-

 .تره راحت خیالم اینجوری بیا بعد بشه مشخص دادگاه تکلیف بزار فقط داری دوست هرجور باشه-

 .میگیرم تماس باهاتون پس باشه-

 .حافظ خدا عزیزم باشه-

 .بود نزده حرفی خودم به چرا نیما.کردم قطع رو گوشی

 .بیرون اومدم اتاق از

 . کنم زندگی راحت ترس بدون تونستممی سال یک از بعد منم گرفتن رو عماد که شدنمی باورم

 .کردمی نگاه تلویزیون داشت بیتا

 .رفتم سمتش

 !.شده چی دونیمی بیتا-

 !چی؟-

 .گرفتن عمادو زدممی حرف بابام با-

 !.میگی راست-

 .گفت بابام. اره-

 .میشه چی حاال-

 شهادت دادگاه بره قراره نیما گفت بابام. خونمون گردمبرمی بعدش میشه چی دادگاه ببینم وامیستم-

 .بده

 . خوبیه آدم عجب نیما. میگی راست-

 .ماهه خواهرشم تازه خوبیه پسر خیلی گفتم که بهت-
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 .فراریه ازش همش دختره که کرده چکارش بابک که نیست معلوم

 .میشه جوری یک میبینه رو ندا وقتی خودشم که کرده چکار گذشته تو بابک موندم منم اره-

 .گشنمه خیلی که کن گرم شامو برو هم تو کنم تشکر ازش بزنم زنگ نیما به میرم من بیتا-

 باشه-

................ 

 

 توش زخم جای از چیزی خیلی دیگه هم صورتم شده خوب کامال حالم کار سر برگردم قراره امروز

 .نمونده

 میپوشم مانتومو.رفته سر حوصلم ولی کنم استراحت باید گفته بهم بابک

 .میکنم شالموسرم

 کم رژ و وریمل میزم کرم یکم. میزنه زردی به یکم گونم روی. میکنم نگاه خودمو ایینه جلوی

 .میزنم هم رنگی

 .بیرون میام اتاق از

 .صبحه 8 نزدیک ساعت

 .کار سر برم میخوام نمیدونه هم نیما چون برم تاکسی با مجبورم بیمارستان رفته بیتا

 .ندارم خبر ازش ازپریشب

 .کردم تشکر ازش کلی بود کرده حقم در که کاری بخاطر دیروز

 .نزد حرفی نیما از ولی بود ناراحت یکم زد زنگ بهم دیشب هستی

 .کنم دخالت خصوصیشون مساعل تو نمیخواستم ولی بود شده چی نمیدونم

 .رسیدیم شرکت دم به

 . میزد شور دلم یکم

 . شرکت نیامدم که روزه ده تقریبا

 دیدنم بود اومده پیش روز چند کیانی اقای

 .کرد تشکر ازم کلی بودم کرده که کاری بخاطر

 . بود شده خیره صورتم به مدت تمام شایان

 . انداخت دستم کلی بیتا رفتن وقتی تازه. کنم لهش بزنم خواستم می
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 . شدم شرکت ساختمون وارد

 .جلو اومد شد بلند جاش از دیدنم با نگهبان

 .خوبه حالتون مهندس خانم سالم-

 .خوبم ممنون-

 .میافته توشرکت بد اتفاقای همش چرا وقته چند این نمیدونم. شدید خوب که شکر رو خدا-

 .شده هم ای دیگه چیزه مگه-

 .ندارید خبر شما مگه-

 .شده چی نه-

 .دزدیدن برگشو تا چند مهندس چک دسته اینکه مثل شرکت بود امده پلیس دیروز-

 .برداشتن پول حسابش از

 .میگی راست-

 .مهندس خانم اره-

 .بوده کی کار فهمیدن حاال-

 .بود مردد بزنه میخواست که حرفی از انگار کرد بهم نگاهی نگهبان

 .بوده اون کار میگن اینکه مثل ولی دوستید ربانی اقای با شما میدونم مهندس خانم ببخشید-

 .بردنش اومدن دیروزم.رفته زندان قبال داره سابقه ربانی اقای میگن شرکت تو

 !چی؟-

 .میگن مردم نمیدونم من بخدا-

 .میکنن غلط مردم-

 .کنم چکار نمیدونستم حرص از.رفتم اسانسور سمت

 .شدم پیاده خودمون ی طبقه تو

 .شدم هستی اتاق وارد داخل رفتم

 کرد بلند سرشو هستی

 .کرده گریه کلی انگار بود قرمز چشماش

 .گریه زیر زد کرد بغلم سمتم امد شد بلند جاش از دید منو تا

 ؟.شده چی-
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 .شده چی جون رزیتا دیدی-

 .کرد خودشو کار اخر

 . هستی؟ شده چی-

 . عوضیشه خود کار دونممی من-

 .ببینم بزن حرف درست! . ؟ کی کار-

 .دیگه لعنتی ی آپانته اون کار-

 .ریخت زهرشو اخرم. داشت مشکل نیما با اولم از

 .شده چی بگو. افتاده اتفاقی چه-

 .شده کم میلیون چند شرکت حساب از اینکه مثل پیش روز چند هیچی-

 . شیراز رفته محتشم مهندس.فهمیده بابام بعدش

 درست شایعه شرکت تو بعدم پلیس زده زنگ اونم گفته لعنتی ی دختره اون بابای به رفته بابامم

 .داشتن دسترسی چک دسته به نفر چند فقط چون بوده نیما کار که کردن

 .شدن مشکوک اون به بوده دار سابقه نیما چون

 .گناهه بی من نیمای میدونم من ولی

 هر مهندس به گفتم من میگفت همش انداخت راه ریزی ابرو چه عفریته ی دختره نمیدونی رزیتا

 .نده راه شرکت تو رو پایی سروبی

 کردن خوردش بقیه جلوی اونجوری که بمیرم براش الهی داشت حالی چه نمیدونی نیما بیچاره

 .بود مهم براش خیلی که بابام جلوی مخصوصا

 .بشم نزدیک بهش دیگه ندارم حق گفته بابام

 .بشن مطمئن تا بازداشتگاه بردنش بعدم

 .میکنم درستش من نباش نگران تو-

 .شدم بلند جام از

 .کنی چکار میخوای-

 .نباش نگران تو-

 .میاورد در رو شورش داشت دیگه.رفتم آپانته اتاق سمت

 .منشی پیش رفتم

 سالم-
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 .خوبید مهندس خانم سال-

 .هستن نادری خانم ممنون-

 .اتاقشونن تو بله-

 .رفتم اتاقش سمت

 .اتاقشون تو نره کسی گفتن مهندس خانم-

 .کردم باز رو در منشی حرفای به توجه بدون

 .بستم رو در تو رفتم

 .میزد حرف تلفنی داشت بود نشسته صندلی روی آپانته

 .کرد قطع دیدنم با رو گوشی

 .تو بیای داد اجازه بهت کی-

 .دارم کار باهات-

 .ندارم باهات کاری من بیرون برو-

 .کنم صحبت باهاش داوود ی درباره باید پدرت سراغ میرم بیرون برم که اینجا از باشه-

 .پرید رنگش

 تو تحقیق برای بهم مطمعن آدم یک گفتم بهش بودم زده زنگ رحمانی آقای به پیش روز چند من

 بهش تصادف ی درباره زدم زنگ بهش بود کرده معرفی روبهم یکی اونم کنه معرفی موضوعی یک

 ولی باشه آپانته کار ممکنه دونستممی من بوده داوود اسم به یکی کاره داد خبر بهم اونم گفتم

 .بده لو خودشو شاید زدم دستی یک بهش نبودم مطمعن

 ؟.کیه داوود-

 .میفهمه خودش بدم توضیح که پدرت برای-

 .برگشتم در سمت

 .کن صبر-

 ؟. چیه-

 .میخوای؟ چی-

 . توه کار چک دسته موضوع میدونم-

 .زد پوزخندی

 .دارت سابقه دوست اون حتما گفته کی-
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 داوودو که جور همون برمیاد کارایی چه من از نمیدونی نشناختی منو هنوز تو جون بچه کن گوش-

 .میکنم پیدا چکم دسته دزد کردم پیدا

 . پدرت و میمونی تو اونوقت

 البته

 !؟. چی کارن ولی کردی چکار میکنه فراموش مدت یک وبعد دونشی یک یکی دختر میدونم

 .کرد نگام حرص با

 .بکنی غلطی هیچ نمیتونی تو-

 .نه بوده نیما که بوده جایی همون هم کارن نگفته بهت داده رو نیما امار بهت که احمقی اون-

 .کرد نگام تعجب با

 باال گند که کن تحقیق خوب کنی درست پاپوش یکی برای خواستی ایندفعه.!  نه نمیدونستی اخی-

 .نیاری

 .!میگی دروغ تو-

 یا بودن زندان یک تو نیما با سال دو محتشم کارن که کنن تحقیق که بگی هات نوچه به نمیری چرا-

 .نه

 ؟.میدونی کجا از تو-

 کارن چون گذاشتی کسی بد رو دست ولی. میدونم کجا از من نداره ربطی تو به-

 بوده تو سر زیر کارا این ی همه بفهمه و برگرده اگه هستن قدیمی دوستای نیما و

 .نمیکنه بهت نگاهم

 .بوده من کار که نداری ازم مدرکی هیچ تو-

 بخاطر پرژه این نمیخواستم چون نزدم حرفی موقع اون من ببین. کنممی پیدا ولی ندارم االن باشه-

 .بشه نابود تو ی احمقانه حسادت

 نشدن اجرا یعنی این میزد بهم پدرت با شراکتشو میفهمید اگه میدونم میشناسم رو کارن من چون

 از من برای که گذاشتی دست کسی رو تو.میکنه فرق االن ولی.نبود هم ما شرکت نفع به که پرژه

 . تره مهم چی همه

 .بگذرم پرژه از بخاطرش حاضرم

 ؟.بگذری حاضری چی شرکت این تو کار از-

 .کردم بهش نگاهی

 ؟.چیه منظورت-
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 ای ـطه رابـ که مطمعنم داری ازش که اطالعاتی همه این با نه مگه داشتی ـطه رابـ کارن با قبال تو-

 . ندارم کاری کارن ی گذشته به من.بوده بینتون قبال

 . ریختی بهم رو چیز همه اومدی که وقتی از تو ولی دارم دوستش چون

 بشه خالص دوستت و قبل به برگرده چی همه میخوای اگه.نداره توجه بهم پیش ماه چند مثل کارن

 .بری شرکت این از باید

 .نداریم ربطی هیچ بهم ما نباش نگران. بگیرمش ازت میترسی چیه-

 اگه.میخوره داره شو درازی زبون چوب هم پسره اون. میکنم کارن به رسیدن برای کاری هر من-

 .نشی نزدیک کارن به دیگه و بری شرکت این از باید کنه پیدا نجات میخوای

 بخاطر ازش هم تو سرکارش برگرده نیما امروز همین باید ولی میرم اینجا از من ماه این اخر باشه-

 .کنی خواهی عذر زدی که تهمتی

 .نمیکنم رو کار این من-

 .میکنی کاری هر کارن به رسیدن برای گفتی که تو چرا-

 .انداخت بهم نگاهی تردید با

 .ببینم ظهر از بعد تا نامت استفا اول باید ولی باشه-

 . باشه-

 .رفتم اتاق در سمت

 .وقت هیچ نمیشی نزدیک کارن به نره یادت-

 .زدم بهش پوزخندی.طرفش برگشتم

 .نمیمونه وفادار بهت باش مطمعن چون کنی تصاحب زور به رو مردی نمیتونی وقت هیچ-

 .بیرون امدم اتاق از

 .پایین رفتم

 .بود منتظر در جلوی هستی

 ؟.شد چی-

 .برمیگرده نیما ظهر تا سرکارت برو االنم.میشه درست چی همه نباش نگران-

 .بغلم تو پرید هستی

 .برم قربونت الهی رزیتا میگی راست-

 . دیونه بکش خجالت برو-
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 .نزنم حرفی بهت گفت نیما ولی کنی کاری میتونی نیما نجات برای تو میدونستم رزیتا مرسی-

 .گفت کرد بیخود-

 .دارم کار کلی که برم باید حاال

 جای یک ماه اخر تا باشم اینجا دیگه نمیتونم که گفتم بهش گرفتم تماس کیانی با اول اتاقم تو رفتم

 .کنه پیدا برام گزین

 .کنه امضا فهیم بدم ناممو استفا که پایین رفتم بعدم. کرد قبول ناراحتی کلی با اونم

 آپانته به زود استفامو خبر میدونستم نداشت خوبی ی میونه باهام هنوز انداخت بهم نگاهی منشیش

 .میده

 .ببینم رو مهندس باید سالم-

 .تو برم گفت گرفت تماس اتاقش با

 .شدم اتاقش وارد

 .مهندس اقای سالم-

 .بفرمایید امدید خوش سعادت خانم سالم به-

 .نشستم جلو رفتم

 نباشید راحت شاید گفتم ولی دیدنتون بیام میخواستم راستش من بهترید خوب-

 .میپرسیدم ربانی اقای رواز حالتون

 .دارید لطف میکنم خواهش-

 .بفرمایید خوب-

 .کنید امضا اینو اینجا اومدم راستش-

 .دادم بهش رو برگه

 .انداخت نگاهی برگه به

 ؟.چیه این-

 رو دیگه نفر یک نباشید نگران شما البته خودمون شرکت برگردم ماه اخر تا میخواستم راستش-

 .میفرسته جام شرکت

 .ناراحتید ربانی اقای بخاطر برید میخواید که شده چیزی-

 .نیست ایشون کار که میدونم هستم کارشون پیگیر شخصا خودم من

 .شخصیه مشکل. نداره ربطی نه-
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 .برمیگرده هفته آخر تا اونم کنه تایید محتشم بایدمهندس. بگم چی نمیدونم-

 .میزنم حرف ایشون با خودم من کنید امضا شما پس-

 .داشت نیاز شما کمک به پرژه این واقعا ولی کنم مجبورتون نمیتونم نمیخواید خودتون اگه باشه-

 .نیست من از کمتر بیاد من جای که کسی باشید مطمعن-

 ..میدونم بله-

 .کرد امضا ناراحتی روبا برگه

 .شدم بلند جام از گرفتم رو برگه

 .بزنم حرف شما با موضوعی یک ی درباره میتونم سعادت خانم-

 .بفرمایید بله-

 برام یکم میرید دارید که االن راستش ولی بگم بهتر زمان یک رو موضوع این میخواستم راستش-

 .شده مشکل

 .بشم اشنا باهاتون بیشتر میخواستم بدید اجازه اگه من..من راستش

 .خیره قصدم نکنید بد فکر البته

 .نداشتم فهیم مهندس از حرفو این انتظار اصال شدم شوکه

 چیزا این اهل اصال من ولی ببخشید.شدم شوکه یکم. نداشتم انتظار اصال من ببخشید فهیم اقای-

 .نیستم

 .خیره قصدم گفتم که من سعادت خانم-

 .ندارم ازدواج قصد من ولی هستید درستی ادم شما میدونم-

 .دارم مشکلی من چرا-

 واقعا شما اتفاقا باشید داشته مشکل شما اینکه نه ندارم ازدواج قصد کال من نزنید حرفو این نه..نه-

 .هستید محترمی و خوب مرد

 .بشه عوض نظرتون دیگه وقت چند شاید که باشم امیدوار میتونم پس-

 کنید فراموش کال بهتره. کنم معطل رو شما نمیخوام من ببینید-

 .بشه عوض نظرتون شاید میمونم منتظر بازم من ولی-

 . نکنید رو کار این میکنم خواهش-

 .خورد زنگ اتاقش تلفن

 .کرد زدن حرف به شروع و برداشت رو گوشی
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 .اجازه با برم بهتره من-

 .بیرون امدم سریع دادمنم تکون سرشو

 کارن فقط من برای ولی.بود آل ایده مرد یک فهیم مهندس. زده حرفو این فهیم مهندس نمیشد باورم

 .کنم فراموشش نمیتونستم بودو قلبم تو همیشه که کسی بود زندگیم مرد تنها

 .کنم ازدواج دیگه یکی با قلبمه تو دیگه نفر یک وقتی نمیتونستم

 رو برگه و برگرده کارن که میکردم صبر هفته اخر تا باید حاال فرستادم ا پانته برای رو استفا برگه

 .کنه امضا

 .اتاقوزدن در که بود 1 نزدیک ساعت

 .بله-

 .شدن جمع پایین همه امده نیما بیا رزیتا-

 .شدم بلند جام از

 .حسابداری قسمت رفتیم هستی با

 .بودن همه

 .زد لبخندی دیدنم با نیما

 .نمیاره خودش روی به ولی میخوره حرص داره میدونستم جلو امد ا پانته

 .میخوام معذرت ازتون من ربانی اقای-

 .کرد نگاه بهش نفرت با نیما

 . خانم نیست بازی بچه نفر یک ابروی با بازی-

 .رفت ازاونجا کردو مشت دستاشو ا پانته

 .شد تموم خوب چی همه

 .خواست عذر ازش بود کرده شک نیما به اینکه بخاطر هم هستی بابای

 .بود تر مهم چی همه از من برای این.بودن خوشحال خیلی نیما و هستی

....................... 

 . گرفته استرس صبح از بیتا. خواستگاری بیاد امیر بود قرار امروز

 .برمیگشتم و کنه امضا کارن برگمو که شرکت میرفتم باید منم

 .بود شده وسرد بارونی هوا بود مهر اواخر
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 .کردم تنم جین شلوار و ابی شال با رو ابیم ی پاییزه مانتوی

 .سرکار نرم رسمی دیگه کردم سعی نبودم اونجا کارمند من دیگه امروز کردم ارایشم

 .زدم سرخابی رژ یک

 .بیرون امدم اتاق از ریمل و چشم خط با

 .طرفم امد بیتا

 .میره کجا کرده خوشگل خانم-

 .کار سر میرم دارم-

 .برگشته کارن خبره چه جوری این-

 .کردم نگاش ناراحتی با

 .کنه امضا مو استفا ی برگه برم میخوام ولی برگشته که اون اره-

 ؟.؟چرا. چی-

 .شرکت اون برم نمیخوام دیگه-

 .میمردی بخاطرش داشتی بود مهم خیلی برات پرژه اون که تو چرا-

 .برم نمیخوام دیگه االن ولی اره-

 .زده حرفی کارن شده رزیتاچی-

 .بزنی رو پرژه اون قید شدی حاضر که شده چی

 .شدم خسته جوری همین هیچی-

 .بری نمیزارم وگرنه بگو راستشو نگو دروغ رزیتا-

 .شده چی بگم بهش شدم مجبور

 .خطرناکیه ادم عجب دختره اون وای-

 بهش رسیدن برای حاضره کرده کورش کارن عشق هم ا پانته.میکنه کاری هر عشقش بخاطر ادم-

 .بکنه کاری هر

 .بدی تحویلش دستی دو رو کارن میخوای تو یعنی-

 تونستم رفتن اونجا از با حداقل میکنه فرقی چه من برای نمیده اهمیت من به االنشم همین کارن-

 .بدم نجات رو نیما

 .کنه تصاحب رو کارن جادوگر اون نیست مهم برات یعنی-
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 .نداره اون به میلی کارن میدونم که زندم امید این به فقط میکشم عذاب دارم چقدر نمیدونی بیتا-

 .میشدم دیونه وگرنه

 .چی سمتش رفت کارن که کرد کاری یک بالخره دختره اگه خوب-

 اتفاق این درصد یک اگه بیتا میشم دیونه دارم.نکردم فکر موضوع این به االن تا میکنی فکر-

 .وامیسته دیگه قلبم بیافته

 .میکنی نابود خودتو ذره ذره داری زریتا ای دیونه تو-

 .کنم چکار میگی-

 .میزنیم حرف باهم بعدا برگرد زود نشه دیرت برو فعال خوب خیله-

 .باشه-

 چکار نمیدونم تنهایی من میاد دیر بابکم.بزنم گند همش ممکنه دارم استرس من ها بیای زود رز-

 .کنم

 .میام زود نباش نگران باشه-

 .برگردم زود که داد بهم رو ماشینش سویچ بیتا

 .بود بارونی هوا کردم پارک شرکت دم رو ماشین

 .شدم شرکت وارد

 .نبود منشی کارن اتاق سمت باال رفتم

 .رفتم اتاق سمت اوردم در کیفم از رو برگه.مرخصی بود رفته حتما

 .میزد حرف زن یک با داشت کارن انگار میومد زدن حرف صدای

 .بود باز نیمه در

 .نمیشد دیده چیزی در ازالی

 .میزد تند تند قلبم

 .کردم باز رو در اروم

 .بود شده خشک روبروم ی صحنه به چشمام

 .بکشم نمیتوستم نفسم حتی

 .بود دستش تو کارن دست.بود نشسته کارن میز روی تاپ با ا پانته

 .جلو برم نه عقب برم نه کنم حرکت دیگهنمیتونستم
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 .میلرزید دستام

 .زمین افتاد دستم توی از برگه

 .شد بلند جاش از دفعه یک دیدنم با کارن

 .نمیزد دیگه قلبم

 .تو اومدی انداختی سرتو طویلس اینجا مگه.بزنی در نیستی بلد-

 .بزنه حرف اینجوری باهام میکرد جرات کارنذچطور.بزنم حرف نمیتونستم

 .توام با-

 .رفت مانتوش سمت شد بلند میز روی از ا پانته

 !اللی-

 .میلرزیدم حرص از.میکرد خوردم داشتم کارن

 .بود..باز..در -

 موقعم بی لکنت این به لعنت. داشتم که ضعفی این به لعنت. من به لعنت

 .میکرد تنش مانتوشو ارومی با داشت.بود لبش روی ای مندانه پیروز لبخند آپانته

 .میکردم گریه نباید.کردم مشت دستامو

 .دادم قورت بغضمو

 .کنم تحمل نمیتونستم در سمت برگشتم

 کجا؟-

 .دادم ادامه راهم به

 ؟.چکارداشتی. کجا گفتم-

 .میام... ا..بعد-

 .بگو کارتو االن همین-

 .برگشتم

 .نزدیکم امد کارن

 .پایین سرموانداختم کنم نگاش نمیخواستم.میکرد نگاه صورتم به

 .میلرزید دستام برداشتم رو زمین روی برگه شدم خم

 .گرفتم سمتش رو برگه
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 .گرفت دستم از رو برگه

 .رفت در سمت ا پانته

 .میرم فعال من-

 .نزد حرفی کارن

 ؟.چیه این-. رفت اونم

 .بیرون برم لعنتی اتاق اون از خواستممی فقط بود بده خیلی حالم

 .بدم... استفا... میخوام-

 چرا؟-

 .شخصیه-

 شرکت این تو خوب مورد چیه.بدی استفا بخوای فرداش بیای روزی یک بازیه مسخره کردی فکر-

 .نبود خوبی مورد فهیم. نکردی پیدا

 .داری ـطه رابـ هم کیانی شایان با شنیدم

 .میزد من به رو حرفا این داشت اونوقت میکرد خواستمی هرغلطی خودش.بودم شده عصبی

 .کنه خوردم دادممی اجازه این از بیشتر نباید کردم بلند سرمو

 ساکت دیدم که چیزی با تونستمنمی امروز دیگه بود بستم بود زده حرف اینجوری باهام که هرچقدر

 . بمونم

 با که میگیرن اشتباه خونشون با شرکتو تو مثل همه.. کردی.. فکر. نداره ربطی..تو.. به -

 .بزارن قرار توش معشوقشون

 .شد عوض رنگش

 .بیرون اتاقم از گمشو-

 .برم کن امضا رو برگه اینجا بیام نداشتم ای عالقه اولم از من-

 .کرد امضا عصبانیت با رو برگه رفت میزش سمت

 .سمتم کرد پرت

 .برداشتم زمین روی از رو برگه جلو رفتم

 .میشد تیکه تیکه داشت قلبم

 .نیست شرکت این تو مثل کثیفی آدم لیاقت.ببینمت وقت هیچ خوامنمی دیگه-

 خودش که کسی میزنه حرفو این داره کی ببین-
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 .همست از بدتر

 .بکنن کاری هیچ نباید ـا*زنـ ولی کنیمی داری دوست هرغلطی مردی چون چیه

 فقط نمیبینن رو خودشون دورو ادمای میگن. کن شروع خودت از اول میاد بدت آدما کثیفی از خیلی

 .دارن مشکل بقیه کننمی فکر

 رفتم اتاق در سمت

 . گرفت رو بازوم پشت از دفعه یک

 .دورم ریخت همه موهام شکست دیوار به برخورد با سرم ی گیره. دیوار به خوردم داد هولم

 . افتاد دستم از برگه

 .بخورم تکون نمیتونستم واستاد روبروم اومد

 . کردم بلند سرمو

 .کشیدمی نفس تند تند.بود شده قرمز عصبانیت از صورتش کردم نگاه بهش

 . هان زدی زر چی-

 .زدم بهش پوزخندی

 .نه مگه تلخه حقیقت حرف-

 .باشه تلخ تونهمی چقدر حقیقت بدونی میخوای.  میمونه زهر مثل.تلخه خیلی اره-

 .کرد نگام خاصی جور

 . کنار برو -

 .کرد نگاه لبم به

 .رسیدی خودت به اینجوری که داری قرار کسی با-

 . میدونست رو حرکاتم تمام کارن نگفتم چیزی

 .کنه استفاده ضعفام از که دادممی اجازه نباید دیگه من ولی

 میشه... دیرم برم خواممی.. کنار برو.مشکلیه دارم قرار اره-

 .بود شده عصبی بیشتر حرفم از انگار

 .زد چنگ موهامو

 .میشد منفجر ضربان شدت از داشت قلبم. جلو آورد سرشو

 .عقب برد سرشو
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 .بودم شده خشک

 . بفهمی تا کردم رو کار این نداری ارزشی هیچ برام تو-

 . کنم توجه بهت نداشتی لیاقت وقت هیچ تو ولی. باشم کثیف تونممی چقدر

 .بود سوخته برات دلم مدت تمام

 .کرد تحملش روزم چند نمیشه که بیچاره مریض ادم یک.بودی کم خیلی من برای تو

 .بکشی نفس درست نمیتونی حتی

 .کرد بهش نگاهی باال آورد دستمو

 . کنم معرفی بهت خوب دکتر یک میخوای. نه مگه لرزهمی دستات میشی عصبی وقتی هنوزم

 .نه نشده خوب هنوزم لنکنتت

 .کردیمی چکار بودی سالم اگه هستی تنوع دنبال همش که نیستی سالم خوبه متاسفم برات

 .بود شده اشک از پر چشمام

 که هستن تو مثل امثال دنبال تنوع برای که کیانیه شایان و عماد مثل آدمایی تولیاقتش مثل آدمی-

 .کنن ولت شدن خسته ازت که مدتم یک از بعد

 .خوبه زیادی برات فهیم مهندس

 نگاه تو مثل لیاقتیبی آدم به نمیکنم ول اونو وقت هیچ منم بشه نامزدم قراره آپانته ضمن در

 .کرد ول موهامو.کنم

 .گرفت فاصله ازم

 . بیرون شرکتم از گمشو حاال-

 .بکشم نفس نمیتونستم

 .رفتم در سمت

 . نیست تنش تو حسی هیچ که بودم کسی مثل

 .بیرون اومدم اونجا از چجوری نفهمیدم

 .میومد شدیدی بارون رفتممی فقط

 .بود شده حس بی پاهام.میرفتم راه فقط گنگ آدمای مثل کجام دونستمنمی

 .کردم نگاه روبروم خیابون به ساعتها نشستم گوشه یک

 .بود شده خیس لباسام تمام
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 .میکردن نگام تأسف با همه مردم

 شاید مریضم من بودن فهمیده هم اونا حتما

 .بود سوخته برام دلشون هم اونا

 .بود اومده بند بارون

 .بودم نشسته سرجام جور همون من ولی

 حاال.بود شده تموم چیز همه دیگه کنه نامزد میخواست که حاال.بود نگذاشته برام چیزی دیگه کارن

 .شده تموم کارن که بود شده باورش هم قلبم

 بیخود من کردم دفن قلبم توی رو کارن عشق لحظه این تو امروز.بود شده بزرگتر قلبم ی حفره

 .میزدم گول خودمو داشتم مدت تمام. بود واقعی من عشق که بفهمه کارن بودم منتظر

 گفت بهم بودم کم براش من گفتمی وقتی نه یا بود واقعی من عشق بفهمه اون نبود مهم دیگه حاال

 . مریض

 .بود سوخته برام دلش گفت بهم

 اون اونوقت بودم گذرونده کارن به عشق با زندگیمو های لحظه لحظه تمام مدت این تمام احمق منه

 .کرد رفتار باهام اشغال مثل

 ..بیتا...گفت بیتا

 ..بیتا وای

 .کردم نگاه اطراف به شدم بلند جام از

 .کجام دونستمنمی

 .رفتم طرفش میشد رد اطراف اون از داشت یکی

 .چنده ساعت ببخشید اقا-

 .کرد نگام خاصی حالت با مرده

 .شش-

 .شد دیر وای-

 .دویدم خیابون سمت

 میشدن رد باسرعت ماشینا

 .داشتنمی نگه کسی

 .داشت نگه ماشین یک بالخره
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 .کرد نگاه وضعم سرو به

 .استخر تو افتادی.داغونی اینقدر چرا-

 .دارم عجله خیلی ببرید جایی یک تا منو میتونید ببخشید اقا-

 .باال بیا-

 .نشستم ماشین تو رفتم

 .بود شیک خیلی ماشینش

 .پریشون دختر بری میخوای کجا نگفتی خوب-

 .گفتم بهش رو آدرس

 هنوز چرا تو شده تموم بارون پیش ساعت یک کنیمی چکار خیابون ی گوشه وضع این با-

 .هستی اینجوری

 .نزدم حرفی

 .کردی فرار خونه از-

 چی؟-

 .کردی فرار میگم-

 .نه-

 .شدی شکلی این چرا پس-

 .برید تر تند میشه-

 .بگم چیزی بهش خوامنمی فهمید.نزد حرفی دیگه پسره

 .رسیدم خونه دم به

 .شدم پیاده ماشین از

 .میارم رو کرایتون االن کنید صبر دقیقه چند-

 .نیستم آژانس من نمیخواد-

 .کنم تشکر ازتون چجوری نمیدونم ممنون خیلی-

 .گرفت سمتم کارتی

 .میشم خوشحال بگیرید تماس باهام اگه-

 .دویدم بیتا ی خونه سمت گرفتم رو کارت
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 .زدم رو خونه زنگ

 نمیومد باال دیگه نفسم.دویدم آپارتمان در دم تا رو ها پله تمام. تو رفتم شد باز در

 .بود در دم بیتا

 .بود شده قرمز چشماش

 .سالم-

 . بودی گوری کدوم-

 .ببخشید-

 . گریه زیر زد

 .آره ببخشید. همین-

 .شبه هفته چنده ساعت میدونی بیرون رفتی صبح از

 .میگردن دنبالت دارن همه

 .ببخشید.کردم غلط نکن گریه خدا رو تو خواممی معذرت بیتا-

 .میکرد خس خس سینم.کردم عطسه

 .خیسه چرا لباسات.شدی اینجوری چرا تو بیا-

 .شده قرمز چشمات

 .کردی گریه

 .آره شد خراب چی همه من بخاطر بازم شد چی مراسم کن ول منو-

 .بیان هشت ساعت قراره ندادم خبر امیر به هنوز من-

 .شو حاضر برو پس -

 .نیان میزنم زنگ کن ولش-

 .میکردم سرفه

 .ببخشم خودمو نمیتونم من بزنی بهم رو مراسم بخوای اگه.کنممی خواهش. نکن رو کار این بیتا-

 .ندارم حوصله وضع این با اخه-

 .میکنم آماده رو چی همه من شو حاضر برو تو

 .بودی کجا االن تا داری تب کنم فکر شده قرمز صورتت نمیخواد-

 . خوبم من شو حاضر برو من بخاطر بیتا-
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 .برگردن بده خبر نیماهم به بگم.خونه اومدی بگم کنم تلفن بابک به بزار پس باشه-

 .کردی خبر رو شهر ی همه-

 .شده گم صبح از خانم وقتی بزارم دست رو دست. بشینم میخواستی-

 .دیگه شو حاضر برو-

 . باشه-

 .کردم مرتب رو جا همه سریع منم اتاق تو رفت بیتا

 .رفتمی گیج سرم

 .بود شده داغ بدنم

 .کردم دم رو چایی

 .کردم مرتب هم رو آشپزخونه

 .امادست چی همه دیگه میرم من بیتا-

 .دادزد اتاق تو از بیتا

 ؟. کجا-

 .نیومدن تا زشته دیگه برم-

 .بیا زود کن عوض لباساتو برو.باشی مراسم تو باید تو-

 .کیه دختره این گننمی چی برای بمونم آخه من-

 .بیرون اومد اتاق از بیتا

 بود بافته موهاشم.بود تنش آبی دامن و کت یک

 دوست خیلی ولی معمولی صورتی با داشت کوتاهی قد بود نقشی ریز دختر بیتا.بود شده خوشگل

 .بود داشتنی

 شدی خوشگل-

 .مرسی-

 .رز باشی تو دارم دوست من

 .عزیزم برم بزار-

 .نزدیکم اومد

 .رز خوبه حالت-
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 .کردم سرفه تا چند

 .اره-

 . پیشونیم رو گذاشت رو دستش

 .باالست خیلی تبت. داغی چقدر وای-

 .دیگه برم.خوبم من-

 .کرد بهم نگاهی

 .نداره اشکال مریضی چون باشه-

 .باشی باید هام مراسم بقیه برای ولی

 .باشه-

 .گذاشتم جا شرکت تو رو چیز همه اومد یادم.رفتم در سمت

 .بده رو خونم کلید بیتا-

 ؟ چرا-

 .گذاشتم جا شرکت تو کیفمو-

 .نیومدی ماشین با مگه.بودی کجا آالن تا پس رز-

 .بیان االن ممکنه میگم بهت رو چی همه بعدا بده کلیدو بیتا-

 .آورد رو کلیدا رفت بیتا

 .بودی کجا بگی باید میام شب آخر ولی بگیر-

 .فضول عروس باشه-

 .زدن رو در زنگ

 بابکه؟-

 .اره-

 .بودم کجا بزنه غر بهم ساعت یک بابکم خوامنمی میرم ها پله از من پس-

 .برو باشه-

 .پایین رفتم ها پله از

 .شدم خونه وارد. خونم سمت رفتم

 .اتاقم تو رفتم
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 .داشت نم همش هنوز کردم عوض لباسامو

 .کردمی درد تنم

 .داشتم شدیدی درد گلو.میکردم سرفه مدام کشیدم دراز تخت روی

 .کشیدم دراز تخت روی دوباره.خوردم قرص تا چند شدم بلند جام از

 .شد بسته کم کم چشمام

  

 .میده تکونم داره یکی میکردم حس

 .بازکنم رو چشمام این از بیشتر نمیتونستم ولی کردم باز یکم چشممو الیه

 .میدید تار چشمام

 . بستمش دوباره

 .بخوابم بزار بیتا-

 ؟.خوردی چی بگو. کن باز چشماتو رز-

 .بخوابم بزار. هیچی-

 بیمارستان ببریمش میگه هزیون داره بابک-بیتا

 باالست تبش. داره تب فقط.کردی شروع تو باز-

 .چی بشه بدتر اگه-

 .بیمارستان ببریمش میگه راست-نیما

 مثال هست که دکتر ببریمش کجا وصله بهش که سرمم زدم آمپول بهش میشه خوب حالش نیما-ندا

 .کنه چکار خوادمی بیمارستان

 .بده حالش خیلی اخه-

 .میشه خوب نباش نگران-

 ؟.بوده کجا نگفت بهت بیتا-نیما

 . بود خیس لباساش تمام بود داغون خیلی ولی. میگم بعدا گفت یعنی. نه-

 .بوده بارون تو ساعتها انگار

 .خونه نیومدی باهاش چرا-بابک

 .کنم قبول شدم مجبور کرد خواهش ازم کلی نزنم بهم رو مراسم گفت خودش-
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 تا بزنه سر بهش بود نیومده نیما اگه.کردیمی قبول باید تو گفت هرچی اون کرد بیخود خودش-

 .میمرد تب از صبح

 .نیان زنممی زنگ گفتم بهش من. کرد اصرار خودش بخدا-

 تون دوتا هر.بگم چی شما به من اخه-

 .اید دیونه

 .نه مگه میشه خوب بابک-

 . آره بشی دکتر میخوای مثال تو-

 .ندارم حوصلتو برو

 .نیارن باال گند باشم مواظب باید همش. گرفتن دورمو احمق چندتا

 .گذاشته جا وسایلشو ی همه که بوده کجا صبح از نیست معلوم که این از اونم تو از این

 بیرون زده شرکت از وضع اون با امروز چرا.داده استفا شرکت از رزیتا چرا بگو راستشو بیتا-نیما

 رفت شرکت از وقتی گفتمی نگهبان. بود شرکت در دم ماشینم حتی گذاشته شرکت تو چیزو همه که

 .نبود خوب حالش بیرون

 .نمیدونم من-

 .داری خبر اون چی همه از تو نگو دروغ-بابک

 .نمیدونم من گفتم-

 .نکنید صدا سرو اینقدر بیچاره این سر باال بیرون برید دیگه بسته-ندا

 .مریضه مثال

 .میگه بهمون خودش فردا بریم بیا داداش-نیما

 .میریم حسابتو بعدا من بیتا-بابک

 . بوده کجا نگفت بهم بخدا ندا-

 .عزیزم نداره اشکال-

 اینجوری بخدا ولی.کردم ول رو رزیتا نخوره بهم خواستگاریم اینکه بخاطر من کنهمی فکر بابک-

 .نزدم بهم رو مراسم کرد خواهش ازم اینکه بخاطر فقط بودم نگرانش مدت تمام نیست

 دکتری ماشاال خودت که تو داره خوردگی سرما فقط میشه خوب رزیتا نباش ناراحت عزیزم میدونم-

. 

 ؟.دیدی رو رزیتا بازویه ندا-
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 !.مگه چطور نه-

 .باال بزن استینشو-

 ؟.چیه این-

 .نفره یک انگشتای رد-

 .افتاده براش اتفاقی نکنه بوده کی یعنی-

 .شده چی یعنی

 . شده چی پرسیدممی ازش موقع همون کاش ندا نمیدونم-

 افتاده براش اتفاقی چه نیست معلوم

 .بده اینقدر حالش که نفهمیدم احمق منه

 .کرد مرتب رو خونه وضعش این با اومد تازه

 . گذاشت چای

 .خونه تنها فرستادمش حال اون با من بعد

 .نکن گریه بیتا باش اروم-

 .میکشت منو میدید دستشو بابک اگه-

 .داره دوست رو رزیتا بابک بیتا-

 .خیلی اره-

 .واقعا-

 .کنیمی فکر تو که اونجوری نه ولی. اره-

 .داره دوستش جور همون بابکم داره دوست رو رزیتا که نیما مثل

 .اهان-

.................. 

 داشتم شدیدی گلودرد

 .کردم باز رو چشمام

 .کردمی درد سرم هنوز

 .بود نشسته کنارم ندا

 .سالم-
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 ؟.چطوری.  سالم-

 . خوبم-

 .کنیمی چکار اینجا تو-

 .باالست تبت دیدم اومدم باهاش منم ببینتت اومد نیما شد بد حالت دیشب-

 .بشی خوب تا موندیم جا همین

 .سرمه باال بیتا کردم فکر دیشب انداختم زندگی از هم رو تو ببخشید-

 .بیمارستان رفتن رادمنش دکتر با بعدش. بود صبح تا اره-

 .بود اینجا بابکم-

 .اره-

 .میکنه دعوا باهام ببینه منو باز حتما وای-

 .زد لبخندی ندا

 ؟.ترسیمی ازش-

 .نیست حالیش هیچی کنه قاطی وقتی میمونه اژدها مثل بابا اره-

 .میدونم-

 . میدونی کجا از تو-

 .بود شده هول ندا

 .جوریه همین بیمارستانم تو خوب-

 .اهان-

 .داد بهم قرصامو.خوردم آورد صبحانه برام یکم ندا

 .خوابیدم دوباره بعدم

 

............. 

 .شدم بیدار خواب از بود ۱۲ ساعت نزدیک

 .بود دراور روی که کردمی نگاه بابک و بیتا منو عکس به داشت ندا

 .سمتم برگشت

 .شدی بیدار-
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 .اره-

 .چطوره؟ حالت-

 .نشه خوب زود آدم. باشی تو پرستارم میشه مگه بهترم خیلی-

 .زد لبخندی ندا

 .بپرسم ازت چیزی یک میتونم ندا-

 .مونده دلم تو حرف این وقته خیلی ولی فوضولم من بگی شاید دونممی

 ؟.چیه بگو-

 .داری دوست بابکو تو-

 .کرد نگام تعجب با ندا

 .نه-

 .آره میگن دارن چشمات-

 .نیست اینطور-

 .بده تشخیص رو دیگه عاشق آدم یک نگاهای میتونه بوده عاشق که آدمی یک فقط-

 .هستی کسی عاشق مگه هم تو-

 .بود گرفته درد سوالش از قلبم

 .شد جمع چشمام تو اشک

 ..ولی بودم عاشقش هم خیلی.بودم-

 .ریخت صورتم رو اشک قطره یک کنم کنترل اشکمو نتونستم کردم سعی هرچی

 .گرفت دستمو نشست کنارم آمد ندا

 نیرویی هیچ میکردم حس که زیاد اینقدر بودم عاشق زمانی یک منم. کنم درک حالتو میتونم-

 .کنه نابودم تونهنمی

 .زمین خوردم بد ولی

 لحظه یک تو زندگیم تمام.زندان رفت من بخاطر نیما ریخت بهم چی همه. واستاد قلبم موقع اون

 .شد خراب

 . بودم داده دست از باهم چیمو همه کنم چکار دونستمنمی

 گریه بودم داده دست از که چیزایی بخاطر شب هر و روز هر.چیمو همه برادرمو عشقمو،

 .بشه زده پس قلبم پیوند ممکنه گفتمی دکتر میشد بد حالم داشت دوباره.میکردم
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 .بود من به امید فقط چشماش تو نیما دیدن زندان رفتم که روز یک

 .کنهمی زندگی داره من امید به فقط گفت بهم

 فقط بستم قلبمو در بشم عوض گرفتم تصمیم. کنم تموم رو گریه گرفتم تصمیم خودم با روز اون از

 .زندان بود رفته من بخاطر اون آخه بیرون بیارمش تا.کردممی کار نیما ازادیه امید به

 .آره بود بابک بودی عاشقش که ادمی-

 .زد تلخی لبخند ندا

 .نبود حاد زیاد ولی داشتم قلبی مشکل گی بچه از میگذروندم طرحمو داشتم-

 .دیدم بابکو بیمارستان تو بار اولین

 .میکردم دوری ازش اوایل اون

 رو همه میگفتن نداره دخترا با ـطه رابـ تو خوبی ی سابقه میگفتن همه. بود شیطون خیلی بابک

 .نیست عاشقی و عشق اهل کال کنهمی ولشون مدت یک از بعد و میزاره سرکار

 .نبود مهم زیاد برام منم

 .شده عوض باهام رفتارش کردم حس اینکه تا

 .کردمی بیشتری توجه بهم

 . بود اومده خوشم ازش کم کم منم

 .شدم عاشقش نیست پایبند چیزی به بابک دونستممی اینکه با

 .کنم خودم عاشق رو اون تونممی بهش عشق با من گفتم خودم با

 .بود زندگیم مرد آخرین و اولین بابک بود شده رویا مثل برام زندگی. فتیم رمی بیرون باهم دیگه

 

 .پرستیدمشمی من

 .شد تر حاد قلبم مشکل اینکه تا

 .کنم عمل قلبمو که میگشت پول دنبال در به در نیما

 .نداشتیم پول اینقدر ماهم بود زیاد خیلی عمل پول ولی

 .گرفتم تصمیم. کنم چکار دونستمنمی

 .نداشتم ای چاره ولی سخت برام خیلی. کنه کمکم که بگم بابک به

 .بگم قلبمو عمل موضوع بعدش عاشقشم که بگم بهش اول خواستممی. گذاشتم قرار باهاش
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 .نبود خوب اصال داشتم که استرسی بخاطر حالم روز اون

 .قرار سر رفتم

 .شدم ماشین سوار بود اومده ماشینش با

 .کنم شروع کجا از نمیدونستم

 .مسافرت بره بود قرار داشت عجله خیلی

 .شدم عاشقش که گفتم بهش بالخره

 .بود کرده سکوت

 .خنده زیر زد بعد

 .چشممه جلوی ها لحظه اون ی ثانیه به ثانیه هنوز

 .عاشقشم که نیست مهم براش گفت.شدم عاشقش که احمقم من گفت

 .نیست چیزا این اهل که گفته بهم اول روز از گفت

 وجود که چیزیه ترین مسخره عشق گفت. ببینه منو خوادنمی دلش دیگه شدم عاشقش که حاال گفت

 . داره

 .ریخت صورتش روی ندا اشکای

 .کنم فراموشش گفت-

 .نداشت رو ناراحتی همه این طاقت قلبم

 .گذشت ازم راحتی همین به اون ولی داشتم دوستش وجودم تمام با من

 .نبودم زنده دیگه شدم پیاده ماشین از وقتی

 . بمونم زنده نبود مهم برام دیگه

 .نداشت وجود توش چیزی وقتی میکردم عمل قلبمو باید چرا

 .شدم بیهوش خیابون تو

 .بودم بیمارستان تو اومدم بهوش وقتی

 .بود کرده نزول پول نیما بودن کرده عملم

 . بودم ها مرده مثل خونه برگشتم وقتی

 .میکردم تحمل نیما بخاطر فقط

 . بردن گرفتن رو نیما کارا طلب اینکه تا
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 بود سخت خیلی برام تنهایی اوایل اون

 مهم برام کسی نیما جز دیگه برگشت ارادم دوباره کنم فکر نیما به فقط که گرفتم تصمیم وقتی ولی

 .نبود

 .کردم پیدا کار دیگه بیمارستان یه تو

 .کار برای کیش رفته بابک شنیدم

 .میکردم کار شب تا صبح

 . کار بود شده زندگیم ی همه

 شد آزاد زندان از نیما اینکه تا

 .میکرد تعریف خیلی تو از بیرون بیاد زندان از کرده کمکش یکی گفت برگشت وقتی

 شده آشنا چجوری تو با نگفت بهم وقت هیچ

 من مثل که گفت بهم خودش بعدش ولی میگه ازت اینقدر که شده عاشقت میکردم فکر اوایل اون

 .داره دوستت

 .میدونی خودت که بعدشم

 .باشه کرده رو کار این بابک نمیشه باورم-

 میتونست روزی یک گفت کنهمی خودش بخاطر رو کار این داره گفت بهم. کرد کمک بهم که روزی

 .نکرده ولی کنه کمک یکی به

 .بودی تو آدم اون دونستمنمی

 .کنی چکار میخوای حاال

 .میکردم االن تا که رو کاری همون هیچی-

 .کردی فراموش واقعا بابکو یعنی-

 .کردی فراموش عشقتو چی تو-

 .داره فرق خیلی تو با زندگیم من-

 .کنهمی ازدواج داره. داشتم دوستش من که کسی

 .کرد نگام ناراحتی با ندا

 نه مگه داره درد خیلی-

 ولی بود نشناخته رو عشق موقع شایداون.کرد بدی کار بابک دونممی من. ندا نیستی من جای تو-

 .داره فرق تو به حسش مطمعنم االن
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 . فهمیده هم بیتا حتی

 .نده دست از زندگیتو عشق باهاش لجبازی بخاطر. بده دیگه فرصت یک بهش

 .باش داشته دوست منو بگم بهش دوباره کنم چکار میگی-

 . بده بهش خواست فرصت ازت اگه ولی. نه-

 .میدی خودت به رو فرصت این داری واقع در

 . ندید رو تو عشق که بود کور بابک

 .ببینه عشقتو که کنی کاری باید

 .بکنم میتونم چکار-

 .کنممی درستش من-

 . چجوری-

 .میگم بهت-

 .کنه چکار که دادم توضیح براش

 .میشه عصبانی گفتیم دروغ بهش ما که بفهمه اگه. مطمعنی تو-

 .کنهمی معاینت مگه بفهمه خوادمی کجا از-

 .بشکنه قلبمو دوباره ترسممی من ولی باشه-

 .کردی تالشتو دوباره حداقل نداره اشکال-

 .شده چی بازوت رزیتا میگم.باشه-

 .زمین خوردم نیست چیزی-

 .بدم تشخیص دستو انگشتای جای تونممی من نگو دروغم ولی نگو بگی خواینمی اگه-

 .پایین انداختم سرمو

 .خواممی معذرت-

 .شده چی بگی بهم روزی یک هم تو شاید نداره اشکال-

 .بزنم حرفی دربارش بخوام سخته برام خیلی کن باور نشو ناراحت دستم از ندا-

 .نیست حزم قابل خودم برای هنوز

 .کنممی درکت نداره اشکال باشه-

 .ممنونم-
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.......................... 

 .بود پخته سوپ ندابرام

 .خوردم ازش یکم

 .کنه شروع رو نقشش که کردم اشاره ندا به آمد خونه در صدای

 .اومدن وبیتا بابک دونستممی فهمید اونم

 .گفتم بلند

 .؟ کنی چکار میخوای ندا-

 .نمیکنم قبول من نکن اصرار رزیتا گفتم-

 .نیستی نیما فکر به یعنی-

 .نمونم زنده ممکنه کمه خیلی دفعه این شانسم گفته دکتر کنم عمل دوباره خوامنمی رزیتا-

 .کنم حروم پول بیخود چرا

 .بده عملمو پول تا کنه کار باید عمر آخر تا نیما اینجوری

 .واسته قلبت که بمونی جوری همین میخوای-

 .کنمنمی درست دردسر نیما برای حداقل اینجوری اره-

 . شدی دیونه-

 .نمیزنی حرفی کسی به دادی قول بهم تو رزیتا-

 .کشیمی خودتو دستی دستی داری ببینم واستم نمیتونم من ولی-

 زیاده عمل ریسک گفته دکتر فهمینمی چرا-

 . دارم شانس درصد چند فقط گفته

 .نداره فرقی دیر و زود. میمیرم من بهرحال

 .شد باز اتاق در

 .بودن شده خشک در پشت بابک و بیتا

 !. ندا-بیتا

  بود شده قرمز بابک صورت

 .اومدین کی سالم-

 . خوبه حالت تو-بیتا
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 . برم من اومدین که حاال خوب شده بهتر هم رزیتا. خوبم من-ندا

 .دارم کار یکم

 .رفت مانتوش سمت.شد بلند کنارم از ندا

 .کن صبر-بابک

 . برگشت ندا

 .بله؟-

 ..قلبت تو..تو-

 شد عوض ندا نگاه حالت

 .برم باید من-

 . میگفتی چی شنیدم کن صبر گفتم-

 .رادمنش دکتر شنیدی چی که نیست مهم برام-

 .نمیکنی عمل چرا-

 . بدم توضیح شما برای باید-

 .کنیمی بازی باجونت داری کن تموم رو بازی مسخره ندا-

 .!دکتر ربانی خانم -

 .کنم چکار میدم تشخیص خودم من باشه داشته ربطی شما به من جون نکنم فکر بعدم

 .دادزد بابک

 !ندا-

 .کردمی نگاشون تعجب با بیتا

 .رادمنش دکتر نکن صدا اسممو دیگه-

 .ندا نزدیک اومد بابک

 .کنی عمل زود باید باشه شده دیر اآلنم همین ممکنه نیار در بازی بچه ندا-

 .میگید شما چون بکنم رو کار این باید چرا-

 .داره رو تو فقط اون نیستی نیما فکر به دارن دوستت که کسایی بخاطر-

 اتفاق این قراره کی دونممی که اینه بقیه با من مرگ فرق.دکتر میریممی روزی یک ما ی همه-

 .بیفته
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 . نمیزارم دیگه دفعه این شده خراب زندگیش من بخاطر بار یک نیما

 .ندارم شانسی من

 .میکنم عملت خودم من نداری شانس که گفته احمقی کدوم. هان گفته کی-

 .گرفتم تصمیممو من بشم کسی زحمت باعث خوامنمی دکتر نیست الزم-

 .بیافته برات اتفاقی نمیزارم من گرفتی تصمیم بیخود تو-

 .ندارم احتیاجی کسی دلسوزیه به من. سوخته برام دلت! ؟ چرا-

 .نسوخته برات دلم من.نیست اینطور-

 .کردم ولت که کردم اشتباه موقع اون من

 . کردی نابود منو کارت با تو. کردی اشتباه-

 .قلبش رو گذاشت رو دستش بود پریده ندا رنگ

 . شدم بلند جام از

 نمیدونست چیزی دادممی حق بهش بود زده خشکش هنوز بیتا. سمتش دودید بابک

 .باش آروم عزیزم. خوبی ندا-

 .گرفتی ازم زندگیمو لحظات بهترین تو عزیزم نگو من به-

 .کردم اشتباه خواممی معذرت-

 .میمیرم دارم من دیره دیگه-

 .نمیزارم من. لعنتی نمیشه چیزیت تو-

 .کجاست قرصات

 .کیفمه تو-

 .بیار کیفشو برو بیتا

 .بیرون رفت اتاق از بیتا

 .بود اومده فشار بهش زیادی انگار نبود نقشمون جز این بود بد حالش واقعا رفتم ندا سر باال منم

 .گرفتم دستشو نشستم کنارش

 .خوبه حالت ندا-

 . رزیتا خوبم-

 .بود کرده عرق پیشونیش
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 .زد داد بابک

 .باش زود. کجایی بیتا-

 .اومد ندا کیف با بیتا

 بود توش قرص بسته یک کرد باز کیفشو بابک

 .ندا دادبه آورد در رو قرصا از یکی

 .بود شده بهتر حالش گذشت یکم

 .!بهتری-بابک

 .برم خواممی خوبم اره-

 ؟. کجا-

 .میشه نگران نیستم ببینه خونه میاد نیما خونه برم-

 .بشه روشن تکلیفت تا بیمارستان میریم االن همین نکرده الزم-

 . نیست چیزیم گفتم دروغ خوبم من-

 !؟.چی یعنی-

 ثابت بهش تا بشه عمل دوباره باید که بگه گفتم بهش من. تقصیره بی ندا. بابک بود من تقصیر-

 .بشه بد ممکنه حالش دونستمنمی.داری عالقه بهش هنوز تو که بشه

 مگه.سکه براش استرس میدونی.کردی رو احمقانه فکر این که میدونی چی تو. شدی دیونه رزیتا-

 .بازیه بچه

 . گفتم بهش رو چیز همه من -ندا

 .برم خواممی حاال

 .شد بلند دیوار کمک با ندا

 .میکرد نگامون سرگردونی با بیتا

 رفتنش راه از.رفت مانتوش سمت

 .نشده خوب حالش هنوز بود معلوم

 .نیست خوب حالت هنوز ندا کن صبر-

 .حافظ خدا رزیتا برم باید من-

 ؟ کجا-بابک
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 .میری داری االن انداختین راه رو بازی این خودتون برای

 . بمیرم واقعا میخوای کنم چکار-

 چیز هیچ و کس هیچ مدتم این تمام تو. ندیدم عشقتو که کردم اشتباه یک پیش سال چند من ندا-

 بگیره برام رو تو جای نتونست

 .زیادیه مجازات کنی جبران بهم توجهیبی با بخوای تو اینکه

 .آره ناراحتی من توجهی بی از-

 .کردی چکار باهام رفته یادت

 .خندیدی داشتم بهت که عشقی منو به یادته

 .بکنم رو کار این سالها این تمام تو کردم سعی منم. کنم فراموشت گفتی بهم تو

 یک من. رفتی و کردی ولم تو نداشتم رو کس هیچ که موقعی.گذاشتی تنهام ایط شر بدترین تو تو،

 کجا موقع اون تو. کنن تیکش تیکه منتظرن همه که گرگ از پر شهر تواین بودم تنها دختر

 بگم بهت بزار.بودی

 وترس تنهایی از خونه تو داشتم من میگذروندی خوش مختلف های پارتی تو داشتی تو موقع اون

 .میدادم جون

 .زندان بود افتاده من قلب عمل پول بخاطر برادرم تنها چون

 . کنیمی شکایت من توجهیبی از حاال

 . کنم چکار داری انتظار

 .ببخش منو بودی عاشقم روزی یک واقعا اگه.ببخشی منو دارم انتظار-

 . میشه خوب حالت من بخشیدن با اگه باشه-

 .بکن زندگیتو راحت حاال بخشیدمت من

 .داشت برش زمین روی از.رفت کیفش سمت ندا

 .خداحافظ-

 .میکنم خواهش نرو ندا- بابک

 .بسته جدایی همه این دیگه دادیم زیادی تاوان ماهردو.  بزنم حرف باهات خواممی

 ناراحتیه من. کنی پیدا میتونی بهتر من از هاییگزینه خیلی تو رادمنش دکتر خورمنمی دردت به من-

 .دارم قلبی

 .کنممی چکار دارم دونممی نیستم بچه من نیست مهم برام-
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 .بخشیدمت قلبم ته از من بشی کاری به مجبور وجدان عذاب بخاطر نمیخوام-

 .چیه وجدان عذاب شدی دیونه-

 .تره شق کله ازمنم کنم فکر دارم حرف خانم این با من بزار تنهامون رزیتا

 .بیرون اتاق از کشیدم گرفتم هم رو شده مبهوت بیتای دست بیرون اومدم اتاق از

 مبال سمت رفتیم

 .کرده هنگ مغزم خبره چه اینجا رز-

 .افتادیم دیگه عروسی یک کنم فکر نیست چیزی-

 . میگی راست-

 .خورده سنگ به سرش بالخره خلت داداش دیگه اره-

 .بگو خودش جلوی داری جرات-

 .ندارم-

 .خندید بیتا

 .شد چی خواستگاری مراسم-

 همه دیگه هیچی-

 خواستمی مثال کردمی صداشو خاصی جور یک همش بود مخم رو عموش زن فقط بود خوب چی

 .کالسه با خیلی بگه

 .بودن خوب خیلی مادرش پدرو ولی

 .بگیریم نامزدی ماه آخر شد قرار

 .رفت پیش خوب چی همه که خوشحالم-

 .گفتیمی هزیون صبح تا دیشب خوبی خودت رز میگم-

 . آره زدم حرفی-

 .میکنم فراموشت میگفتی فقط-

 .نرفت ندا پیش آبروم حداقل شکر رو خدا-

 .نه اونه کار بازوت-

 .پایین انداختم سرمو

 .کرد باهات رو اینکار بیشعور کرد غلط-
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 .میاره در گندشو داره دیگه سراغش بره که بگم بابک به باید

 .شد تموم چی همه نیست الزم-

 !.چی؟ یعنی-

 .کنهمی نامزد داره-

 ؟!کی ؟با.گفت کی!؟ چی-

 .آپانته با. گفت خودش-

 .میگی دروغ-

 .نه-

 .گفتم بیتا برای رو ماجرا

 .بزنه رو حرفا این بهت کرد جرات چطور نمیشه باورم-

 .گرفتممی آتیش داشتم سوخته برام دلش مدت تمام گفت وقتی. بده خیلی حالم بیتا-

 . کنیمی نابود خودتو فقط داری رز گفتم بهت-

 .کنم تحمل نمیتونم بیتا میشم دیونه دارم-

 . باشی مسلط خودت به باید رز باش اروم-

 .باشه رحمبی اینقدر تونهمی چطور دیونست احمق یک کارن

 .کنم زندگی چجوری دیگه کنم چکار حاال بیتا-

 از میشناختم که رو زنی بهترین کاراش این با اون.داره وجود زندگی هم کارن بدون بگیری یاد باید-

 . تو نه بخوره غصه باید که اونه االن. داده دست

 .میگن چی هم به دارن ساعت یک اینا ببینیم بریم حاالپاشو

 .رسیدن هم به سالها از بعد بزنن حرف بزار کن ولشون-

 .کشیدی ای نقشه عجب کلک ولی-

 .کنه پیدا احتیاج قلب عمل به واقعا ندا بود نزدیک فقط اره-

.................... 

 . زدن حرف باهم ساعت چند بابک و ندا

 .رسیدن توافق به بالخره تا

 . من ی خونه اومد هم نیما
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 از یکی بعدشم بزنم قدم بارون زیر میخواست دلم گفتم فقط نگفتم بهش شرکت ی درباره چیزی

 .رفت یادم چی همه دیدم مو قدیمی دوستای

 .دارن احتیاج بهم اونجا قبلیم کار سر دوباره برگردم گفته خودم شرکت گفتم هم استفا ی درباره

 .نزد حرفی ولی نیست درست وسط این چیزی یک بود فهمیده بابک

.................. 

 . میشه محکوم زیاد احتمال و میشه دادگاهی عماد دیگه ماه تا که داده خبر پدرم گذشته ماه یک

 .بیتاست نامزدیه فردا

 .بیاد ما با قراره هم ندا آرایشگاه بریم باهم قراره

 کرده نامزد آپانته با کارن که گفته بهم هستی

 . کردم گریه تاصبح داد بهم رو خبر این که روزی اون

 .بگیرن نامزدی جشن دیگه وقت چند بود قرار

 .سردرگمم هنوز من ولی.نیستم خودم زندگیه فکر به منم چرا که زد غر بهم کلی بیتا

 به زدم خودمو نرفتم من صیغه برای رفتن که روزی خوندن محرمیت ی صیغه هم ندا و بابک

 .داده خبر کارن به بابک دونستممی مریضی

 .بگیرن عروسی مراسم تابستون تو قرارشد بابک و ندا. ببینمش خواستمنمی

 .باشه باهم هستی و نیما با شون عروسی شده قرار

................ 

 .میشم بلند آیینه جلوی از

 .شده پیچیده موهام

 .بودن زده قشنگی کوچیک گل سرم کنار

 .عروسکیه مدل طالییه رنگ لباسم

 شده کشیده چشم پشت که کلفتی چشم باخط طالییه سایه چشمم آرایش

 .زدن لبم به هم قرمز رژ

 .شدم عوض خیلی مدتها بعد

 .بود شده خوشگل خیلی کرده تنش قشنگی رنگ کرم لباس هم بیتا

 .میومد سفیدش صورت به که بود تیره آبی لباسش هم ندا
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 .شدی خوشگل چقدر رز وای-بیتا

 .کنهنمی نگاه من به کسی حاال

 .نزن حرف الکی بابا برو-

 ندوزدنت باشه حواسشون باید نیما و بابک امشب شدی خوشگل خیلی میگه راست-ندا

 اید دویونه خیلی-

 .بزنی رو چیزی دکتری یک مخ داری عرضه ببینم -

 .بود کرده ازدواج دفعه ده االن داشت عرضه اگه این جون ندا کن ولش-

 .بیعرضس این میگی راست-

 .دنبالتون میان صاحباتون االن ها دیونه برید-

 .نمیای تو مگه-

 .بیاره رو ماشین کی بیام شما با من کل عقل اخه-

 .ببرتش بیاد فردا بابک میگم باشه اینجا بزار-

 .شما با بیام سرخرم مگه من نمیخواد-

 .میام خودم

 .بیا ما با تو بیتاست نامزدی چی یعنی-ندا

 .باشه داشته خصوصی کار باهات بابک شاید نکرده الزم-

 .!رزیتا-

 .کردی خوشگل اینقدر که هم تو. نداره دل بابک مگه دیگه میگم راست-

 ادبی بی خیلی-

 .منحرفه ذهنت چقدر تو گفتم چیزی مگه من وا-

 .میزنمتا رزیتا-

 .خنده زیر زدیم همه

 .بیتا دنبال آمد امیر

 .بشم مزاحمشون خواستمنمی من ولی.  برم باهاشون که کرد اصرار بازم ندا.اومد بابکم بعد یکم

 .بود سرد خیلی هوا بود۷ نزدیک ساعت

 .بود لواسون اطراف باغ یک تو مراسم
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 .میومد صدا ماشین از

 .نشی خراب داری دوست هرکی جون نه وای-

 .واستاد ماشین بعد یکم

 .نبود کسی جاده تو

 .آوردم در گوشیمو

 .نمیشنیدن حتما برنمیداشت گوشیشو میزدم زنگ هرکی به

 .شد رد ماشین یک بعد یکم

 .بودم ترسیده. نشستم ماشین تو رفتم سریع

 .داشت نگه جلوتر یکم ماشین

 .شد پیاده ازش مرد یک

 .کردم قفل رو ماشین درای

 .ـل*بغـ شیشه به زد جلو آمد مرده

 .جلو کشیدم صورتم جلوی تا شالمو.بودم ترسیده

 .بود امده نظرم به آشنا. کردم بهش نگاهی

 .دارید الزم کمک خانم-

 .نمیشه روشن ماشین.بله یعنی..نه-

 بزنید رو کاپوت خوب خیلی-

 .انداخت ماشین به نگاهی

 .پنجره سمت آمد دوباره

 .بکشید پایین رو شیشه میشه-

 رفتمی داشت اونم انگار گردنش پاپیون با مخصوصا نمیومد بدی آدم نظر به انداختم بهش نگاهی

 .عروسی

 .پایین ادروم رو شیشه

 جایی یک تا من میخواید اگه دنبالتون بیاد بدید خبر یکی به باید داره مشکل باطریش خانم-

 .برسونمتون

 .بود کرده سوارم که بود شب اون مرد همون بودمش دیده کجا آمد یادم
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 .سالم-

 .زد لبخندی.داد باال ابروهاشو

 افتاد چال لپاش

 .داشت جذابی ی چهره

 .بلند هایی مژه با ایقهوه چشمای.بود کرده درست باال به رو که مشکی موهایی با سفید صورتی

 نه یا میاید میکنید چکار.سالم-

 نیست زحمتی اگه نمیده جواب گوشیشو میزنم زنگ هرچی اآلنم دوستم عروسی میرم دارم راستش-

 .ببرید جایی یک تا منو

 .دوستم خواهر عروسی میرم دارم منم اتفاقا بفرمایید باشه-

 .رفتم ماشینش سمت کردم قفل رو ماشین

 .بود ماشین همون بود خودش

 -.شدم سوار

 .کرد حرکت ماشین

 .کنید کمک همه به دارید عادت شما-

 .انداخت بهم نگاهی

 .بمونید جاده تو دارید عادت هم شما-

 .شناختی منو-

 .باشه سخت خیلی تون تشخیص نکنم فکر-

 .شدید تر زیبا خیلی االن که هرچند

 .کنم تشکر خوب ازتون نشد فرصت شب اون-

 .بپرسم رو اسمتون میتونم.کنممی خواهش-

 .هستم رزیتا-

 .هستم احدی آراد منم-

 .خوشبختم-

 .خانم طور همین منم-

 .میرید سمت کدوم
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 .انداخت آدرس به نگاهی.دادم بهش رو آدرس

 .دعوتم جا همین منم جالب چه

 .هستید خانم بیتا دوست شما-

 . آره-

 . بابکم دوست منم-

 .دکترید شما-

 .یکمی-

 ؟.چی یعنی-

 .پزشکم روان-

 .میشه مربوط شغلتون به دیگران به کردنتون کمک پس.جالبه-

 .میکنم کمک زیبا های خانوم به فقط من البته-

 .خندیدم

 .بودم قشنگ زیاد شب اون من نکنم فکر-

 .هستید زیبا همیشه شما دارید اختیار -

 لطفتونه نظر-

 .رسیدیم باغ نزدیک

 .شدم پیاده ماشین از

 .بود باهاش هم آپانته شد پیاده ماشینش از که دیدم رو کارن موقع همون

 .پرید رنگم

 .انداخت بهم نگاهی آراد

 .خوبه حالتون-

 اره-

 .گرفت سمتم دستشو

 .خانم میدید افتخار

 .میکرد نگام داشت کارن

 .کردم حلقه دستش دور دستمو
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 .رفتیم باغ سمت

 . بود شدم شروع دستام لرزش بازم

 .نمیشد ولی باشم مسلط خودم به میکردم سعی

 .بکشی نفس آروم آروم کن سعی-

 چی؟-

 .میگم دستات لرزش برای-

 .کردم بهش نگاهی

 .کردم غلبه بهش کم کم ولی داشتم رو ها حالت این زمانی یک منم بشی ناراحت نیست الزم-

 .باشه بوده من مثل روزی یک که کردمنمی باور داشت خاصی آرامش آراد

 .شدیم سالن وارد

 . بابک سمت رفت آراد

 .شدم نگرانت بودی کجا رزیتا. آمدید خوش دکتر سالم-

 .کردند کمکم کردن لطف دکتر آقای شد خراب ماشین-

 .جالب چه-

 .شد نزدیک بهمون کارن موقع همون

 .بودم زده یخ. کنم حس سرم پشت از میتونستم بوشو

 .جان بیتا پیش بریم رزیتا منو بدید اجازه اگه جان بابک-اراد

 .انداخت بهم تعجب با نگاهی بابک

 .بفرمایید-

 .کرفت دستمو آراد

 .کشید بود بیتا که ای دیگه سمت خودش با منو

 .کنهمی نگام عصبانیت با که دیدم رو کارن لحظه یک برگشتم

 .بندازم بهش خودمو کردم پیدا جدید مورد من بازم کردن فکر باخودشون حتما

 

 .کن منحرف ای دیگه سمت تو فکر نکنی فکر بهش کن سعی-

 .بیرون کشیدم دستش از دستمو
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 .تم آزمایشگاهی موش من کردی فکر-

 . باش اروم-

 میتونم کردم پیدا خوب مورد یک گفتی خودت با حتما. دارم مشکل من فهمیدی هم تو چیه-

 .کنم آزمایش روشتجربمو

 این خودت به داری که خودتی این نداری مشکل هم تو نکردم فکری همچین من رزیتا باش اروم-

 .کنیمی تلقین رو موضوع

 .نشو نزدیک بهم دیگه.  بشنوم چیزی نمیخوام-

 . رفتم لباس تعویض اتاق سمت

 .زدمی تند تند قلبم

 

 .زمین روی کردم پرت آوردم در مانتومو

 .کردم نگاه آیینه تو خودم به

 .میرسیدم نظر به بدبخت خیلی

 .میکردم خراب خودم بخاطر دوستمو بهترین جشن نباید

 .کشیدم عمیق نفس تا چند

 .بیرون اومدم اتاق از

 .رفتم بیتا سمت نکردم نگاش بود من به نگاهش بود نشسته سرمیزی آراد

 .بودی کجا سالم-

 .شد دیر یکم شد خراب ماشین-

 .کنم معرفیت دوستام به بیا خوب خیلی-

 .کرد معرفی دوستاش از تا چند به منو بیتا

 .کردم مشغول دیگه چیزای به خودمو

 .کنم فکر بیتا جشن جز چیزی به خواستمنمی

 شد پخش مالیمی آهنگ

 . وسط آمدند ها زوج ی همه

 .میکردم نگاه بقیه به بودم واستاد کنار یک من
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 .دیدم اونو جمعیت وسط

 .رقصیدمی آپانته با داشت

 .کردم مشت دستامو

 .زدمی بیرون سینم از داشت قلبم

 .واستاد جلوم آراد دفعه یک

 .میدید افتخار-

 .شو دور ازم گفتم بهت-

 

 .کنیمی ضرر خودت باش مطمعن بشی خیره اونا به و واستی اینجا صبح تا میخوای اگه-

 .بده عذابت چجوری دونهمی خوب آدم اون

 .زنیمی حرف چی از نمیدونم-

 بفهمه خوادمی مطمعنم.اینجاست حواسش رقصهمی داره بلوند مو دختر اون با که بلند قد مرد اون-

 .کن قبول رو درخواستم نیستی مهم براش که کنه باور میخوای اگه پس. میگم بهت دارم چی من

 .کردم نگاه شدش دراز دست به

 .بردم سمتش دستمو

 .برد سالن وسط سمت منو گرفت دستمو سریع آراد ولی.داشتم تردید هنوز

 .کردیم رقصیدن به شروع

 .بزنی لبخند کنی باز اخماتو کن سعی-

 چی؟-

 .کنهمی نگامون داره-

 .بود شده خیره بهمون کارن. برگشتم لحظه یک

 .کنیمی بازی نقش داری بفهمه چشمات از ممکنه.نکن نگاش زیاد-

 .کنیمی رو اینکار چرا-

 .چکار-

 .کنیمی کمکم-

 .خوشحالی خیلی میدی نشون داری که درحالی ریختس بهم درونت چقدر بفهمم میتونم دکترم من-
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 .کشیمی عذاب چقدر داری میده نشون بیروحت های خنده اون

 .ندادم جوابشو ؟.داری دوستش خیلی

 .داری دوستش پس-

 .بزنم حرفی باره این در خوامنمی کنی تمومش بهتره-

 .نداره اشکال باشه-

 .کرد ای خنده

 .میخندی چی به-

 .تو به-

 .باشم داشته داری خنده چیز نکنم فکر-

 .مرتبه چی همه که بدی نشون میخوای ازاینکه.میاد خوشم مقاومتت از-

 .میگذره چی دلت تو که میزنن داد چشمات ولی

 .میخونی چشماشون رو از ادمارو ذهن مگه تو-

 .جادوگرم من اره-

 .بود گرفته خندم

 .نخندی که کنیمی مقاومت داری االن-

 . گفته کی-

 !چشمات-

 .خندیدم

 .کنی پنهون دلت تو رو چیز همه نکن سعی.باش جوری همین اره-

 .نیاره خودش روی به رو چیزا بعضی آدم الزمه وقتی گاهی البته

 میشه باعث بشه همیشگی اگه موضوع این ولی

 .بشه تشدید بودنت عصبی

 . نمیلرزن دستات دیگه حاال

 .زدم لبخندی

 .زدم حرف بد باهات ببخشید. ممنونم-

 .میزنن هم کتکم میشن ناراحت ازم که هم ها بعضی تازه. دارم عادت من نداره اشکال-
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 .واقعا-

 .بگم بهت چیزی یک نمیشی ناراحت اگه ولی. کردم شوخی نه -

 .بگو-

 .نمیزنی که کتکم-

 .چیه نه-

 خوب اینو هم آدم اون. نکن مقایسه باهاش خودتو وقت هیچ تری سر دختره اون از خیلی تو-

 .برنداشته چشم ازت اول ی لحظه همون از که هست همینم بخاطر دونهمی

 .بدی قلب قوت بهم بیخود نمیخواد-

 .میگم همیشه رو واقعیت هستم رکی آدم من نیست طور این-

 .بشه ناراحت طرف اگر حتی

 .نمیده تغییر رو موضوع اصل از چیزی من زشتی یا زیبایی بهرحال تعریفت از ممنونم-

 . پایینه خیلی نفست به اعتماد تو-

 .دونممی خودمم اینو-

 .میدونی خودت از چیزی یک حداقل خوشحالم-

 . شد تموم آهنگ

 .شدم جدا آراد از

 .رفتم بیتا سمت

 .بودن واستاده اونجا هم نیما و ندا

 .بود کی یارو اون-نیما

 !کی؟-

 .میرقصیدی باهاش که همون-

 .میگی رو احدی دکتر-

 .دکتره پس-

 .شده چیزی اره-

 .نرو طرفش زیاد. نه-

 .داری چکارش نیما-ندا
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 .نمیاد خوشم ازش-

 .بیاد خوشت باید تو مگه-

 . اره-

 همین رقصیده باهام فقط اون ها بچه بسته-

 .بکنم ازت درخواستی یک میشه رز-بیتا

 .بگو چی-

 .بزنی پیانو برام میشه-

 .االن-

 .هست پیانو اینجا که حاال. میزنی پیانو چجوری که ببینم خواستمی دلم همیشه. کنممی خواهش-

 .اخه-

 .نداره امادگیشو االن شاید عزیزم-امیر

 .بشه انگیز خاطره براش اونه شب که امشب خواممی دوستمه بهترین بیتا.نداره اشکالی -

 .کرد بغلم بیتا

 .رز ممنونم-

 .عزیزم کنممی خواهش-

 .رفتم سالن کنار پیانوی سمت

 .بزنم پیانو من قرار گفت ارکستر گروه به امیر

 .بزنن پیانو برامون خانم عروس زیبای دوست قراره اینکه مثل کنید گوش همه خوب-

 .بودن شده ساکت همه

 .زدم لبخندی منم برد باال برام دستشو کردم نگاه آراد به

 .بود دستش نوشیدنی لیوان بود واستاد ها پله کنار که دیدم رو کارن چرخوندم که سرمو

 .سرکشید رو لیوان محتویات.بود قرمز صورتش

 .شد خشک لبم رو لبخند

 .بود شده حلقه کارن بازوی دور دستاش بود واستاد کنارش آپانته

 .میکردم حس قلبم توی بدی سوزش. چرخوندم سرمو

 .گفت دوباره ارکستر خواننده
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 .بزنه براتون چی هنرمند خانم که نمیده نظر کسی خوب-

 .گفتیمی چیزی یک هرکس

 پس.شد زیاد نظرات اینکه مثل-

 .بپرسیم خانم عروس از اول بهتره

 .بزنن براتون دارید دوست چی خانم بیتا

 .دارم دوست من بزنه رزیتا هرچی نمیدونم-

 .بزنید دارید دوست هرچی پس گذاشتن خودتون ی عهده به خانم عروس خوب-

 صداتونم از ما بدید افتخار اگه دارید هم قشنگی صدای حتما دارید که زیبایی صورت این با البته

 .کنیم استفاده

 گذاشت هم روی خواهش معنی به دستاشو کردم نگاه بیتا به

 .کرد تنظیم پیانو کنار رو میکروفن سمتم اومد پسره

 .بستم رو چشمام

 .بود رفته فرو سکوت تو سالن ی همه. زدن به کردم شروع

.... 

 امشب

 من بدون بري میخواي

 من جون نیمه چشاي خیسه

 باورت نمیشه حرفام

 خدایاااااااا كنم چیكار

 میري داري راحت

 عشقم بشكنم كه

 شاید یكم كنم نگات بذار

 ما دستاي بمونه باهم

 تو جون به

 من ي واسه نمونده نفس دیگه

 نشكن رو دلم دیگه توهم نرو
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 میمیره داره چشات جلو دلم

 نكن نگام

 پاهاش روي بمونه دلم بذار

 باش مهربون اخه ذره یه فقط

 میره داره جوري چه ببین خدا

 شدم بد كه میگي راست تو اره

 شدم لب به جون كه میگي اروم

 نمیشه درست چیزي بري اگه بمون امشب

 عشقم بري خبري بي نمیشه ساده

 من از بگذري نمیشه بگو

 همیشه كنارمي بگو

 میري كه نگو حالییم چه ببین خدا ترو

 بگیري دستامو كه میخواد دلم

 میشم شكنجه تو بدون نرو

 بمون پیشم

 اخریشه نمیگم چیزي دیگه

 بمون نمیشه تو شبیه من واسه كسي

 بمیرم واست من الهي

 (پاشایی مرتضی)

 بازکردم رو چشمام

 .کردن زدن دست به شروع همه

 سمتم امد.بود شده جمع چشماش تو اشک بیتا

 .شدم بلند جام از

 .کرد بغلم بیتا

 .بود قشنگ خیلی. رز ممنونم-

 کرد تعظیم دور از دید منو.زدمی دست ایستاده آراد
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 .زدم آراد به دوباره لبخندی

 .برداشت رو میکروفن جشن ی خواننده

 خودش محو رو همه داد انجام که کاری با خانم این کنیم جمع رو پالسمون جلو ما باید کنم فکر-

 .بیایم چشم به اصال ما دیگه نکنم فکر کرد

 . خندیدن همه

 .وسط اومدن دوباره همه شاد آهنگ یک خودندن به کرد شروع هم خواننده

 .هنرمندی اینقدر نگفتی رزیتا-نیما

 .وتو دونممی من وگرنه بزنی ماهم عروسیه برای باید بود قشنگ خیلی رزیتا. بود عالی-ندا

 .شما عروسیه تا کو حاال باشه-

 .نزنی زیرش که بگم بهت االن از من-

 .میگیری وقت داری االن از فرارکنه خوادمی مگه عزیزم-بابک

 .تره راحت خیالم اینجوری من بابک-

 .میدم قول زنممی همتون عروسیه من کنید ازدواج شما-

 .بگیریم عروسی تر زود میگه حتما نیست کن ول دیگه ندا دادی قول که حاال رزیتا-بابک

 ! بابک-ندا

 .کردم شوخی عزیزم-

 .کنم مرتب خودمو که پرو اتاق سمت رفتم

 .شدم وارد

 .کردم نگاه خودمو آیینه تو

 .شد باز اتاق در موقع همون کردم درست یکم رژمو

 .تو اومد آپانته

 .نیاوردم خودم روی به

 .رفتم اتاق در سمت

 .بودی تر ادب با قبال سعادت خانم چطوری-

 .میکردی سالمی

 .بینمنمی کار این برای دلیلی االن ولی. بودی همکارم قبال-
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 .کرده نامزد باهام کارن که میمیری حسودی از داری نکنه-

 کرد اشاره بود نگین تک انگشتر یک که دستش انگشتر به.گرفت سمتم انگشتشو

 .نه قشنگه.کارنه ی سلیقه-

 .گرفتممی آتیش داشتم

 کنی ثابت رو چی میخوای چی که خوب-

 .شد من مال کارن آخر دیدی-

 . کنم چکار میگی باشه-

 .کنی توجه جلب کارات با نکن سعی پس منه مال کارن االن بدونی میخوام-

 .آره ترسیمی خودت موقعیت از پس فهمیدم االن-

 یکی میزنی حرف من با داری که فاصله این تو ممکنه چون نامزدت پیش بری االن همین بهتره

 .بزنه مخشو

 .نشه نامزدت نزدیک کسی باشی مواظب باید همش که ای بیچاره خیلی متاسفم برات

 از نامزدشونو یکی که میترسن موضوع این از میکنن کاری به مجبور رو طرف که زنایی معموال

 .بیاره در چنگشون

 .بیاری بدست زور با نمیتونی رو مردی هیچ که گفتم بهت

 خودتو تر زود تو تا بده صدا شد نزدیک بهش زنی هر که کنی نصب گیر دزد یک بهش چطوره

 .برسونی

 .بود مونده باز دهنش آپانته

 .بیرون اومدم اتاق از

 (.میداد بهم انگشترشو پز داشت لعنتی)

 .بود واستاد آراد راهرو توی

 .واستادی اینجا چرا-

 کنم خداحافظی ازت اومدم.دارم کار برم میخوام-

 .ندادن شام هنوز کجا-

 .برم باید-

 .داری دوست هرجور باشه-

 گفت گوشم کنار اروم.خوردم جا حرکتش از.نزدیکم آمد
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 .میده کشیک داره ستون پشت یکی نخور تکون-

 کی؟-

 .مرموز مرد همون-

 ؟.کیه مرموز مرد-

 .زنیمی یخ بینیشمی که همون-

 .!کارن-

 . بگیر فاصله ازش.کارنه اسمش پس-

 .نامزدش دنبال امده حتما نداره کاری من با اون چرا-

 .نیست نرمال.خورده خیلی باش مواظب خالصه. دونممی بعید که من-

 .نترسون منو باشه-

 .سالن تو تا بیام باهات میخوای-

 .طرفم ای زنجیره قاتل با مگه -

 .خنده زیر زد آراد

 .گرفت فاصله ازم یکم

 .گفت بلند

 .برسون سالم بابک به میرم من.بود باحال خیلی-

 .هستم تماست منتظر راستی

 .کردم درشت رو چشمام

 . هست درشت کافی ی اندازه به چشمات-

 .وامیسته قلبم نکن ترش درشت

 .رفت و زد بهم چشمکی

 .زننمی خل خودش مثل بابکم دوستای خل ی پسره-

 .رفتم سالن سمت

 .پیشش برم که زد صدام بیتا شدن شام خوردن مشغول همه آوردن شامو

 .بیاری کیفمو ماشین تو از میتونی رز-

 .خواممی گوشیمو
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 .میارم االن باشه-

 .بود سرد خیلی کردم حلقه دورم دستامو حیاط تو رفتم

 .ماشین تو رفتم سریع

 .برداشتم کیفو

 .بستم رو در

 .سعادت مهندس میگذره خوش بهت-

 کنار که ستونی به کارن چرخوندم سرمو

 .بود دستش سیگاری بود داده تکیه بود ماشین

 .بود انداخته شونش روی کتشم

 .بود شده سرخ صورتش و چشماش

 .نداره طبیعی حالت بود معلوم

 . افتادم آراد حرف یاد

 .رفتم سالن طرف به ندادم رو جوابش

 .گرفت دستمو مچ پشت از دفعه یک

 .نده جوابمو کسی نمیاد خوشم میدونی-

 .کن ولم-

 .افتاد دستش از کتش.بود کنارم که ماشینی در به منوچسبوند.کنم ازاد دستمو مچ نمیتوستم

 بود شده خیره صورتم به

 .گوشم کنار آورد سرشو

 .کنهمی وسوسه ادمو چشمات هنوز-

 . کنار برو-

 .میخندیدی خوب میزد حرف باهات که دکتره اون چرا-

 میاد یکی االن.نیست خوب حالت تو کنار برو گفتم-

 .میزنم حرف سابقم همسر با دارم ناراحتی چرا بیاد خوب-

 میاد نامزدت االن کنار برو-

 .درک به برن همه-
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 .کارن-

 .جانم-

 .بود شده جمع اشک چشمم تو.افتادمی کار از داشت قلبم جانم گفت بهم قبل مثل

 جلوم انگار قبل کارن همون لحظه یک

 .نداره طبیعی حالت االن کارن که آمد یادم ولی. بود ه واستاد

 .برم بزار کنممی خواهش-

 .بهت لعنت.بهت لعنت.کردی باهام رو کار اون چرا رزیتا چرا-

 .زد چنگ. موهامو شد عوض چشماش حالت  دفعه یک

 .باشی ای دیگه کس مال نیستی من مال که حاال نمیزارم-

 .گرفت درد سرم کن ولم-

 .باشه ای دیگه کس مال چشمات نمیزارم من-

 .کن ولم کارن-

 .کرد ول موهامو

 میکنم جهنم زندگیتو کردی جهنم زندگیمو که جور همون بعد به امروز از کن باز گوشاتو خوب-

 .بکنی میخواد دلت کاری هر و برگردی راحت خودت برای نمیزارم

 .بشه نزدیک بهت کس هیچ نمیزارم

 .بکشی عذاب عمر آخر تا باید

 .رفت و برداشت زمین روی از کتشو شد خم

 بود گرفته درد سرم

 .سالن تو رفتم برداشتم رو بیتا کیف

 .بود گرفته درد سرم

 .کنه چکار خوادمی کارن دونستمنمی

......................... 

 .خونمون برگشتم ماه چند و سال یک بعد امروز

 .بودن کرده تغییر خیلی مامان و بابا

 .کرد گریه کلی دیدنم با مامان
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 .بود عروسیم روز کردم ترک رو خونه این که باری آخرین

 کردمی فرق چیز همه کال کردمی فرق اآلنم با موقعم اون حس چقدر

 .بودن کرده فرق هم مادرم پدرو حتی

 .میموند خونه تو بیشتر بابا خوردیممی شام باهم هرشب

 .بمونم خونه تو خواستمنمی شرکت رفتممی هنوز

 .هستم آریان رزیتا من نمیدونست هنوز کسی ولی

 .صمیمیم دوستای بجز

 رو جریان دادگاه تو باید ضروریه حضورم کنم شرکت عماد آخر دادگاه برای باید بود گفته رحمانی

 . کنم تعریف

 .بده شهادت شاهد عنوان به بود قرار هم نیما

 میگذره ماه یک نامزدی شب اون از

 .ندارم خبر کارن از شب اون از دیگه

 .بود خورده که بود الکلی تاثیر تحت تحدیداش حرفاو کنم فکر

 .باشم مسلط خودم به که کنه کمک بهم تونهمی میکنم فکر. آراد مطب رفتم چندبار شب اون از

 .میده بهم خاصی آرامش آراد

 هنوز ولی.شده بهتر خیلی قبل از حالم.میدونه کارن ی درباره رو چیز همه اونم بیتا بجز حاال

 .داره وجود کارن هنوز که کنهمی یادآوری بهم گاهی قلبم

 .کنم فراموش رو کارن تونممی اینجوری میگه کنم ازدواج که کنهمی اصرار بهم خیلی بیتا

 .ندارم امادگیشو هنوز ولی

 باهاشون که کنممی کاندید رو مختلفی افراد برام وقت هرچند بیتا ی جبهه تو رفته روزا این هم ندا

 . بزارم قرار

 چجوری دادگاه بعد نمیدونم ولی کنم پیدا نجات ازدستشون تا کنممی بهونه عمادو دادگاه منم

 .بپیچونمشون

................................. 

 .دارم استرس صبح از دادگاهه روز امروز

 من ولی زده زنگ بهم بار چند دیشب از بیتا

 .ترسممی عماد با شدن روبرو از
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 .بدم دست از رو تمرکزم نباید گفته بهم آراد

 .بگم دقت با رو افتاده اتفاق که هرچی

................ 

 .میشم دادگاه وارد بابا و رحمانی و نیما با

 .کردکرده یخ دستام

 . میده دلداری بهم همش بابا

 .بترسم چیزی از نباید میگه بهم همش آرومه نیما

 .میارن عمادو بعد یکم

 .نیست خبری ابهت اون از دیگه

 .آورده سرم که افتادم هایی بال اون یا میزنه تند تند قلبم

 .میزنه لبخندی دیدنم با

 .میچسبونم بابا به خودمو

 .بشینن میگه همه به دادگاه رییس

 کنهمی زدن حرف به شروع رحمانی

 .طور همین عمادم وکیل

 .کننمی صدا رو نیما اول

 .کنهمی تعریف رو ماجرا تمام اونم

 .میشه من نوبت بعدم

 .میلرزه پاهام

 .میرم جایگاه سمت

 .میکنم تعریف رو چیز همه میشم مسلط خودم به کم کم بعد ولی ترسممی اول

 .وامیسته روبروم میشه بلند جاش از عماد وکیل

 با بشید جدا شوهرتون از که کرده این به مجبور رو شما من موکل که میکنید ادعا شما آریان خانم-

 .درسته کنید ازدواج ایشون

 .بله-

 .نشده ثبت جایی شما طالق چرا اینطوره اگه-
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 ؟.چی یعنی-

 .نداشت خبر چیزی از اونم کردم نگاه رحمانی به

 .نشدید جدا شوهرتون از شما یعنی-

 .کردم امضا رو ها برگه اون من ولی-

 .زد کتکم کلی اونا امضای بخاطر.کرد مجبورم این

 .هست بیمارستان تو مدارکم

 رو کار این من موکل که ندارید مدرکی شما ولی-

 .کرده

 مجبور کاری به رو شما من موکل نمیتونستم پس.نشده ثبت دفتری در شما طالق از چیزی درضمن

 .باشه کرده

 .نداره امکان این ولی-

 .بود شده تار چشمام. بود شده بد حالم

 .بود لبش روی کثیفی لبخند عماد

 .کردم باز رو چشمام صورتم به آب شدن پاشیدن با. شد سیاه جا همه شد چی نفهمیدم دیگه

 .بود کرده بغلم بابا

 .خوبی عزیزم رزیتا-

 .بیرون میاد دونممی منم. دیونست اون بابا-

 .کنه اذیتت نمیزارم من دخترم باش اروم-

 .میکرد نگاه بهم نگرانی با نیما

 .میرسه هدفش به بیشتر اون اینجوری. باش قوی رزیتا-

 .بزنم زنگ کارن به باید من

 .نکن رو کار این نه-

 .کنه کمکمون تونهمی اون رزیتا-

 .بشه دار خبر اون نمیخوام. نه گفتم-

 .کنه کمکمون تونهمی خیلی محتشم آقای آریان خانم-

 .نشده محضری اسناد اون نفهمیدید چطور شما-
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 .باشه نیافتاده اتفاق این کردمنمی فکر اصال من شرمنده-

 .میشه چی حاال-

 .داده تنفس ساعت یک قاضی-

 .تو برین دوباره باید بعدش

 .بزنم زنگ کارن به بزار رزیتا-نیما

 . نیما نه-

 .دادگاه تو بیای نمیزارم دیگه کنی اینجوری بخوای اگه باش مسلط خودت به عزیزم-بابا

 .اومد فشار بهم لحظه یک فقط خوبم من بابا باشه-

 .رحمانی آقای به کرد رو بابا

 .کنیم چکار حاال-

 بزرگیه جرم همین دزدیده رو رزیتا اون میشه ثابت ربانی آقای شهادت با.نباشید نگران-

 شده امضا اجبار به طالق های برگه که کنیم ثابت تونیمنمی فقط ها برگه اون نشدن امضا با درضمن

 .گرفته قرار اون طرف از شتم و ظرب مورد رزیتاخانم و

 .نداره اسناد ی بقیه به ربطی این

 .میشه محکوم یعنی-

 .داره قاضی به بستگی همه-

 .تو رفتیم بعد ساعت یک

 .لبخند همون با بود شده خیره بهم عماد دوباره

 . کرد منواحضار عماد وکیل

 .سرجام رفتم و کشیدم عمیقی نفس دفعه این

 .میباختم خودمو نباید

 .شدید بهتر آریان خانم خوب-

 .بودم متنفر عماد مثل وکیله از

 .خوبم من-

 .بودید بستری روانی مرکز تو پیش سال چند و داشتید شدیدی روحی مشکل شما شنیدم عادیه البته-

 .کنه خراب حالمو حرفا این با دادمنمی اجازه دیگه
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 .خوبم االن من پیش سال چند میگید خودتون-

 .شد خشک لبش رو مسخرش پوزخند

 بکنه رو کار این باید چرا.کرده اسناد اون امضای به مجبور رو شما من موکل گفتید شما خوب-

 .نکردید امضا و طالق برگه شما وقتی

 بخاطر کنم امضا رو طالق های برگه که کرد مجبور منو میکنید دفاع ازش دارید که روانی آدم اون-

 .زد کتک مرگ مرز تا منو کارم این

 .نشده امضا ها برگه اون میگید واستاید من جلوی شما حاال

 .بشه انجام طالق کارای که وکیل به نداده اصال رو اونا نیست خوب حالم من دیده وقتی شاید خوب

 موکل بعد.میاوردم خودم سر رو بال اون باید چرا رسیدممی ثروتم نصف به ازدواجم با من ضمن در

 .کنم محکوم رو شما

 .بدم سفته بهش باید چرا.بدم ثروتمو تمام وکالت اون به باید چرا

 .شدید منصرف بعدش. داشتید عالقه بهش اول شاید-

 .کنم امضا و اسناد اون پدرم نجات بخاطر کرده مجبورم. منودزدیده این-

 بشم جدا شوهرم از خوامنمی فهمیده وقتی

 .کردم امضا رو ها برگه اون شوهرم نجات بخاطر منم.زده کتک کشت قصد به منو

 .بودم حیون این عاشق من میگید شما

 .باشید زدنتون حرف مواظب خانم-

 .کنید رعایت خانم-قاضی

 .نبودم ایران سال چند من قاضی اقای-

 .بودم ندیده دزدیدن از قبل ادمو این اصال

 .کردم امضا و اسناد اون عالقه روی از داشتم عالقه بهشون من دارن ادعا ایشون وکیل بعدم

 .بودم برگشته که بود دوماه فقط من

  هستند زیادی افراد خونمون توی

 .نرفتم بیرون خونه از مدت این تو اصال من که بدن شهادت میتونن همه

 .دزدیدن منو که بود روزی همون بار آخرین

 

 کرد بهم نگاهی قاضی
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 .برگشت و گفت بهش چیزی یک عماد پیش رفت گفتنمی چیزی عماد وکیل

 

 برگه ایشون چرا کردید امضا رو ها برگه اون شوهرتون نجات بخاطر میکنید ادعا شما آریان خانم-

 .کرده امضا رو ها

 .باشم جور همون منم که نمیشه دلیل نداشته عالقه من به اون شاید نمیدونم من-

 

 .داخل آمد کارن شد باز دادگاه در موقع همون

 اطالعی موضوع این از اونم انگار کرد نگاه من به اونم کردم نگاه نیما به وامیستاد داشت قلبم

 .نداشت

 .زد لبخندی عماد وکیل

 .جلو آمد کارن

 .هستند آریان خانم همسر محتشم کارن ایشون قاضی اقای-

 .بود کرده لرزیدن به شروع دستام

 .زدمی ممکن سرعت بیشترین با قلبم.کردم مشت دستامو

 بشینه که کرد اشاره کارن به قاضی

 .کرد نگاه کارن به عصبانیت با بابا

 .نشست جاش سر خونسردی با کارن ولی

 .کنم چکار نمیدونستم بودم سرگردون

 .واستاد روبروم آمد عماد وکیل

 که دارید قبول شما آریان خانم-

 موکل با درحالیکه کردید ازدواج محتشم آقای با تولدتون از قبل روز یک تون اموال تصاحب بخاطر

 .بودید گذاشته ازدواج قرار من

 رو اموالتون تا شدید محتشم آقای با ازدواج به مجبور. بودن کشور از خارج چون ایشون چون ولی

 ازدواج من موکل با خودتون میل با شما و بشه جدا شما از محتشم آقای بود قرار و.  ندید دست از

 .کنید

 .کردم امضا پدرم نجات بخاطر اسنادو اون من دروغه همش اینا-

 . بدن نجات رو خودشون بتونن که دارند پول اونقدر هم پدرتون ندارید مالی مشکل شما آریان خانم-
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 برام رسیده ارث بهم که اموالی اون زندان بره خواستمنمی کردم رو کار این پدرم ابروی بخاطر من-

 خواستمی اموالمو ی همه اون ولی برداره سرم از دست تا بدم همهشو بودم حاضر نداشت ارزشی

 . کنه ازدواج بامن خواستمی همین بخاطر رسیدمی بهم دارشدنم بچه از بعد اونم که

 .وامیسته داره اضطراب اینهمه از قلبم میکردم حس بود کرده عرق تنم تمام

 .اینجا بیان خواممی محتشم آقای از ندارم ایشون از سوالی دیگه من-

 .داد تکون سرشو قاضی

 . رفتم خودم صندلیه سمت

 .واستم پام روی نمیتونستم

 .گرفت رو بازوم اومد نیما

 .برد صندلی سمت منو

 .بیاد گفتی بهش تو نیما-

 .عماده وکیل کار انگار. ندارم خبر من تو جون به نه-

 .شدید آشنا کجا آریان خانم با شما محتشم اقای-وکیل

 .میکردم کار خونشون تو مدتی من-

 .کردیدمی کار ایشون پدر ی خونه تو باید چرا دارید دکتری شما-

 که کنه مجبورش خوادمی ایشون پدر گفت کنه ازدواج قراره آریان خانم با گفت بهم دوستمه عماد-

 .باشم مواظب من نیست خودش که مدتی تو که خواست ازم کنه ازدواج دیگه یکی با

 .کنن ازدواج ای دیگه باکسه نکنه مجبورشون پدرشون که

 .بود شده درشت تعجب از چشمام

 زور به رو ایشون شما و اومدن ربانی آقای و شما با خودشون میل با ایشون میگید شما پس-

 .نبردید

 .کردمی همکاری باهامون بعدش ولی هستیم عماد طرف از ما نمیدونست چون چرا اولش-

 

 . شدم بلند ازجام

 .میگه دروغ بخدا. میگه دروغ-

 .خانم بشنید-

 .! کارن- نیما
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 .نزنید بهم و دادگاه نظم-

 .برسه بهشون ارثی قراره که میدونستند ایشون کردید ازدواج ایشون با وقتی محتشم اقای-

 .بله-

 .باشه رحمبی اینقدر میتونست چطور کارن

 .ریخت صورتم رو اشکم

 .شد بلند جاش از نیما

 .میگی دروغ چرا کارن-نیما

 .میکنم بیرونتون دادگاه از کنید صحبت دیگه دفعه یک اگه-قاضی

 .نشست سرجاش نیما

 .رزیتا باش اروم-

 .بیرون برم میخوام-

 .چی دادگاه بقیه پس نمیشه ولی-

 . نیست مهم برام-

 .بدی دست از امیدتو نباید میفهمی.باشی قوی باید رزیتا-بابا

 .کنم گوش چیزی به خواستنمی دلم دیگه افته می اتفاقی چه نبود مهم برام دیگه

 دروغ من از انتقام برای دونستمنمی ولی کنم زندگی راحت نمیزاره که بود کرده تحدید قبال کارن

 .رفتم باهاشون چرا من میدونست خودش.بگه

 .شد بلند جاش از رحمانی

 .کارن سمت رفت

 دخترشون باشید مواظب تا شدید آریان آقای ی خونه وارد نقشه با میکنید ادعا شما محتشم اقای-

 .نشه کسی با ازدواج به مجبور رو

 .بله-

 .داشته خبر چیز همه از آریان خانم میگی-

 .بله-

 .کردید امضا خودتون میل با خودتون و طالق های برگه شما-

 .بود همین قرار اول از. بله-
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 .بودید کجا شما بودن راد آقای ی خونه آریان خانم که مدتی تو-

 .بودم خودم ی خونه من-

 .بودن بستری شتم و ضرب بخاطر بیمارستان تو هفته یک چرا آریان خانم که ندارید اطالع پس-

 .کرد نگاه عمادووکیلش به تعجب با کارن

 .نداشتم اطالعی من-

 راد آقای که دونستیمی شما-

 نکردن ثبت توافقی طالق برای رو نامه وکالت های برگه

 .ندادن رو ها برگه نکردن امضا رو برگه آریان خانم چون میگن ایشون

 .کردن امضا رو ها برگه که میگن آریان خانم ولی

 .دید رو ها برگه شما

 برگردوندم ازش رومو کرد نگاهی من به.بود شده ساکت کارن

 .دیدم بله-

 .شد بلند عماد وکیل

 .دیدی رو ها برگه اون چجوری نبودید اونجا گفتید شما محتشم اقای-

 .داد نشون بهم عماد خود-

 .کرد نگاه کارن به عصبانیت با عماد وکیل.بود پریده رنگش عماد

 .بود کرده امضا رو ها برگه اون آریان خانم دارید قبول پس محتشم اقای-

 .بله-

 .درسته بوده اشنا قبال راد اقای با اریان خانم گفتید شما

 .بله-

 .میدونید کجا از-

 کوچکترین عماد پیش رفتیممی داشتیم که مدتی تمام تو ایشون بعدم گفت بهم عماد خود خوب-

 . نکرد مقاومتی

 با آریان خانم که میگید نکرده مقاومت آریان خانم چون و سلطانی آقای حرف به تکیه با شما پس-

 اندبوده آشنا قبل از راد آقای

 .بود هم ای دیگه چیزای نبود این فقط-
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 !؟.چیزی چه-

 .بگم بینمنمی الزم-

 .مهمه خیلی موضوع این محتشم اقای-

 .زدنمی حرف بازم کارن

 .بود عمادیده با منو که بود شب اون منظورش حتما گفتنمی چیزی چرا دونممی

 منو هم وقتی میدونستم رو چی همه قبل از من که گفته بهش عماد هم رو حرفا این تمام حتما

 .بوده راست عماد حرف که کرده باور دیدم باهاش

 .بگید چیزی نمیخوای-

 .نه-

 میگید شما.دیگه سوال یک خوب-

 .کنه فرار که نخواست وقت هیچ یعنی نکرده مقاومت مسیر طول تو آریان خانم

 .بود شده گیج اونم انگار. کرد نگام بازم کارن

 .برگشت بعدش ولی.دفعه یک چرا-

 چرا؟-

 .گفت می اینجوری خودش یعنی.ربانی آقای بخاطر-

 چرا؟ بگید واضح میشه-

 .برگشت فهمید وقتی اونم.داشت عماد دست چک سری یک ربانی آقای چون-

 .شد بلند عماد وکیل

 .میزارن فشار تحت شاهدو دارن ایشون قاضی اقای-

 .آقا بشنید-

 آریان خانم بین اگه بعدم.میکردن فرار باید چرا پس داشتن خبر چی همه از آریان خانم میگید شما-

 .بدن پول ربانی آقای به آریان خانم تحویل بخاطر ایشون باید چرا بود چیزی راد آقای و

 محتشم اقای.باشن دزدیده ادمو اون که میدن پول نفر یک تحویل ازای در کسی به صورتی در فقط

 به متهم ازاول اصال شاید پس گفته بهشون متهم که بوده چیزی استناد به حرفاشون ی همه هم

 .کنه کار این به راضی رو ایشون که گفته دروغ محتشم آقای

 

 میومد نظر به عصبی کارن وکیل نپرسید سوال دیگه رحمانی
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 .حکم دادن برای کرد اعالم تنفس ساعت نیم قاضی

 .جوشیدمی سرکه سیرو مثل دلم

 .رفت موقع همون کارن

 .دنبالش رفت هم نیما

 نزد حرفی من به ولی بود عصبانی خیلی برگشت نیما وقتی

 .نداشتم امیدی من ولی.میداد دلداری بهم همش بابا

 .آمد قاضی بعد ساعت نیم

 .بیرون میزد سینم از داشت قلبم

 .شاهدان وصحبت شده انجام های بررسی طبق-

 .میشه محکوم نقدی ی جریمه و زندان سال۱۵ به شتم و ضرب و ربایی آدم بخاطر راد عماد آقای

 .برمیگرده ایشون به شده گرفته آریان خانم از زور به که اسنادی ی وهمه

 .شده محکوم اون نمیشد باورم کردم ـل*بغـ محکم رو بابا

 .زد لبخندی هم نیما بود خوشحال رحمانی

 .کردی کمک خیلی نیما ممنونم-

 .کنممی خواهش-

 .بود ه شد سرخ عصبانیت از صورتش عماد

 .کرد بلندش سرباز

 .من به کرد رو عماد

 ازت زندگیتو چیز ترین مهم منم ولی زندان انداختی منو تو درسته آریان خانم نباش خوشحال زیاد-

 .گرفتم

 .نمیبخشدت شب اون بخاطر وقت هیچ کارن

 بمونی دور ازش عمر آخر تا باید

 .متنفره ازت اون

 .خنده زیر زد بعدم

 .برد عمادو سرباز

 .کردنمی نگاه من به همه
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 رزیتا بود چی منظورش-بابا

 . بریم بابا هیچی-

 .رفت و کرد حافظی خدا نیما. رفتیم ماشین سمت

 .بزنم قدم یکم خواممی گفتم بابا به

 .نکرد قبول اول

 . برم داد اجازه بهم بعدش ولی

 . بود سرد خیلی پاییز آخر هوای زدممی قدم خیابونا تو

 قلبم تو که چیزی تنها اون بودم داده دست از رو کارن من شب اون اتفاق با گفتمی راست عماد

 .بود گرفته ازم بودو

 .بود متنفر ازم کارن

 .کنه ازدواج دیگه ماه چند بود قرار بودم شنیده بابک از

 .کنم ازدواج باید نیست ممکن کارن به برگشتنم که حاال منم بود گفته بهم آراد

 .کنننمی ازدواج عشق با همه گفتمی

 . بشه زندگیم وارد ای دیگه مرد کنم قبول نمیتونستم هنوز ولی

 . نداشته وجود اول از عشقی پس بود سوخته برام دلش اولم از که بود گفته بهم کارن

 .بود من عذاب باعث فقط طرفه یک عشق این

 .میکندم دل ازش باید

 . باید نشده امضا طالق های برگه که حاال

 . باشه کارام دنبال میگفتم رحمانی آقای به

 .شدممی جدا بایدازش پس.  میکرد ازدواج داشت کارن

 .زدم قدم غروب نزدیک تا

 .نیستم خوشحال چرا ولی شده محکوم عماد که باشم خوشحال باید

 هست زندگیم جای همه اون کارنهبخاطر همش

 .خورده گره زندگیم به جورایی یک دیدمش وقتی از

 .میکردم آزاد ازش خودمو باید

 .بود نامه طالق امضای قدم اولین
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........................... 

 . فرستاده کارن برای بار چند طالقو دادخواست که گفته رحمانی شده عید نزدیک

 .نداده جوابی کارن ولی

 .کنیم تموم رو کار تا بزنه حرف کارن باوکیل رحمانی قرار امروز

 .شمال بریم ها بچه با عید تعطیالت قراره شده زیاد کارام عید بخاطر شلوغه خیلی سرم

 .میخوره زنگ تلفنم

 .بله-

 .هستم رحمانی آریان خانم سالم-

 .هستید خوب رحمانی آقای سالم-

 .بدم خبری یک بهتون میخواستم.ممنون بله-

 .بفرمایید بله-

 رو ها برگه خوادنمی موکلشون میگن ایشون متاسفانه ولی کردم صحبت محتشم آقای وکیل با من-

 .کنه امضا

 !چی؟-

 .رحمانی آقای چی یعنی

 .چیه هدفشون ایشون نمیدونم من راستش-

 .نمیزنید حرف باهاش خودتون چرا-

 کنم صحبت باوکیلش فقط گفت ولی زدم زنگ بهشون اتفاقا ببینن منو نمیکنن قبول ایشون خوب-

 .نداره بامن حرفی خودش

 های برگه نباید چرا کنهمی ازدواج داره که اون.میخواد چی. کنهمی رو کار این چرا رحمانی اقای-

 .کنه امضا رو طالق

 طول خیلی ممکنه نکنه امضا رو ها برگه اون اگه کنه اذیت رو شما خوادمی میکنم حس نمیدونم-

 .بشید جدا ازش بخواید تا بکشه

 .میگیرم تماس باهاتون بعدا دارم کار یکم من آریان خانم ببخشید

 .خداحافظ باشه-

 .کنهمی لجبازی باهام داره. سراغش برمخودم باید

 .رفتم کیانی آقای اتاق سمت شدم بلند جام از
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 .زدم در

 .بفرمایید-

 .بود نشسته پدرش جای شایان تو رفتم

 .نیستند کیانی آقای سالم-

 .انداخت بهم نگاهی

 .هستم کی من االن-

 .کنم خفش میخواست دلم.زد لبخندی

 .بود پدرتون منظورم-

 .خدمتم در من بفرمایید رو کارتون نیستند نخیر. اهان-

 .بگیرم مرخصی میخواستم-

 .اونوقت چی برای-

 .شخصیه مسعله-

 .آره شخصیه پس-

 .بود لبش روی لبخند همون هنوز

 .سمتم آمد شد بلند جاش از

 .نمیزاری درمیون من با شخصیتو کارای از یکم چرا-

 .شدم بلند جام از

 . باشید رفتارتون مواظب-

 برات ببین کن توجه من به یکم فقط. کردم خالفی کار من مگه میزنی حرف اینجوری من با چرا-

 .کنممی چکار

 

 .درک به برو-

 گفته بابا. کنم تحمل احمقو این نبودم مجبور بود پرژه اخر دیگه شکر رو خدا بیرون اومدم اتاق از

. موندم اینجا پرژه این برای االنم تا. میزنه شرکت یک برام خودش کنم کار دارم دوست اگه بود

 .بودم داده قول کیانی آقای به چون

 

 .شدم ماشینم سوار بیرون آمدم شرکت از
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 .رفتم کارن شرکت سمت باسرعت

 

 .کشیدم عمیق نفس تا چند داشتم نگه شرکت جلوی

 .کردم نگاه آیینه تو خودمو

 بود پریده یکم رنگم

 شده بد دوباره حالم دیدنش از کنه فکر کارن خواستمنمی زدم لبم به آوردم در روژمو کیفم از

 .بیچارم یا مریضم بگه بهم خواستمنمی

 .بهتربشه خیلی نفسم به اعتماد بود شده باعث آراد پیش رفتن ماه چند این تو

 .کرد پرسی احوال سالمو باهام نگهبان شرکت تو رفتم شدم پیاده ماشین از

 .شدم آسانسور سوار

 .داشتنگه کارن ی طبقه تو آسانسور

 .رفتم منشی سمت

 سالم-

 .کرد نگاه بهم کرد بلند سرشو کارن منشی

 .ورا این از خوبید مهندس خانم سالم-

 .کاردارم محتشم آقای با-

 .بدم خبر بهشون کنید صبر لحظه چند-

 .زد زنگ کارن به برداشت رو گوشی

 .کرد قطع رو گوشی بعد

 .بمونید منتظر دارن کار گفتن مهندس خانم ببخشید-

 

 .کنهمی معطل داره منو قصد از میدونستم کردمی بازی باهام داشت

 .نشستم صندلی روی رفتم

 .بودم منتظر که بود ساعت یک حدود

 .کردمی نگاه چشمی زیر همش منشیش بیچاره

 . شدم بلند.بود ناراحت وضع این از اونم انگار
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 .میاورد در رو شورش داشت کارن

 .رفتم کارن اتاق سمت

 .کردم باز رو در

 .کشیدمی سیگار داشت بود نشسته صندلی روی کارن

 .نشید جایی وارد اجازه بدون که نگرفتی یاد هنوز.تو بیاید داد اجازه بهتون کسی-

 .تو آمد منشی

 ...گفتم بهشون من مهندس اقای-

 .بفرمایید شما خانم-

 .بست رو در رفت منشی

 مهموتون کارهای جز سیگار کشیدن نکنه نکنید معطل دلیلبی رو یکی ندادن یاد هم شما به-

 .میشه محسوب

 .کنممی چکار که بدم توضیح شما برای خودم شرکت تو باید-

 .ندارم کاری کنیدمی که کاری به من-

 کشیدن سیگار به شرکتتون تو هم شما نشم مزاحتمون من که کنینمی امضا و طالق های برگه چرا

 .بدید ادامه تون

 .شد بلند جاش از کارن

 .سمتم اومد

 .نخوردم تکون جام از.بودم گرفته استرس میزدو تند شدنش نزدیک از قلبم اینکه با

 .واستاد روبروم اومد

 .شده دراز باز زبونت که میبینم-

 .کن امضا رو ها برگه اون کن تموم رو بازی این بودم همین اولم از من-

 .آریان ببخشید.سعادت خانم ها برگه کدوم-

 .بگم رو فامیلیتون کدوم دارید دوست

 .ترید راحت که هرکدوم-

 .شدی زبون بلبل خوب. بوده خوب پیشرفتت -

 عجله همه این. این برای نکنه.نداده که ازدواج قول بهت احیانا.داده انجام کارشو خوب احدی دکتر

 .داری
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 .میکنید تعقیب منو-

 .بکنم رو کار این که باشی مهم برام اینقدر نکنم فکر-

 .کنینمی امضا رو ها برگه اون چرا نیستم مهم اگه-

 .ندارم وقتشو-

 .کنیمی رو کار این میخوای؟چرا چی-

 .خواممی چی میدونی خودت-

 .شد خیره صورتم به.واستاد روبرو آمدم

 . گرفتم ازش و نگاهم

 .کنی امضا رو ها برگه تا میخوای چی بگی زودتر بهتره نمیدونم چیزی من-

 .کنی خامم پول ی وعده با که عمادم من کردی فکر-

 .میخوای چی من از.کنی ازدواج خواینمی مگه میخوای چی خواینمی پول اگه-

 .نباش نگران میکنم دعوتت حتما.میکنم ازدواج دارم چرا-

 .میکرد خورد اعصابمو داشت

 بشیم راحت هردومون تا کن امضا رو لعنتی های برگه اون-

 .کنار زد رو صورتم جلوی موهای. اورد صورتم سمت انگشتشو

 .عقب سرموکشیدم

 .نزن دست بهم-

 .شوهرتم من نرفته که یادت چرا-

 .نیستی من شوهر تو-

 .میگه ای دیگه چیز که شناسنامت چرا-

 .بزار راحتم بردار سرم از دست-

 .کردی اشاره خوبی ی نکته به-

 .شدن راحت

 .نمیکنم امضا همین برای دقیقا

 بخندی من ریش به و بکنی زندگیتو راحت میزارم کردی فکر گفتم چی بهت یادته

 .بشی نزدیک کسی به نمیزارم گفتم
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 .بشه نزدیک تو به کسی یا

 .کنممی جهنم برات زندگیتو گفتم

 .نمیدم طالقت. فهمیدی.نمیدم طالقت

 داری زن بگی بگی، بهش چی میخوای میشه چی نامزدت پس-

 نگران پس نمیزنه حرفی کنم هرکاری که عاشقمه اینقدر البته بیاد کنار باهاش باید خودشه مشکل-

 .نباش اون

 .بکنی کاری نمیتونی تو بکشه طول سال چند اگه حتی میشم جدا ازت من-

 .بکن خودتو سعی. باشه-

 . باشی جریان در که بگم بهت خواستم راستی

 .کردم شکایت تمکین عدم بخاطر ازت

 .خونتون دم باشه اومده احضاریش االن کنم فکر

 .هستی روانی مریض تویه-

 .گرفت بازومو

 .کنممی آدمت خودم وگرنه بفهم دهنتو حرف-

 .دارم کار بیرون برو هم حاال

 .بود شده دیونه واقعا کارن.میزدم حرف رحمانی با باید کنم چکار دونستمنمی

 .رفتم اتاق در سمت

 نکنه تو معطل خودشو بگو دکترت به راستی-

 میگیرم گل مطبشو در کنهمی تر دراز گلیمش از پاشو داره ببینم اگه چون باشه دیگه یکی دنبال

 

 .بستم محکم رو در.بیرون اومدم اتاق از

 .بود کرده شروع رو کثیفی بازیه کارن

  

 . بیروم اومدم شرکت از

 .رفتم رحمانی آقای دفتر سمت

 .کارن از اینم شایان از اون بود نحسی روز امروز اصال. میخورم حرص راه تمام
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 .رسیدم رحمانی آقای دفتر ساختمون به

 .شدم ش دفتر وارد

 .ببینمش میتونم که گفت بهم منشی

 .اتاقش تو رفتم

 .شد بلند جاش از دیدنم با رحمانی آقای

 بفرمایید. آریان خانم سالم-

 .سالم-

 .هستید عصبانی اینقدر چرا.شده چیزی-

 محتشم آقای یعنی.بودم کارن دفتر-

 . فرستاده تمکین عدم گواهی گفت

 .کرد نگام تعجب با رحمانی

 . فهمیدم وکیلش هایصحبت از دارن کردن اذیت قصد آقا این که گفتم بهتون من-

 .کرد چکار باید حاال-

 .بکنه خاصی کار تمکین عدم بخاطر تونهنمی چون نباشید نگران-

 نکردین زندگی باهم شما هنوز چون

 .کنیم اقدام مهریه برای میتونیم ما تازه

 محرمیت صیغه فقط قرار گفت من به موقع اون میدونید خودتون. چیه مهریم نمیدونم اصال من-

 .بشه خونده

 .بشم دائم عقد نبود قرار اصال

 .نشدید متوجه چجوری شما-

 .کنممی چکار دارم فهمیدمنمی اصال. بود بد خیلی حالم زمان اون من-

 امضا به راضی پول با شاید میزنم حرف باوکیلش من. نکنید ناراحت رو خودتون نداره اشکالی-

 .بشه

 .خوادنمی پول گفت میدم بهش بخواد هرچی گفتم بهش من نمیشه-

 موضوع همین ی بوسیله شاید کنه ازدواج خوادنمی مگه میشه راضی جوری یک بالخره باشه-

 .بزاریمش فشار تحت

 .بده طالقم خوادنمی گفت گفتم رو اینا ی همه من رحمانی اقای-
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 داره کار این برای دلیلی چه.؟ چرا-

 .بدونه ما موضوع از چیزی رحمانی خواستنمی دلم.شدم ساکت

 راحتی به نمیتوانید شما بپردازن رو مهریتون و نشن راضی چیزی با ایشون اگه آریان خانم-

 .بشید جدا ازشون

 .کنم زندگی نخوام اگه من زوره مگه چی یعنی-

 .!کنه مجبورم زور به میتونه

 زندگی خوایدنمی بگید جوری نمیتونیدهمین.باشید داشته پسند محکمه دلیل باید قانون طبق ببینید-

 .نده طالقتون تونهمی نخواد مرد اگه.کنید

 .تونهمی کنه اذیت بخواد اگه ولی نیستید باهاش زندگی به مجبور شما البته

 .تونهمی بده طالقم نخواد کارن اگه یعنی رحمانی آقای میگید چی-

 و بده رو تون نفقه و مهریه اگه متاسفانه-

 حق. ندارید جدایی برای دلیلی شما باشه نداشته مشکل خودشم کنه فراهم براتون رفاهیاتو ی همه

 .قانونه این باشید داشته محکم دلیل باید.مرده با طالق

 اینکه مگر.میخواد دلیل دادگاه

 .بشه جدا ازتون توافقی که کنید راضیش فقط جوری یک

 .میترکید داشت سرم

 ؟.کنم چکار من حاال-

 کنم راضیش بتونم شاید میزنم حرف شون وکیل با من-

 .ممنون-

 .بیرون اومدم رحمانی آقای دفتر از

 .رفتم خونه سمت

 .بود ریخته بهم اعصابمو ترافیک

 .برداشتم رو گوشی کردن نگاه بدون.میخورد زنگ همش موبایلم

 .بله--

 کنه کاری نتونست وکیلت.دکتر بری مجبوری.ریزهمی بهم اعصابت باز چون.نخور حرص بیخود-

 .نه

 .کردم نگاه اطراف به
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 .وکیل پیش رفتم من بود فهمیده کجا از ندیدم رو آشنا کسی.بود مختلفی های ماشین اطرافم

 . میخوای ازجونم چی کنیمی تعقیبم. آوردی کجا از شمارمو-

 برنمیداری سرم از دست چرا

 بود پروندت تو شمارت بعدم.کنم تعقیبت که نیستی مهم برام اونقدر گفتم بهت دفعه یک-

 .میزنه حرف درست شوهرش با آدم ضمن در.وکیلت پیش بری که نبود سخت حدسش.

 .لعنتی نیستی من شوهر تو-

 .بودی خوابونده نمک آب تو رو نفر چند ریخت بهم معادالت تمام که ناراحتی. هستم که فعال-

 .روانی احمقه شو خفه-

 .دارم کار باهات خیلی هنوز نشو عصبی-

 . بدی پس تاوان بخوای مونده هنوز

 .کرد قطع رو گوشی

 .عقب روصندلی کردم پرت گوشیمو

 .زدم فرمون به مشت تا چند

 .بهت لعنت.کارن بهت لعنت-

 خونه رفتم

 بود شده نگرانم مامان

 .کجایی صبح از معلوم-

 .خونه بیای زود نگفت بابات مکه.شدم نگرانت

 .خاموشه چرا گوشیت

 .کنم استراحت خواممی نیست خوب ببخشیدحالم مامان باشه-

 ؟.شده چیزی-

 .خستم فقط. نه-

 .سمتم گرفت برگه یک مامان

 .اومده امروز این-

 .بود روش دادگستری آرم کردم نگاه برگه به

 .کردم بازش
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 .بود تمکین عدم برگه

 .کردم مچاله رو برگه

 .لعنتی-

 !رزیتا؟ شده چی-

 .اتاقم تو میرم من. مامان نیست چیزی-

 . نمیخوری نهار. باشه-

 ندارم میل نه-

 

 اتاقم تو رفتم

 .کردم پرت آوردم در مانتومم کردم پرت کیفمو

 .رفتممی راه اتاق تو همش

 میشه اینجوری زندگیم همش چرا خدایا-

 .میشه شروع دیگه چیز یک میشه تموم چیزی یک

 .رسیدنمی جا هیچ به فکرم بودم رفته راه اتاق تو که اینقدر بود گرفته درد پاهام

 .کنم ناراحت هم رو اونا خواستمنمی بود امده حتما بابا. بود شب۹ ساعت

 .رفتم پایین ها پله از

 خوندمی روزنامه داشت بابا

 .رفتم سمتش

 .سالم-

 .خوبید سالم-

 .پریده رنگت چرا خوبه حالت ممنون-

 .بابا خوبم-

 ؟.بود چی بود امده دادگاه از صبح میگه مامانت که برگه این رزیتا-

 .دیگه طالقه مراحل نبود چیزی-

 !؟.میگی راستشو داری-

 ؟.مگه شده چی اره-
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 .من شرکت بود امده امروز محتشم چرا طالقه مراحل اگه-

 !چی؟-

 .زندگیت سر بری باید گفت.نمیده طالقت گفت-

 .گفته بیخود-

 که شده چی االن نکشیدی درد همه اون بخاطرش مگه. نداشتی دوستش مگه چته معلومه تو-

 .شده عوض نظرت

 .میومد بدتون ازش دیروز تا که شما!.بابا-

 .بود دزدیده رو تو چون میومد بدم اره-

 اشتباه پشیمونه االنم.کنه کمکش خواسته میخواستی عمادو خودت میکرده فکر که گفت بهم ولی

 . کنه جبران خوادمی. کرده

 !بابا-

 مرد محتشم کارن کردم تحقیق من ولی. خودته زندگیه این کنم دخالت خوامنمی من دخترم ببین-

 ی خانواده. تجارته کار تو سالهاست پدرش خوبیه ی خانواده از.  داره بزرگیه شرکت موفقیه

 ولی بوده زندان بودن کرده درست براش که پاپوشی بخاطر وقت چند درسته هستند ای شده شناخته

 دیگه. داشتی دوستش که هم تو کنه زندگی باهات خوادمی پشیمونه که االنم.اصیلیه ی خانواده از

 .میخوای چی

 .بگیره انتقام ازم خوادمی کارن چرا میپرسید ازم چون بگم بابا به رو حقیقت تونستم نمی

 .میزاشت فشار تحت منو خانوادم طریق از داشت.بود کرده رو جا همه فکر کارن بودم کرده سکوت

 کنی چکار میخوای عزیزم خوب-

 .داره نگه دست یکم گفتم رحمانی به من

 .باش طالق فکر به وقت اون کنی زندگی باهاش نخواستی اگه بده بهش فرصت یک عزیزم

 . نیست الکی گرفتن طالق

 .کرده نامزد اون بابا ولی-

 شدی جدا ازش و کنی ازدواج عماد با میخوای تو کردهمی فکر موقع اون گفت گفته بهم میدونم-

 .میزنه بهم رو نامزدیش نشدی جدا ازش فهمیده که حاال

 ...بابا ولی-

 .نمیشه دیر گرفتن طالق برای. بده هردوتون به فرصت یک دخترم-
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 .بود کرده جادو رو بابام لعنتی کارن

 .کردمی دفاع ازش داشت االن زدمی تیر با رو کارن سایه که نبود آدمی همون این انگار

 .بکنم فکرامو بزارید باشه-

 .گرفتی رو تصمیم این که خوشحالم. عزیزم افرین-

.............................. 

 . شمال بریم ها بچه با قراره امروز

 ساکت که.کشیده ای نقشه چه نیست معلوم نشده خبری کارن از هفته یک این تو دیگه

 .کنهمی کارایی یک داره مطمعنم.مونده

 .گفتم رو چیز همه بیتا به

 . شد عصبانی کلی اونم

 .برنمیومد دستمون از کاری ولی

 .دنبالم خونه دم بیان ها بچه قراره

 . برم ندا و بابک ماشین با قراره من

 .کردن نامزد هستی با نیما پیش روز چند میاد هستی با هم نیما

 .تابستون برای باشه شد قرار مراسمشون البته

 . میان باهم هم امیر و بیتا

 

 . بابک ویالی بریم شده قرار

 .بود رفته سر حوصلم ماشین تو

 باهم که بود باری اولین و بودن کرده ازدواج تازه اونا چون بشم بابک ماشین سوار نداشتم دوست

 خودم ماشین با نمیزاشت بابا نداشتم ایچاره ولی.بشم مزاحمشون خواستمنمی مسافرت بودن امده

 .برم

 رسیدیم بزرگ ساحلی ویالی یک به ساعت چند بعد بالخره

 .بوده پیش سال خیلی مال ویال بود معلوم

 .بوده خریده رو اینجا قبال پدرش گفت بابک

 .بود قدیمی جورایی یک بیرونش ولی بود ولوکس قشنگ خیلی توش البته

 .مینداخت فرانسوی اشرافی فیلمای یاد منو
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 .بود طبقه دو ویال

 . بود باال ی طبقه اتاق تا چند

 .باال رفتن هم بقیه پایین رفتم من. پایین هم دوتا

 .بود غروب نزدیک

 .دریا سمت رفتم کردم عوض لباسامو

 .میکردم فرار اونجا از داشتم که بود زمانی دیدم رو دریا که باری آخرین

 . زدم چونم زیر دستامو

 شدم خیره دریا به.میومد سردی باد

 .شد خراب رویاهام زود چقدر

 .بود کرده فرق قبلش با چقدر.افتادم کارن سرد نگاه یاد

 .میشکوند قلبمو راحت چقدر

 .میزد زخم رحمیبی کمال با عاشقمه کردمی ادعا روز یک که منی به راحت چقدر

 .کنهمی نگام فقط باشه اینجا و کنم غرق خودمو دریا این تو اگه مطمئنم

 .بیرون اومدم فکر از کسی صدای با

 .کردم بلند سرمو

 .سالم-

 .داشت درشتی مشکی چشمای کردم نگاه بود واستاد کنارم که بلندی قد مرد به

 .بود کرده جذابش که ریشی ته با

 !بله؟-

 .کردم سالم-

 !چی که خوب-

 

 .پیشتون بیام گفتم تنهایی دیدم-

 .بود رو پر خیلی

 .پیشش میرید شما باشه تنها هرکسی-

 .زد لبخندی
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 .آره باشه زیبا خانم یک اگه ولی.نه باشه کلفت سیبیل اگه باشه چجوری طرف داره بستگی-

 .کلفتم سیبل همون من کن فرض تو نیستم اهلش من آقا برو-

 .خندید

 .میبینم رو زیبا خانم یک وقتی کنم فرض چجوری-

 .ندارم حوصله نشو مزاحم برو آقا-

 .عزیزم چرا-

 .شدم بلند ازجام

 .احمق عزیزم میگی بهم دخترتم دوست من کردی فکر. رویی پر خیلی-

 .نه نیست حالیت حرف اینکه مثل

 .خورد جا زدنم حرف لحن از پسره

 .میشید عصبانی دونستمنمی ببخشید-

 سالمت به.فهمیدی که حاال-

 .بداخالقی که زیبایی اینقدر حیف ولی. میرم باشه-

 .بسالمت گفتم-

 .برگشت پسره

 .نشستم سرجام دوباره منم

 .بود رویی پر عجب

 .نه یا رفته ببینم کردم پشتمونگاه برگشتم

 .میخندن پسره همون به دارن واستادن ازم تر دور دیگه نفر چند دیدم

 . برگردوندم رومو

 .احمقا-

 یکی خوابه گرمه چشمام هنوز. رفتم ویال سمت شدم بلند.بود شده سردم. نشستم آب کنار دیگه یکم

 . کنهمی صدام همش

 .کنم خفش دارم دوست

 .میکنم باز آروم چشممو الیه

 .بیتاست



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

457 

 

  خوابیمی چقدر دیگه پاشو رز-

 ؟.چنده ساعت مگه بابا شده چی-

 .دارم برات خبر یک پاشو شده۱۰ ساعت-

 .بعد بخوام یکم باشه-

 .بود اومده پدرشوهرت پاشو دیونه-

 .پریدم خواب از

 !؟ کیه پدرشوهرم-

 .میگم رو کارن بابای-

 .کارن بابای-

 . ویالشون شمال اومدن.اره-

 . کجاست ویالشون-

 .تر اونور ویال تا چند-

 . اومدیم ما فهمیده اینکه مثل

 .ببینه بابکو بود اومده

 !میگی راست-

 .اره-

 .گفتمی چی خوب-

 کتی برای هفته آخر خوانمی اینکه مثل.شمال اومدن پسرش و دخترش و زنش با گفتمی هیچی-

 .بگیرن تولد

 .کنم چکار وای-

 .هستی کارن زن تو نمیدونه که اون کنم چکار چی یعنی-

 .گرفتم استرس ولی میدونم.اره-

 .گردمبرمی هفته آخر تا من-

 .باشی اینجا روز دو اومدی شدی خل-

 .بری نمیزارم من

 .نیست باهاشون که کارن بعدم
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 .کنم خراب اونا بخاطر رو تعطیالتم باید چرا من اصال میگی راست اره-

 چیزی دیگه ولی داره کوچکتر برادر رو خواهر یک بود گفته کارن قبال البته بگو خانوادش از یکم-

 .گفتنمی چیزی ازشون زیاد بود قهر خانوادش با موقع اون آخه نگفت

 .کارنه بزرگش پسر.داره بچه تا سه محتشم آقای -

 .سالشه۲۲ که کتایون بعدم سالشه۲۷ که کیارش بعدش

 مثل ولی خوبیه مرد هم محتشم آقای البته. مهربونه چقدر نمیدونی خوبه خیلی جون مهری زنشم

 .یکدندس و مغرور کارن

 . باباشه مثل کارن خوبیه مرد خیلی ولی

 .مامانشونن مثل کتایون و کیارش

 !اهان-

 . بازار بریم خوایممی هستی و ندا با منو بخری لباس هفته آخر برای خواینمی میگم-

 . نمیام من نه-

 .چرا؟-

 .اونجا برم بینمنمی دلیل شناسمنمی رو اونا من اخه-

 .میگذره خوش بریم خوایممی همه دیگه بیا-

 .خوبه خیلی مهمونیشون

 . بیتا نمیام من نه-

 .آره بمونی ویال تو تنها میخوای نیا اصال-

 .نمیام اره-

 .بخریم لباس ما بازار بریم باهم بلندشو حداقل. نیا جهنم به-

 . باشه-

 .بیرون رفت اتاق از بیتا

 .شدم بلند جام از

 .بیرون رفتم کردم مرتب خودمو

 .بودن شده بیدار هم بقیه

 .بازار بریم همه قرارشد
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 .شدیم حاضر صبحانه بعد

 .خاکستری شلوار و روشن خاکستری باشال پوشیدم مو چرک صورتی مانتوی

 .زدم چرک صورتی رژ یک آخرم. بافتم موهامو باریک چشم خط یک با زدم ریمل.کردم آرایشم

 .بودن حیاط تو بقیه بیرون رفتم اتاق از

 .میزد حرف در دم نیما با داشت هستی

 .برمیگردید کی رزیتا-نیما

 ؟.نمیای تو مگه-

 . نه-

 چرا؟-

 .برم باید دارم کار جایی یک-

 ؟.کجا-

 دارم کاری یک میگه همش.نمیگه منم به جون رزیتا-هستی

 .نمیکنه قایم رو چیزی زنش از آدم. هان بهش نمیگی چرا نیما-

 .دارم قرار دوستام از یکی با بابا-

 .دوستت کدوم-هستی

 .قدیمی دوستای از یکی نمیشناسی تو-

 .میگیرم اعتراف ازش خودم اومدیم بعدا جون هستی بریم بیا نداره اشکال-

 .خندید هستی

 .نخری باز و کوتاه لباس هستی-نیما

 .میخرم منم نمیگی تو که حاال. میخرم-

 

 .دارم قرار دوستام از یکی با بخدا بابا-

 . نمیخرم باشه-هستی

 .خوب زن افرین-نیما

 .خنده زیر زدیم هردو

 .بریم اینا بیتا ماشین با هستی منو شد قرار
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 .داشتیم نگه فروشگاه یک دم

 رفتیم زنونش لباسای سمت.شدیم پیاده

 . بپوشه رفت برداشت لباس یک هرکس

 .میزدم دور فروشگاه تو منم

 .میکردم نگاه لباسا به

 تا کوتاه فون دامنش و بود تنگ کمرش تا که حلقه آستین هفت یقه رنگ قرمز لباس یک جلوی

 .واستادم بود زانو روی

 .بود کمرش روی که پهنی بند کمر با مخصوصا.  بود قشنگ خیلی نظرم به

 . بود امده خوشم ازش

 . برم مهمونی اون به خواستمنمی من ولی

 دور شدمی مربوط کارن به که هرچیزی از باید. بشم آشنا کارن ی خانواده با خواستنمی دلم

 .میشدم

 .بود جا همه کارن جوری یک بازم کردممی تالش که هرچی

 بود قهر باهاشون کارن حداقل که شکر رو خدا. میومدن هم خانوادش باید شمال اومدم که االن حتی

 .شمال نمیومد و

 .کردم نگاه لباسا بقیه به رفتم فروشگاه ی دیگه سمت

 .لباس خرید بودیم امده کارن با که افتادم روز اون یاد

 . پوشیدم لباسو اون وقتی نگاهش یاد

 .زدم تلخی لبخند

 

 .نبود متنفرم ازم نداشت دوستم کارن حداقل زمان اون به برمیگشتم کاشکی

 .سالم-

 .گردوندم بر سرمو

 .بودم دیده ساحل کنار که بود پسره همون

 .کردم نگاش اخم با

 !؟.میخوای چی. تو بازم-

 .کنی گوش حرفم به لحظه یک میشه. نشو عصبانی خدا رو تو-
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 .کارت پی برو.نخیر-

 .دقیقه چند میکنم خواهش-

 .برگردوندم رومو

 .لحظه یک خانم-

 .نشو مزاحم برو-

 .کنید گوش حرفم به دقیقه یک فقط باشه-

 .بود کرده بدبختا مثل صورتشو.کردم نگاش

 .دقیقه یک فقط بگو-

 .بینیدمی هستن چپتون سمت که پسر و رو دختره تا چند اون-

 .کردنمی نگامون داشتن پسر دخترو تا چند چرخوندم سرم

 .چی که خوب-

 .باختم شرطو ولی. بزنم مختو میتونم کردم شرط اونا با ساحل دم روز اون-

 .شد درشت چشمام

 .خواممی معذرت روز اون بخاطر-

 .کردی شرط االنم البد-

 خالمه دختر پوشیده آبی مانتوی که دختری اون فقط نیست مهم برام شرط ولی. اره-

 شمارمو شما اگه که. زد بهم رو نامزدی مسائل سری یک سر بازی لج بخاطر ولی.بود نامزدم

 .برگرده و کنه خطر احساس ممکنه اون بگیرید

 .کردم نگاه بود ما به چشمش که دختری به

 .میخوره حرص داره بود معلوم

 .میشه حل من به دادن شماره با مشکلت-

 .اره-

 .بده میشه حل مشکلت شماره یک با فقط اگه باشه-

 .شد خوشحال پسره

 .داد بهم شمارشو

 .چیه اسمت راستی
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 .بشه الزمت نکنم فکر-

 .کردی کمکم که ممنون بهرحال.هستی سرسختی دختر-

 .حافظ خدا دیگه برو-

 .رفت دوستاش سمت پسره

 .میکردن نگاش تعجب با داشتن همه

 .داد تکون دست برام برگشت

 .دادم تکون سرمو منم

 .کرده انتخاب رو چیزی بیتا ببینم تا رفتم پرو اتاق سمت

 نکردم قبول من کردن اصرار من به هرچقدر خریدن لباس همشون پوشیدن لباس کلی از بعد بالخره

 بخرم لباس

 .برم نکنن مجبورم هم اونا تا نخریدم چیزی همین بخاطر برم شدممی وسوسه خریدممی لباس اگه

............................... 

 .مشغولند صبح از همه. شده مهمونی روز

 .نمیام من نگن نیما و بابک به گفتم بقیه و بیتا به

 .زدم مریضی به خودمو صبح از

 .برن کم کم دیگه بود قرار بود۷ ساعت نزد حرفی ولی.میکرد نگاه بهم مشکوک بابک

 بیرون اومدم اتاق از

 .بودن حاضر تقریبا همه

 .کرد نگام تعجب با بابک

 ؟. نیستی حاضر چرا تو-

 .نمیام کنهمی درد سرم یکم من.. من-

 .نمیام چی یعنی-

 .دیگه نمیام-

 .میشی خوب بخور قرص یک کنهمی درد سرتم بیای باید بیخود-نیما

 .نمیام من برید شما ها بچه-

 .هیچکس یا میریم همه یا. نمیره جایی کسی-بابک
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 .میگه راست-نیما

 .کنیمی اصرار چرا بیاد نداره دوست شاید عزیزم-ندا

 .میریم همه که گفتم-

 .آورد در کتشو بابک

 .دیگه برو حاضرن همه زشته چیه کارا این بابک-

 .میای میشی حاضر میری رزیتا-

 .ندارم لباس اصال من ببین-

 .نخریدید لباس مگه چی یعنی-

 .پایین انداختم سرمو

 حالت فهممنمی من کردی فکر مریضی به زدی خودتو صبح از نیای داشتی نقشه اول از پس-

 .خوبه

 .دیگه برید میکنم خواهش ها بچه-

 .چیه ها بازی مسخره این رزیتا-نیما

 .نمیاد این نگفتی بهم چرا بیتا-بابک

 .کنم چکار من نگیم شما به گفت خودش-

 .نمیره کس هیچ پس باشه-

 .شدندمی حاضر داشتن بود ساعت چند کنم ناراحتشون خواستمنمی

 .میام منم برید شما.میام باشه-

 لباس؟ کدوم با-بابک

 .ایم بچه ما کردی فکر

 .میکنم کاری یک.پوشممی شلوار و بلیز یک-

 .خریدم لباس براش من-بیتا

 !بیتا-

 .کنه دعوا باهات بابک میکردم فکر خوب-

 .کرد کار فکرت دفعه یک تو عجب چه-بابک

 !بابک-
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 .شو حاضر برو خوب خیلی-

 .میام میشم حاضر زود بخدا من برید شما کنم خواهش ازتون میشه-

 .نه-بابک

 .بیام زود میدم قول برید حاضرید وقته خیلی شما. کردم خواهش ها بچه-

 .نگفتن چیزی هم اونا کرد نگاه بقیه به بابک

 . میای زود برات میزارم ماشینو میریم بیتا ماشین با ما بده بهش لباسو برو بیتا خوب خیلی-

 .میام زود باشه-

 . گفت بهم ادرسو بابک

 رفتن دستم داد لباسو کاور بیتا بعدم

 .فهمیدی بیای زود-نیما

 .میگید بار چند دیگه باشه-

 . رفتن همه

 .بکشم سشوار خیلی نبود نیازی بود صاف موهام شکر رو خدا گرفتم دوش رفتم سریع

 .کردم خشکشون سریع

 زدم چشمم پشت تیره سایه یکم و زدم کرم اول کردن آرایش به کردم بعدشروع

 .زدم زیادی ریمل کشیدم کلفتی چشم خط بعدش

 .زدم قرمز رژ یک آخرم

 .کردم تعجب دیدنش با.آوردم در کاور از لباسو

 . کردم می نگاش که بود قرمزی لباس همون

 .امده خوشم ازش بود فهمیده چجوری بیتا

 .بود لباس کاور تو کاغذ یک

 . بودی زده زل بهش دقیقه چند دیدم-

 با نشی مجبور که خریدم اینو میدونستم رو بابک گند اخالق که اونجایی از.میاد بهت خیلی مطمعنم

 .بره ابروت که مهمونی بیای تیشرت

 .کنی جبران باشه یادت

 (.کردم شوخی)
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 .میاد حتما که. بیاد خوشت امیدوارم

 .بیتا

 . خل ی دختره-

 .بود من به حواسش همیشه مدت این تو.بود خوبی خیلی دوست بیتا

 .پوشیدم لباسو سریع

 .کردم باز وسط فرق موهامو

 .بودم شده خوشگل خیلی

 . شده عصبانی بابک االن حتما بود شده۹ نزدیک ساعت رفتم ویالشون سمت سریع پوشیدم مانتوم

 .رسیدم بودن داده بهم که آدرسی دم

 .بود پارک ویال دم ماشین کلی

 .زدم رو در زنگ.کردم پارک رو ماشین

 .کرد باز رو در نگهبان

 .هستم محتشم آقای مهمون من ببخشید سالم-

 .خانم بفرمایید-

 . ویال داخل رفتم

 .بود بزرگ ویالی یک

 .بزرگ خیلی باغ مثل حیاطی با

 .رفتم ویال ساختمون سمت

 .میومد صدا سرو

 .بودن واستاده ورودی در دم بیرون مرد تا چند

 .ورودی سمت رفتم

 .رفتم در سمت پایین انداختم سرمو

 . خانم-

 برگردوندم صدا سمت سرمو

 .کردم تعجب دیدم که چیزی از

 شما؟-
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 .جلوتر آمد پسره

 .میکنید چکار اینجا شما-

 . کردن دعوتم... من-

 .میشناسم رو مهمونامون من معموال شناسمنمی من که کرده دعوتتون کی اونوقت-

 .!شما مهمونای-

 .هستم محتشم کیارش من.اره-

 .بود زده خشکم

 .بود کارن برادر

 .نداشت بهش شباهتی هیچ چرا

 .نیست شبیهش برادرش گفت بیتا

 .رادمنشم بیتا دوست من-

 حواسم کرد سفارش خیلی بابک شمایید ویژشون مهمون پس تصادفی چه هستید بیتا دوست شما-

 .جالبه خیلی شمایید دونستمنمی استقبالتون بیام زود اومدید باشه

 .میکردن نگاه رو ما داشتن دیگه پسر تا چند اون زدمی حرف باهام داشت کیارش که مدتی تمام

 .چیه اسمتون بدونم باید دیگه االن کنم فکر.خانمه؟ تو بفرمایید-

 .هستم آریان رزیتا-

 .خانم رزیتا بفرمایید بله-

 .کرد دراز ورودی سمت دستشو

 .بفرمایید میکنم خواهش-

 .تو اومد کنارم اونم تو رفتم

 .خدمتکار به داد گرفت ازم رو مانتوم کیارش که مخصوصا کردن نگامون نفر چند شدمون وارد با

 .کرد راهنمایی اینا بابک میز سمت منو

 ویژتون مهمون اینم رادمنش دکتر بفرمایید-

 .کردی دیر چرا رزیتا-بیتا

 .ببخشید-

 .کنید خواست باز ازشون بعد بشینن بزارید خانم بیتا-
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 .رفت من به ای غره چشم نیما کردن نگاه کیارش به ها بچه

 .انداختم باال شونمو منم

 .شد بلند جاش از بیتا

 .کنم معرفیت کتی به بریم بیا

 .برد سالن ی دیگه سمت گرفت دستمو

 .میشناسی؟ رو کیارش تو-

 .نه-

 .میشناستت قبل از انگار که کردمی رفتار جوری یک نگو دروغ-

 .کردنمی نگاتون داشتن همه تو اومدید وقتی

 . میگم بهت حاال بودمش دیده قبال-

 .کمه طاقتم من که میدونی خودت بگو زود باشه-

 .لباس این خرید از ممنونم راستی. باشه-

 .خریدمش شدم پشیمون میکنم نگات که االن-

 !چرا؟-

 .پوشیده سفید لباس که دختره اون مخصوصا کننمی نگات دارن همه شدی خوشگل خیلی-

 .کردم نگاه میکردم نگاش بیتا که دختری به

 .بود آشنا چهرش انگار.میکرد نگام بانفرت دختره

 .بود کیارش نامزد دختره همون اومد یادم

 .کرده دعوتم کیارشم دخترم دوست من کرده فکر حتما

 

 .کشید دستمو دوباره بیتا

 برد مشکی چشمای سفیدو صورت و قدمتوسط با دختری سمت منو.کنیمی نگاه چی به دیگه بیا-

 .داشت خوبی ی چهره

 بود تر درشت چشماش کیارش ولی بود شبیه کیارش به

 .رزیتا دوستم جون کتی-

 .کرد دراز سمتم دستشو دختره
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 . کتی میگن بهم دوستام ولی کتایونم منم خوشبختم سالم-

 .خوشبختم -

 .ببر رو کیکت بیا عزیزم کتی-

 .جون بیتا دوست مامان-

 .بود مامانش شبیه خیلی کتی داشت مهربونی صورت کردم نگاه کارن مامان به

 .خانم سالم-

 . مهری بگو خانم نگو من به. عزیزم سالم-

 .خندیدم

 .بودی کرده قایم کجا رو خوشگلت دوست این جون بیتا-

 . اوردیمش زور به تازه. جون مهری جا هیچ-

 . عزیزم چرا وا-

 .بشم مزاحمتون خواستمنمی ببخشید-

 .عزیزن خودش مثل بیتا دوستای عزیزم حرفیه چه این-

 . ممنونم-

 .کنارمون اومد کیارش

 

 .شدید آشنا رزیتاخانم با مامان-

 .شناسیشونمی مگه تو -

 .!یکم-

 با کتی.کرده فکرای چه باخودشون حتما خوردممی حرص داشتم.کرد نگاش بالبخند کیارش مامان

 .رفتن کیک سمت مامانش

 .کردم اخمی کیارش به

 .بود کارن مثل دقیقا کارش این.باال داد هاشو ابرو

 .رفتیم میزمون سمت بیتا با

 .بریدن کیکو

 .میکردم نگاشون بودم نشسته من وسط رفتن همه گذاشتن آهنگ بعدش
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 .نشستید تنها چرا-

 .نگفتم چیزی

 .کردم کاری من.ناراحتید ازم-

 .نه-

 ..دیگست جور یک که قیافتون-

 .اینجوریم همیشه من-

 .بودید جوری همین هم شب اون ساحل دم اومد یادم اره

 .خوب-

 .بودید خوب پیش ساعت نیم ولی-

 .میشناسید گفتیدمنو مادرتون به چرا-

 .زدم بدی حرف-

 .بکنه دربارم بدی فکر کسی نمیخواد دلم-

 .نیست اینجوری من مامان-

 .هستید دخترم دوست نگفتم میشناسمتون یکم گفتم من بعدم

 .!بگید میخواستید-

 .خواممی معذرت شدید ناراحت اگه-

 .نداره اشکالی-

 .برقصی باهام بخشیدی منو که حاال میشه خوب-

 .پررویی خیلی-

 .خندید

 .بشه نزدیک بهت ترسهمی ادم.خشنی خیلی هم تو-

 .طرفم میای همش خشنم خوبه-

 .نامزدته موضوع یا بندیه شرط باز نکنه

 . کدوم هیچ خودم جون به نه-

 .زده زل ما به ساعتها یک نامزدت چی برای پس -

 .گردوند بر رو سرش کیارش
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 .نده اهمیت بهش بعدم. سابقم نامزد اوال-

 .بود دروغ اونم نکنه داری عالقه بهش گفتی چرایادمه-

 .شد ناراحت چهرش

 .کنهمی اینجوری پیشت اومد دیده اآلنم بگیرم فاصله ازش که میخواد خودش نگین.نبود دروغ نه-

 .داره دوستت اونم پس-

 .گفته کی نه-

 .کنه نگاه ما به اومدم من وقتی از که نداشت دلیلی نداشت عالقه بهت اگه-

 .میره داره اون بهرحال ولی بگی راست تو شاید نمیدونم-

 !؟ کجا-

 .میره داره زندگی برای. کانادا-

 .متاسفم-

 . نداره اشکال-

 .برقصی میای حاال

 .نه-

 .چرا بابا ای-

 .طرفی این میاد داره طرف چون-

 .کنه نگاش برگرده خواستمی کیارش

 .بیاد بزار.نکن نگاش-

 .بود معلوم نگاش حالت از بود شده هول کیارش

 .دارم کار باهات بیای میشه کیارش-

 .کرد نگاش اخم با کیارش

 .زدم شباهت اینهمه از لبخندی. بود کارن مثل هم اخماش

 ؟ داری چکار-

 .بیا دقیقه یک-

 .بگو جا همین-

 .بیای میشه-
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 .شد بلند ازجاش کیارش

 .ها نرقصی کسی با بمون جا همین.میام االن من رزیتا-

 .بود کرده مشت دستاشو دختره

 .باشه-

 .رفت و زد بهم چشمکی

 .زدم لبخندی

 .مارمولک ی پسره-

 داشت همش هم هستی.رقصیدمی مسخره خیلی نیما.بودن مشغول همه.کردم نگاه سالن وسط به

 برقصه درست که میزد غر بهش

 .زدم لبخندی

 .آریان خانم میگذره خوش بهتون-

 . واستاد حرکت از لحظه یک قلبم

 .کردم بلند سرمو

 .کرد نگاه بهم ثانیه چند.زد خشکم

 .کرد تغییر دفعه یک نگاش حالت بعد

 .باشه مناسب برات برادرشوهرت نکنم فکر-

 .زدمی نیش بهم داشت نیومده هنوز

 .شدم بلند جام از برداشتم کیفمو

 رفتم خروجی در سمت

 .سمتم امد محتشم خانم موقع همون

 .عزیزم کجا جون رزیتا-

 .برم باید ببخشید-

 .میری داری دونهمی بیتا نخوردی شام هنوز عزیزم نمیشه-

 .میگم بهش ولی نه-

 . عزیزم بری نمیزارم اصال-

 . اومد هم کیارش
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 .داره کارت کارن مامان-

 .داره چکار-

 .نمیدونم-

 .بره نزار میره داره خانم رزیتا ولی باشه-

 ؟.کجا رزیتا-

 .کنن دیونم خواستنمی خانواده این.برنمیداشتن ازم دست چرا

 .برم میخوام -

 .چی یعنی برم نمیشه -

 . بره نزار جان کیارش-

 .برو شما مامان باشه-

 .رفت مامانش

 .کردم کاری من بازم-

 .برم خواممی فقط من-

 ؟.شده چی چرا-

 بدی مانتوم میشه.برم خواممی فقط هیچی-

 .اومده پیش مشکلی کیارش-کارن

 .میرن دارن هستن بیتا دوست ایشون داداش نه-

 .اومده پیش مشکلی چرا-

 .کردمی بازی باهام داشت خونسرد خیلی کارن

 بود زده بهم حرفی چه پیش دقیقه چند انگار نه انگار

 .بدی مانتومو میشه کیارش اقا-

 .بیارن براتون میگم االن باشه-

 .رفت کیارش

 .برگردونم کارن از رومو

 شد نزدیک بهم پشت از

 .آریان خانم نداره فایده فرار-
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 .نکنم رو کار این منم چرا کردمی بازی داشت اون که حاال نداشت فایده کردن فرار گفتمی راست

 

 .سمتش برگشتم

 .خورد جا حرکتم از

 .جلوتر رفتم

 .زدم زل بهش.شد درشت چشماش

 .بلدم راهمو من مهموناتون پیش برید شدید معطل اینجا چرا شما-

 

 .نخوره گول که دیگم یکی مواظب من.نباش من مهمونای نگران شما-

 (حرفومیزد همون داشت بازم لعنتی)

 .زدم بهش پوزخندی

 بینیشنمی کجاست نامزدتون-

 .بود شده عصبی

 .( شدیم مساوی یک حاالیک)

 .اومد مانتوم با کیارش

 .رفتینمی کاش ولی بگیر بیا-

 .کردم قبول منم بمونم کرد خواهش ازم برادرتون برم خوامنمی شدم منصرف-

 .کارن آره. واقعا-

 .داد فشار هم روی دندوناش کارن

 .اره-

 .بود استادهو سرجاش کارن رفتم کیارش دنبال.بشینید بریم پس خوشحالم-

 

 .کردم بهش نگاهی برگشتم

 .زدم بهش پوزخندی دوباره بعدم

 .میشد منفجر داشت

 .بری میخواستی شد چی نگفتی-
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 .بود گرفته درد سرم جوری همین-

 .داره مار ی مهره کارن.کرد منصرفت کارن خوبه-

 .نده گوش بهش بزنه حرفی دختری به نشده

 بابک آقا ممکنه برم اگه گفت دوستشونه بابک اقا اینکه مثل موندم کرد خواهش ازم چون فقط من-

 بخاطر منم بشه ناراحت دستشون از

 .موندم همین

 .اهان-

 .نشستم سرجام رفتم

 .نشستی چرا برقصیم بیا پاشو-بیتا

 . اومده کارن دونستیمی تو-

 .اینجاست اونم مگه!.کارن-

 .اره-

 .نبود قهر باخانوادش مگه-

 .اینجاست اونم داشته خبر بابک حتما دونممی چه من-

 .نداره خبر شما ازموضوع که بابک-

 . هست ایشم افاده نامزده

 .ندیدمش دونممی چه من-

 .بیتا ترکممی حرص از دارم

 .بترکه حسودی از نیستی ناراحت اصال تو ببینه بزار بیا نکن ناراحت خودتو کن ولش-

 .مهمه خیلی براش نیست حاال-

 .میبینی خودت بیا حاال میخوره حرص باش مطمعن-

 وسط رفتم بیتا با

 .کردیم رقصیدن به شروع باهم

 .آوردمی در بازی مسخره همش بیتا

 .خندیدممی منم

 . کنه پخش ها زوج برای آهنگ قراره گفت ارکستر موقع همون
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 .بود دونفره ـص*رقـ

 .بود روشن نورا ـص*رقـ فقط.کردن روخاموش چراغا

 .بشینم میرم من بیتا-

 . باشه-

 .رفتم مون میز سمت

 .دیدنمی افتخار خانم رزیتا-

 .نه-

 .دونستممی-

 .میکنید سوال دوباره چرا پس-

 .کنم امتحان شانسمو گفتم-

 .کنی امتحان نگین با شانستو نمیری چرا-

 .نداره فایده کردم امتحان خیلی-

 . کن امتحان بازم-

 

 .ندیدی رو کتی کیارش-نگین

 . نخیر-

 .کجاست نمیدونی-

 .برقصیم بریم بیا رزیتا.دونممی چه من -

 . کشید دستمو دفعه یک

 .کنیمی چکار-

 بشین برو بعد بره نگین بزار کنممی خواهش-

 !چی؟ یعنی-

 .ریخته بهم اعصابمو چقدر نمیدونی تو-

 . بره خوادمی هم باشه بامن خوادمی هم. میخواد چی نمیدونه خودشم

 .کنه چکار خوادمی بگیره تصمیم باید

 .رو کانادا یا کنه انتخاب منو باید یا
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 .نکنی درگیر تون خصوصی مسایل تو منو میشه-

 .دفعه این فقط باشه-

 .آوردن شامو ببینی بری میشه جان کیارش-کارن

 .میام االن رزیتا ببخشید-

 .رفتم میزمون سمت منم رفت سالن ی دیگه سمت کیارش

 .برد سالن وسط. کشید ازپشت رو بازوم یکی دفعه یک

 .سمتش برگشتم

 .میکرد نگام عصبانیت با کارن

 .دیونه کن ولم-

 .هان برقصی خواستینمی مگه-

 .کن ولم-

 .میشکونم دستتو وگرنه میرقصی آدم مثل-

 .کردمنمی نگاش.وسط رفتیم

 .عصبیه خیلی بود معلوم های نفس صدای از

 .کردیم رقصیدن به شروع

 .میکردم سکته داشتم.میزد تند تند قلبم

 .بود نشده نزدیک بهم اینقدر کارن که بود وقت خیلی

 .پیچیدمی بینیم توی ادکلنش بوی

 .میشم بیهوش دارم میکردم حس

 .بودم زده یخ

 .کردی شروع رو خطرناکی بازیه-

 .کنم پیدا نجات نزدیکی همه اون از میخواستم فقط میگه داره چی نبود حواسم اصال.کردم بلند سرمو

 !چی؟-

 .ساختس ازم هرکاری بشم دیونه اگه میدونی.گذاشتی کسی بد رو دست-

 .زنیمی حرف چی از نمیدونم-

 .! کیارش-
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 .میشه نزدیک بهم که اونه درضمن مربوطه خودم به کارام اوال -

 .داد فشار پهلومو

 .بود گرفته دردم

 .نکرد ولم ولی گرفتم فاصله ازش یکم

 .روانی کن ولم-

 .برادرمه نیست کیارش،عماد.گذرم نمی ازت دفعه این-

 .کردم نگاش

 .بود سرد هنوزم چشماش

 .مقصرم من میکرد فکر هنوزم.بود نشده عوض اخالقش هنوزم

 .میشی پشیمون حرفات بخاطر روز یک-

 

 .شد روشن چراغا شد تموم آهنگ موقع همون

 .رفت ای دیگه سمت گرفت فاصله ازم کارن

 

 .شدممی خفه میموندم بیشتر اگه بمونم اونجا نمیتوستم دیگه

 .میکرد خفم داشت بغض بیرون رفتم بزنم حرفی کسی به اینکه بدون داشتم برش.رفتم مانتوم سمت

 دویدم حیاطو تمام

 .سوارشدم.رفتم ماشین سمت

 کردم روشن رو ماشین تا

 .واستاد ماشین جلوی اومد نگین دفعه یک

 . شیشه به زد ماشین کنار اومد بعد

 .پایین دادم رو شیشه

 . میخوای چی کیارش از تو-

 !بله؟-

 .زنیمی تیک برادرش با شدی رفیق کیارش با-

 ؟.ای چکاره تو. نداره ربطی تو به-
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 .نامزدشم من-

 . سابقشی نامزد دونممی اره-

 .پرید رنگش

 .گفت بهت خودش-

 .برم خواممی کنار برو حاال مشکلیه. اره-

 

 .فهمیدی بردار کیارش از دست-

 .نداره ربطی هم تو به کنممی بخوام هرکار من-

 شده ـیانـت خــ بهشون که آدمایی ادای من برای االن نمیزدی بهم باهاش نامزدیتو بود مهم برات اگه

 .نداره تعهدی تو به دیگه کیارش درنیار رو

 .کنار بکشی باید که تویی پس

 .رفتم اونجا از گرفتم عقب دنده باال دادم رو شیشه

 .چیه خودش با تکلیفش که میفهمید باید

 .خونه رفتم کردمی درد سرم که زدم اس ام اس بیتا به

 رفتم دریا سمت

 .ریخت صورتم رو اشکام ترکید بغضم کنم تحمل نتونستم دیگه

 .میریختم اشک فقط داشتم نگه دریا کنار

 .بودم شده خسته تنهایی همه این از

 .میکرد رو کار این باهام کارن چرا

 رفتم خونه سمت کردم خالی خودمو که خوب

.......................... 

 .شدم بلند خواب از ونیم ده نزدیک ساعت

 .بیرون رفتم اتاق از

 .بود کرده پف یکم چشمام. شستم رو صورتم دستمو

 رفتم آشپزخونه سمت آمدمی صدا آشپزخونه از

 .خوردنمی صبحانه داشتن امیر و بیتا با نیما و بابک
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 .سالم-

 .ندادن جوابمو بابک و نیما

 .کجان هستی و ،ندا بیتا-

 .دریا کنار رفتن-

 .نرفتی چرا تو-

 .بریم باهم گفتم-

 !رفتی؟ کجا دیشب-نیما

 .نگم چیزی که کرد اشاره بهم بیتا

 نزدم حرفی

 .اومدی بگی چیزی اینکه بدون چرا-نیما

 

 .میکرد درد سرم-

 .برگشتی کارن بخاطر یا کردمی درد سرت-

 !نیما-

 .چیزیه کارن منو بین بدونن بقیه خواستنمی دلم

 .شده تموم کارن گفتی پرسیدم ازت پیش سال یکشده چت تو رزیتا.آره کارنه داستان باز-بابک

 .کردی شروع باز

 .شده تموم کارن.میگم االنم-

 ؟.رقصیدی باهاش چرا دیشب.نگو دروغ من به -

 .کرده مجبورم اینکه میگفتم بهشون چی

 .موندم ساکت

 .نمیزنی حرف چرا-

 .ندارم حرفی من-

 .نه نیست چیزی کارن و تو بین یعنی. نداری حرفی پس-

 .نه که گفتم-
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 .نمیکنی ازدواج چرا پس نیست اگه باشه-

 .خوادنمی دلم چون-

 .وسطه کارن پای هنوز یا خوادنمی دلت-

 . کن تمومش بابک بسته-بیتا

 .بده جواب خودش باید باش ساکت تو-

 .بزن حرف-

 .نیست ما بین چیزی گفتم-

 . میکرد نگام ساکت نیما

 .کن ازدواج پس باشه-

 .میشه حل مشکلت اینجوری میکنم ازدواج باشه-

 .آره مثبته جوابت باشه نداشته هم مشکلی هیچ باشه خوب نفر یک اگه پس.میشه حل اره-

 .بودم افتاده گیر.نگفتم چیزی

 .بده جواب منتظرم-

 .نیست کسی که حاال مثبته اره-

 .هست چرا-

 .کردم نگاش تعجب با

 .طور همین هم بقیه

 برای رو تو اومده خوشش ازت خانم مهری.کنیمی قبول باشه خوبی مورد اگه گفتی خودت چیه-

 .کرده خواستگاری کیارش

 !.چی؟-

 .بزنن حرف باخودت تا.اینجا بیان قراره شام برای امروزم تازه. مشکلیه چیه-

 .!میگی داری چی بابک-بیتا

 .کارنه برادر کیارش

 رو خوبی این به موقعیت کارن بخاطر نیست قرار.نیست مهم براش کارن گفت خودش رزیتا باشه-

 .نیست مشکلی پس نداره نامزد کارن مگه تازه.بده دست از

 .بود زده خشکم



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

481 

 

 .بیرون رفت آشپزخونه از بابک

 .بودیم امیر و بیتا و نیما منو فقط

 .بیرون رفت شد بلند اونم بده اوضاع فهمید امیرم

 .بودم شده بیرون، افتاده آب از که ماهی مثل

 .خوبی رز-بیتا

 !چی؟ یعنی میشم دیونه دارم-

 .شده دیونه.کنهمی اینجوری چرا بابک

 .شوهرته کارن نگفتی بهش چرا خودته تقصیر-نیما

 .فهمیدی نیست من شوهر کارن-

 .میزنی حرفو این چرا. میدونی بودی خودت تو کرد ازدواج باهام کلک با اون

 نیاد چه خوشت چه. شوهرته کارن حاضر درحال االن ولی دونممی اره-

 .نمیده طالقت که گفت بهم خودش تازه

 .نگفتی من بعدبه. اره اینجاست کارن دونستیمی تو-

 .کنی زندگی باهاش خواینمی چرا چیه کارن با تو مشکل. میدونستم اره-

 .کنم زندگی باهاش خوادنمی دلم-

 ...که گفت کارن-

 .شد ساکت نیما

 گفت؟ چی بزن حرف -

 .کنی ازدواج اون با که.بشی جدا ازش میخوای دکتره اون بخاطر گفت-

 .زمین افتادروی بدی صدای با بودم نشسته روش که صندلی شدم بلند ازجام

 آره کردی باور حرفشو تو-

 ...من...نه-

 .دادزدم

 یکی تا. شماست با حق همیشه کنیمی فکر مردی اون مثل هم تو کنی باور داری حق. کردی باور-

 .کرده پیدا بهتر یکی خودش برای حتما میگید کنه زندگی باهاتون خوادنمی

 .نیست اینجوری رزیتا نه-
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 . آره خواهرتم من میگفتی اینجوری-

 .داری مشکلی.کنم ازدواج آراد با میخوام اصال. کرد خام هم رو تو کلمه دوتا با

 .نیست مهم برام نده طالقم عمرمم آخر تا اگه بگو عزیزت دوست به برو

 .کنیمی اشتباه رزیتا-

 .خونه تو اومدن هستی و ندا موقع همون

 .!شده چی-ندا

 .ریخت صورتم رو اشکام

 .همونید جنس از هم شما دونستمنمی میکنید باورم شما میکردم فکر که بگو احمقو منه-

 

 .دودیدم اتاق سمت

 .میکردن نگام بهت با هستی و ندا

 .کردم قفل رو در تو رفتم

 . خوردم سر در پشت

 .مقصرم من میکردن فکر همشون

 .نکردم باز رو در زد در هرچی نیما

 .بزاره تنهام که گفتم بهش ولی اتاق در پشت اومد باری چند بیتا

 .بود شده ظهر بعداز

 .بمونم اونجا هم دقیقه یک خواستمنمی دیگه برمیگشتم امشب باید

 .بیرون اومدم اتاق از پوشیدم مانتومو.ساکم تو ریختم رو همه رو وسایلم

 .کردن نگاه بهم همه

 .سمتم اومد شد بلند جاش از بیتا

 ؟.کجا-

 .میرم دارم-

 .رفتم در سمت

 .بری میخوای چجوری رزیتا-

 .برم باهاش که میشه پیدا چیزی یک بالخره-
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 ..ولی-

 .کردنمی رو کارا این داشتیم ارزش یکم براش ما اگه بره بزاره- بابک

 .کنه فرار بزار میشه درست چی همه کردن فرار با کنهمی فکر اگه

 .کنمنمی فرار من-

 .نیست راهش این. رزیتا شو بزرگ-

 .کنمنمی فرار من گفتم-

 عالقه کارن به روزی یک تو دوننمی اینجا همه دوستاتیم ما کنیمی رو کار همین داری دقیقا-

 .داشتی

 .نداری حسی کارن به که زنیمی گول داری خودتو چون کنیمی فرار داری اآلنم

 .بشی روبرو باهاش ترسیمی

 

 .ندارم عالقه هم کارن به ترسمنمی کسی از من-

 نکن. کنی ازدواج خواینمی هم اگه.نیست طور این کن ثابت همه به بمون پس باشه-

 .کنی فرار ترسوها مثل که نه. نمیکنه مجبورت کاری به کسی کنم ازدواج خوامنمی بگو و واستا

 .کرد نگام ناراحتی با نیما

 .میرم دارم چرا که میدونست

 .نمیرم باشه-

 .دادم سفارش غذا من میان دیگه ساعت یک مهمونا کنید جور و جمع یکم بلندشید همه پس خوبه-

 .رفتن آشپزخونه سمت.شدن بلند هستی و ندا

 .سمتم اومد بیتا

 .بست رو در تو اومد بیتا اتاق ی گوشه کردم پرت ساکو اتاق تو رفتم

 .نشستم تخت روی رفتم

 .کردم فرو موهام الی دستامو

 .نشست کنارم اومد بیتا

 .بکنی رو اینکار میخوای واقعا رز-
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 بهم همش که نسوزه دلم که باشم حداقل بزار عوضیم آدم یک من کنهمی فکر اون که حاال اره-

 .میزنه تحمت

 .آره شدی دیونه رز-

 نیستم بد من که کنم ثابت بقیه به خواستم همش که بیتا شدم خسته شدم دیونه اره-

 نداشتم مشکل من که میکردم ثابت مادرم پدرو به داشتم زندگیم تمام.باشم بد بزار. باشم بد بزار

 کارن به بعدش.

 . بیتا خستم

 .بریممی بین از خودتو داری.برم قربونت من الهی-

 .باش آروم

 دنبال زندگیم تمام باشم داشته آرامش خواممی نیست من حق این میخواستم چی من مگه بیتا-

 .شد نصیبم بیچارگی و بدبختی همیشه ولی بودم آرامش

 .شد چی ولی.کنم زندگی دارم دوستش که یکی با خواستممی فقط من

 .میشه درست چی همه باش آروم عزیزم باشه-

 .شدم خسته میشه درست چی همه گفتم اینقدر. نمیشه درست هیچی-

 .باش آروم حاال خوب خیلی-

 .داد دلداریم کلی بیتا

 .کنی ازدواج خواینمی میگم بهشون خودم اصال. میان االن عزیزم شو حاضر پاشو-

 کنم حلش باید خودم منه مشکل این بیتا نه-

 .کنم عوصشون که رفتم لباسام سمت شدم بلند جام از

 .شو حاضر زود هم تو کنم کمک ها بچه به میرم من رز-

 پوشیدم مشکی شلوار با سبز بلیز یک. برو باشه-

 .بافتم موهامو

 .بود قرمز چشمام آیینه جلوی رفتم

 .زدم صورتم به برداشتم و کرم

 .زدم ریمل و کشیدم چشم خط بعدم

 .کردم نگاهی رژها به

 .بزنم رنگی کم رژ میخواستم اول
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 .افتادم کارن حرف یاد

 لبم به محکم برداشتم رو زرشکی رژ.میکردم ثابت رو چیزی بهش باید چرا کردنمی باورم که حاال

 .کشیدم

 .بود شده جمع چشمم تو اشک

 بریزی اشک قطره یک اگه بخدا رزیتا شو خفه)

 (تری احمق احمقی هر از

 .نیاد پایین اشکام تا زدم پلک بار چند

 .زدن اتاقو در

 .نگفتم چیزی

 .بود در جلوی نیما شد باز در

 .بزنم حرف باهات میتونم-

 .بیرون میام دارم-

 .دقیقه چند-

 .نزدم حرفی

 .جلوتر اومد

 ..تو که گفت بهم کارن وقتی.کنم ناراحتت خواستمنمی نداشتم منظوری من بخدا رزیتا-

 .کرد سکوت کمی نیما

 .میگه راست داره شاید گفتم منم کنی زندگی باهاش خواینمی گفتی تو خوب بده حق بهم-

 .بکنی رو فکر این بایدم.دارید حق همتون شما-

 .کنهمی فکرییک کس هر کنم ازدواج خوامنمی من چون

 کنم ازدواج تونمنمی و زنشم من که نمیدونه وسطه کارن پای هنوز کنهمی فکر بابک

 .بده طالقم خوادنمی دلش کارن چون

 که نمیدونی درمیونه ای دیگه کسه پای حتما کنم زندگی کارن با خوامنمی چون کنیمی فکر هم تو

... 

 ؟.!نمیدونم رو چی-

 .کنم ازدواج گرفتم تصمیم من بهرحال. نیست مهم دیگه االن کن ولش-
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 !؟.چی کارن پس-

 .همیش منصرف اونم اینجوری. نگرفتم طالق هنوز ولی کردم ازدواج که میگم کیارش به-

 .آدمه همون کارن بگی بهش میخوای-

 .بیاد پیش مشکل خانوادشون تو خوامنمی نه-

 . بشه جدا ازم مجبوره موقع اون کنه ازدواج دیگه وقت چند کارن قراره بهرحال

 چیه؟ کارن با مشکلت تو. کنیمی رو کار این چرا-

 .میگه رو واقعیت داره کی که نمیدونی هنوز نشناختی رو دوستت هنوز معلومه-

 بوده شما بین چی نمیگی بهم چرا-

 اسم وقتی که نیستم عوضی اونقدر من که بدونی خواممی فقط نمیکنه عوض رو چیزی گفتنش-

 تمام مسبب که باشه کارن آدم اون اگه حتی.بزارم ازدواج قرار ای دیگه کسه با شناسناممه تو یکی

 .هامه بدبختی

 .اتاق تو اومد هستی

 .موندی هم خودت کنی صدا رو رزیتا اومدی تو نیما-

 .رفتم هستی سمت

 .میزنه حرف خیلی شوهرت این بریم جون هستی-

 .بیرون اومدم اتاق از گرفتم رو هستی دست

 خوبی رزیتا-

 . اره-

 .ناراحتی نیما دست از هنوز-

 .نمیشه ناراحت وقت هیچ برادرش از ادم-

 .شدم عصبانی یکم هم موقع اون اگه

 .بود من تقصیر

 .گیرینمی دل به رو چیزی مهربونی خیلی تو گفتم نیما به. دونستممی-

 ؟.اومدن مهمونا-

 .ساعته نیم بابا اره-

 .تیپه خوش خیلی پسره رزیتا میگم-
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 .زدم بهش لبخندی

 .رفتیم سالن سمت

 .شدن بلند دیدنم با همه

 .بفرمایید سالم-

 . عزیزم سالم-جون مهری

 .کردم بوسی رو کتی و جون مهری با جلو رفتم

 . رفتم کارن پدر سمت

 .عسلی چشمای همون با دقیقا.بود شبیهش چقدر

 . سالم-

 دخترم سالم-

 .زد بهم مهربونی با لبخندی

 .نشستم جون مهری کنار رفتم. داد تکون سرشو.کردم نگاه کیارش به

 .زدن حرف به بودن کرده شروع همه

 .اومدیم چی برای اصل در ما گفتی جون رزیتا به جان بابک-جون مهری

 حرفتون خواستمنمی گفتید شما چون منم تهرانن مادرش پدرو میدونید که خودتون ولی. گفتم بله-

 .بشن ناراحت مادرش پدرو ممکنه. بزارم زمین رو

 

 اتفاقی یک وسط این اگه ولی شماست دیدن بخاطر اینجاییم آالن ما که این البته. عزیزم دونممی اره-

 میشیم خوشحال خیلی بیافته هم

 

 سالته چند ببینم بگو کرده تعریف ازت خیلی خانومم عزیزم، خوب-کارن پدر

 کنم ازدواج خوامنمی بگم بهشون اول همون بودم کرده تمرین خیلی اینکه با کنم چکار دونستمنمی

 .بزنم حرفی نمیشد روم که بود جوری رفتارشون ولی

 .گفتممی کیارش خود به باید

 . سالمه۲۵ -

 .خوندی مهندسی شنیدم-

 بود داده بهشون منو آمار ی همه. کردم نگاه چپ چپ بابک به
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 .خوندم کانادا تو معماری مهندسی.بله-

 .کرد نگام تحسین با کارن پدر

 . بود آریان فامیلیتون-

 . بله-

 .دارید نسبتی آریان خسرو با-

 ؟.!میشناسید پدرمو شما.هستن پدرم-

 .داره دختر آریان خسرو دونستمنمی. دورادور-

 تقریبا االن نبودم ایران که ساله خیلی من-

 .داره دختر یک پدرم نمیدونستید این بخاطر شاید.برگشتم که ونیمه سال یک

 .دخترم باشی موفق بله-

 .بزنید حرف یکم کیارش با برید. نداری مشکلی اگه دخترم-جون مهری

 .کردم نگاه بابک به

 .داد باال شونشو

 این که گفتممی کیارش به خودم باید من ولی بود دوستش کارن بود هرچی بود کرده اخم ولی نیما

 .نرفتن جلو این از بیشتر تا کنه تموم رو ماجرا

 .نیست مشکلی باشه-

 اتاق تو برم خواستمنمی رفتم حیاط سمت.شدم بلند ازجام

 اومد دنبالم.شد بلند هم کیارش

 .رفتم حیاط کنار آالچیق سمت بیرون رفتم ساختمون از

 .نشستم ها صندلی از یکی روی

 .نشست روبروم اومد اونم

 .زدنمی حرفی

 .جدیدته داستان این االن نزنی حرف بشینی جوری همین کی تا میخوای-

 .بزنه رو حرفا این اینجا قرار بود نگفته بهم مامان پیش ساعت یک تا. شدم هول یکم راستش-

 !چرا؟-

 . نیام ممکنه گفت چون شاید نمیدونم-
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 .نزدم حرفی بود کرده دعوت مهمون که بابک احترام به من.کنی چکار میخوای حاال خوب خیلی-

 .بزنه حرفشو نمیتونه آدم جلوشون که هستن محترم اینقدر مادرتم پدرو

 ما بگید خودتون وبا بشه احترامی بی بهتون نمیخوام.ندارم ازدواج قصد اصال من کیارش آقا ببینید

 .کنم ازدواج خوامنمی میگه داره بعدا اینجا کشونده رو

 .نمیشه روش خودش چون بگم بهتون خودم گفت ولی گفتم بابکم به من

 ؟.کنید ازدواج خواینمی چرا-

 .بگم بهتون باید-

 دلیلتون بدونم نباید خواستگار عنوان به من-

 ! چیه

 کنهمی براتون فرقی چه کنید ازدواج من با خواستیدنمی که بهرحال کنهمی فرقی چه براتون شما-

 .چیه من دلیل

 .کنم ازدواج خوامنمی میدونی کجا از-

 .شد درشت چشمام

 .نیاید ممکنه میدونسته چون نگفته بهتون مادرتون گفتید شما ولی-

 .درسته فکرش نگفتم من بود مادرم فکر اون-

 چی؟ نامزتون پس! .چی؟ یعنی-

 .رفتنمی بودم مهم براش من اگه تهران برگشت صبح نگین بعدم.سابقم نامزد اوال-

 .ایه دیگه چیز مشکلش شاید-

 .نیست مهم برام دیگه-

 بود همین بهش عالقتون یعنی-

 .کنم کاری دیگه نمیتونم خوادنمی منو اون ولی کردم سعی خیلی من-

 عذاب بیشتر خودتون اینجوری میدونید.بگیرید انتقام ازش کردن ازدواج با میخواید یعنی-

 .کنی ازدواج دیگه یکی با داری دوست رو دیگه یکی وقتی میتونی چطور.میکشید

 .میشی پشیمون مدت یک بعد ولی نکنه فرقی براتون اولش ممکنه

 .واستم پاش به عمر آخر تا کنم چکار میگی-

 کن ازدواج بعد اومدی کنار باخودت کامال وقتی.بگذره زمان یکم بزار نگیر تصمیم عجوالنه فقط نه-

 .کردی ازدواج باهاش که کسی اون نه میشی بدبخت خودت نه اینجوری.
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 .بود شده ساکت

 .درمیونه دیگه یکی پای کنی ازدواج خواینمی چرا تو-

 .کنهمی فرق من مشکل-

 ؟.فرقی چه-

 .بگم نمیتونم-

 .بینمنمی خواستگاری این خوردن بهم برای دلیلی منم پس-

  داره برات فرقی چه من مشکل دونستن-

 .نمیاد خوششون ازم ـا*زنـ یهمه که دارم مشکلی من شاید. بدونم میخوام-

 هستید ای قیافه خوش مرد شما نزنید حرفو این-

 .نداره شما موقعیت و قیافه و تیپ به ربطی من مشکل.

 ؟.چیه بدونم بگو پس-

 .بفهمه بالخره بود ممکن نبود ای چاره ولی. بگم بهش که بودم مردد

 .چیه من مشکل دونهنمی بابکم حتی چون نگید کسی به بدید قول ولی میگم بهتون باشه-

 .میدم قول باشه-

 .کردم ازدواج قبال من-

 .کرد بهم نگاهی

 نخوان نمیشه دلیل باشند داشته ناموفقی ازدواج قبال ممکنه ها خیلی. داره ربطی چه این خوب-

 . کنن ازدواج دوباره

 جدا ازم نمیشه حاضر شوهرم ولی.کردم ازدواج پیش ونیم سال یک من. جاست همین مشکل اخه-

 نکرده شروع رو مشترکی زندگیه حتی شدم جدا ازش من که کردیم عقد بود هفته چند فقط ما.بشه

 .بودیم

 ؟.نمیده طالقتون چرا-

 .ای دیگه چیز هر شاید نمیدونم. لجبازی بخاطر-

 .کنی تحمل نتونی که بود زیاد اینقدر مشکلش یعنی شدید جدا ازش چرا شما-

 .کنم زندگی باهاش نتونم که بود جوری مشکالتمون اره-

 رو شما خوادمی چون کنه خراب رو خودش زندگیه آدم یک باید چرا ولی شده چی نمیدونم من-

 .کنه اذیت
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 .شده خراب کجاش اون زندگیه-

 که هستیم ـا*زنـ ما ولی.کننمی بخوان هرکاری نه یا باشن کرده ازدواج نیست مهم که مردا برای

 .میشه خراب زندگیمون بده طالقمون خوادنمی دلش شوهرمون و کردیم ازدواج اینکه بخاطر

 . بگی درست شاید-

 .میگی خانوادت به چی چیه من مشکل فهمیدی که حاال کنیمی چکار خوب-

 کن ول بده گیر چیزی یک روی نکنه خدا. پیلست خیلی شناسیدنمی منو مادر شما خانم رزیتا-

 من برای دخترش که بشه ثابت خالم به میخواد.شده بدتر اومده پیش نگین موضوع چون االنم.نیست

 داشتم دوست رو نگین چون منم گذاشت سختی شرایط ما ازدواج برای خیلی خالم اخه.نیست مهم

 .کردم قبول

 .کنم روقبول شرایطشون ی همه من که نبود راضی اولم از مامان

 گفت نگین. شد چی نمیدونم اینکه تا. نمیگفتم نه گفتن، هرچی منم کوره عاشق آدم میگن خوب ولی

 کانادا بره زندگی برای خوادمی

 برم که کرد اصرار منم به

 .خورد بهم بینمون که شد همین.برم خواستنمی دلم من ولی

 .میکنم قبول اینم کردم قبول رو چی همه من چون کردمی فکر نگین

 .بکنم رو کار این نخواستم من ولی

 .کنه قبول من بخاطر رو کار یک که بود اون نوبت حاال. کردم قبول بخاطرش رو چیزها خیلی من

 بخاطر چیز ازیک خوادنمی اون وقتی. نداره فایده طرفه یک عشق فهمیدم من.نکرد رو کار این که

 .بیام کوتاه خواممی کی تا من. بگذره من

 .بگم بهشون تونمنمی که مشکلتونم.کنم ازدواج شما با خوامنمی بگم مامانم به برم نمیتونم اآلنم

 هرکسی از که.نیست کسی من بابای اومده خوشش شما از هم بابام حتی دیدم من که اونجور تازه

 .بیاد خوشش راحت

 .مامانم جبهه تو رفته اونم االن مطمئنم

 هیچ یعنی. نیومده خوشم شما از من بگم برم نمیتونم من. ندارید مشکلی نظر هیچ از که هم شما

 .ندارم ای بهانه

 .کنیم چکار پس-

 من نباشید نگران.کنم ازدواج شما با خوامنمی که بگم بهشون کم کم باید.بدید زمان من به یکم-

 .میکنم درستش خودم
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 .میگید چی تو رفتید که االن-

 .بشیم آشنا بیشتر باهم یکم باید میگم-

 .بشه دردسر برام ممکنه بفهمه شوهرم اگه.نمیشه ولی-

 .بفهمه میخواد کجا از نیست اینجا که شوهرتون-

 .شوهرمه کارن بگم بهش نمیتونستم

 .بخورید سرما ممکنه بیرونیم وقته خیلی که پاشید-

 .کردن نگامون همه شدنمون وارد با.رفتم کیارش دنبال.شدم بلند جام از

 .عزیزم شد چی-جون مهری

 .بشیم آشنا باهم بیشتر بگذره یکم بزارید دیدیم رو ایشون تازه ما دارید ای عجله چهمامان-کیارش

 

 .چیه دیگه شدن آشنا. ایه خانواده چه از معلومه جون رزیتا جان کیارش-محتشم آقای

 .نیاد خوششون ازمن خانم رزیتا شاید بعدم کنم ازدواج خانوادشون با خوامنمی که من بابا-

 .باشیم نداشته تفاهم باهم شاید

 جریان در آریان آقای بعدم ایه عجله چه.بشناسن رو همدیگه بیشتر یکم بزارید میگن راست-بابک

 بشن ناراحت ممکنه بفهمن اگه نیستن

 ترتیب اونا حضور بدون رو مراسم این من بفهمن اگه سپرده من دست رو جون رزیتا آریان آقای

 .میشن ناراحت ازم خیلی دادم

 .نداریم حرفی ما باشه-جون مهری

 .زدن زنگو

 .شدن بلند جاشون از خانونا.اوردن شامو کنم فکر -بابک

 .رفتم اتاق طرف من

 . بود گرفته درد سرم

 .اتاق تو اومد بیتا بعد یکم

 .کردی ازدواج نگفتی بهش مگه. چی یعنی بیشتر اشنایی.گفتمی چی کیارش شد چی رزیتا-

 

 یا کردی ازدواج تو بگم بهش باید یا گفت نمیخواد منو چرا که کنهمی پیله مامانش گفت.گفتم چرا-

 .نداشتیم تفاهم باهم بگه بگذره یکم باید
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 .کنی چکار میخوای حاال وای-

 . میشی بیچاره چی بفهمه کارن اگه

 میزنه دیگه جا یک از میگیرم جلوشو که هرجا از.میاد باال گند همش کنم چکار بیتا نمیدونم-

 .بیرون

 .احمقشونم پسره زن من بگم بهشون برم اصال

 . بیرون بریم بیا حاال-

 .نمیزاره زندم بفهمه امشب اگه کارن. گردمبرمی فردا من بیتا-

 .میومد صدا سر بیرون از

 .بیرون رفتیم اتاق از سرعت با

 .بود واستاده سالن وسط عصبانی ی قیافه با کارن

 .طرفم اومد دید منو تا.بود شده سرخ عصبانیت از صورتش

 . بیتا پشت رفتم ترس از

 .نشه نزدیک من به که.گرفت رو کارن جلوی اومد نیما

 .بکش خط خانوادمو دور نگفتم بهت مگه-

 .خواستگاریت بیان میدی اجازه تو اونوقت

 .میمردم داشتم ترس از

 .باش نداشته بهش کاری.باش آروم کارن-نیما

 .کارن سمت اومد کیارش

 .کنیمی اینجوری چرا چیه کارا این-

 . باشه دور ازمون چراباید.؟ چیه مشکلت

 .کرده ازدواج گفته بهتون.هان پرسینمی ازخودش چرا.اره چیه من مشکل-

 .میکردن نگام تعجب با همه

 .میمردم خجالت از داشتم

 . گفته من به اره-کیارش

 .احمق ی پسره خواستگاریش اومدی داره شوهر دونستیمی تو-
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 .ننداز راه ریزی ابرو کارن بسته-

 .کنیمی طرفداریشو داری میشه سرش ابرو این-

 .ای چکاره تو. کنم ازدواج باهاش خواممی من. کرده ازدواج که چه تو به اصال-

 .باشم ساکت میگه بعد کنهمی خواستگاری دار شوهر زن یک از. باش رو برادرمن-

 .اره خوردی قیافشو گول هم تو

 .کن تمومش کارن-

 .کیه شوهرش گفته بهت راستی.داماد آقای میکنم تمومش باشه... باشه-

 .لرزیدمی تنم تمام

 .نمیومد باال دیگه نفسم

 .بود ساکت کیارش

 .کیه شوهرش که میدونید کدومتون!...نه نگفته-

 .میکردن نگاش فقط همه

 بیان گذاشتی داره شوهر دونستیمی تو هستی آدمی چجور تو. نیما نه مگه.دونهمی که نیما-

 .خواستگاریش

 .پایین انداخت سرش نیما

 .کرد نگاه بیتا به

 .نه مگه میدونی مطمعنم هم تو-

 خودشه زندگیه. نداره ربطی وما تو به. هست که هرکی دیگه بسته کارن-بابک

 . کن تمومش.نیست خوب حالش رزیتا

 .بودم واستاد پام رو زور به

 .بود حتمی سقوطم نبود بیتا دستای اگه

 .داره ربط من به اتفاقا-

 .کیارش به روکرد

 .منه زن خواستگاریش اومدی که ،کسی عزیزم برادر میدونستی-

 .مردم میکردم حس

 .نمیومد باال دیگه نفسم
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 .کردم وسقوط داره نگم نتونست دیگه بیتا

................... 

 ؟ را کوچه کدام ؟ بگردم را خیابان کدام

 .مرا بشناسی بازم و ؟ تو شوی ظاهر چارچوبش بر تا بکوبم در کدام ی کوبه بر

 .نداشتی دوستم چرا ،که هرگز نگویی و بگیری آغوشم به

 بغض جز ندارم ترکاندن برای چیزی امشب

 شوم راضی تبی به تا مرا گرفتی مرگ به

 ! ندیدنت از کردم می تب که وقتی بودم راضی مرگ به میفهمیدی کاش

 نیست دیگر که کسی صدای جز نشکند آهنگی هیچ را بغضت و باشی داشته بغض است سخت

 خودم با شناسَیش می که شوق همان با همیشگی ساعت همان سر ، همیشگی همانجای آیم می آرام

 آمده تو آنکه بی روم می همیشه مثل صدا بی و کنم می تعریف خاطره خودم برای ، زنم می حرف

 .. باشی

 بفهمی را دردم که آمد خواهد روزی

 ! فهمم نمی را دردی هیچ دیگر که روزی

 .است نمانده من در توانی که روزی

 !. باشی نرفته هنوز که بدوزم شهر این کجای به را تو بی های چشم این

 بردار قدم آهسته کمی میروی که حاال

 نمیرسد تو پای به ام شکسته دل!  نترس

 .نمیخواهم تو بدون را زندگی دیگر چون. ببند هم را زندگی در ، سرت پشت

 زیباترست برایم مرگ.زندگی از.ام خسته

 .بودن تو بی زندگیه این از

 ..من بر لعنت.بودمت ندیده هرگز کاش

 .من بر لعنت

 .نیستی برایم هیچوقت که داشتنی از ام خسته

.................... 

 .کردم باز آروم رو چشمام
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 .میکردم حس سینم توی بدی درد

 .بودم بیمارستان توی

 .بود نشسته کنارم بیتا

 .برم قربونت خوبی-

 .بود کرده گریه بازم حتما کردم نگاه بیتا ی کرده پف چشمای به

 .زندم هنوز-

 . رز حرفیه چه این-

 .نمیمیرم چرا. میکشم نفس هنوز چرا-

 .عزیزم باش اروم-

 .کنم زندگی خوامنمی دیگه.ندارم تحمل دیگه بیتا-

 .نه شده چی فهمیدن همه

 .ریخت اشک بیتا

 .نمیکنم نگات دیگه بریزی اشک دیگه قطره یک من خاطر به اگه بخدا-

 .بریزه اشک بخاطرم کسی ندارم ارزششو من

 !رز-

 .نکن گریه من بخاطر دیگه-

 کنی ناراحت من مثل ارزشی بی موجود برای خودتو باید چرا. بیمصرفم آدم یه من

 .نزن حرف اینجوری میکنم خواهش رز-

 .کنم تحمل نمیتونم کشیمی عذاب اینجوری داری میبینم وقتی دارم دوستت من

 .بدیم ادم من.حقمه واقعا شاید. گناهکارم من بکشم عذاب باید من-

 .شده اینجوری زندگیم که کردم کاری یک حتما بیاد بالهاسرم این باید واقعا شاید

 .دیدم من که هستی کسی ترین مهربون تو.گناهیبی تو نکردی کاری هیچ تو-

 .برگردوندم رومو

 .متنفرن ازم همه االن.منه تقصیر همش.رفته ابروش بابک حتما-

 .کرد دعوا کارن با چقدر بابک نمیدونی شد بد حالت وقتی.نیست اینجوری-

 .رز دارن دوستت همه.شد درگیر باهاش هم نیما تازه
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 .بودن اتاقت در پشت االن تا دیشب از نداوهستی

 .کردننمی رو کارا این که نداشتن دوستت اگه

 .شد خراب من بخاطر مسافرتتون-

 . دیونست احمق اون تقصیر همش نکردی کاری تو حرفیه چه این-

 چی؟ کیارش. شدن چی خانومش و محتشم اقای-

 .خورد بهم حالت تو وقتی.میکرد سکته داشت جون مهری بیچاره-

 .بود شده نگرانت خیلی هم محتشم اقای.رفت دست از دختره اورژانس بزنید زنگ گفتمی همش

 .کرد ریزی ابرو اونجوری که شد ناراحت کارن دست از خیلی هم کیارش

 .بود بدی جو خیلی

 .بود زده خشکش گفتنمی هیچی کارنم

 . میکرد نگاش فقط شد درگیر باهاش نیما وقتی

 .بشه ساکت بعد بریزه بهم رو چیز همه خواستمی فقط خل ی پسره

 . بکشم عذاب من میخواد فقط اون بیتا نه-

 .نداشته صدا سرو برای دلیلی دیگه شده بد حالم دیده حتما وقتی

 .بگم چی نمیدونم-

 .تهران برگردم خواممی میشم مرخص کی-

 قلبت ضربان گفت.نخوری تکون جات واز کنی استراحت روز چند باید گفته دکتر نمیشه که االن-

 .کنی سکته بود ممکن بوده نامنظم خیلی

 .میکردم سکته کاش-

 .زدی حرفا این از باز-

 .باشم خوشحال افتاده راه که افتضاحی وضع این با میخوای بگم چی-

 .نیست ناراحت ازت کسی رز گفتم بهت-

 .کنم نگاه بقیه چشمای تو چجوری من ولی بگی راست تو شاید-

 .کارنم زن که کردم قایم ازش نیم و سال یک بگو بابکو

 .کرد کمکم داشتم احتیاج کمکش به که وقتی کنم نگاه چشماش تو چجوری
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 چی خودش با االن.نمونم خیابون تو که تو پیش فرستاد منو نداشتم موندن برای جایی حتی وقتی

 .میگه

 . کنهمی درکت بابک-

 نیما.کردم ترکش کارنمو زن من که میدونن فقط اومده پیش کارن منو بین چی نمیدونن اونا بیتا نه-

 .باشم داشته باید انتظاری چه بابک از. کرد قضاوتم اونجوری میدونست رو ماجرا بیشتر تقریبا که

 .کنهمی اشتباه داره کارن و نیستی مقصر تو که فهمنمی همه بالخره نکن ناراحت خودت-

 .شدن متنفر ازم همه موقع اون تا-

 .نیست اینجوری-

 .تو اومد بابک شد باز اتاق در موقع همون

 .انداخت بهش نگاهی رفت تخت پایین کارت سمت.نکرد بهم نگاهی

 . کنن عوض سرمشو بیان بگو برو بیتا-

 .رفت بیرون اتاق از بیتا

 .کنه نگام حتی اینکه بدون گرفت نبضمو کنارم اومد

 .!بابک-

 .نکرد نگام بازم

 !.بابک-

 .کرد بلند سرشو

 .بگم چیزی بهت نمیتونستم ولی ناراحتی ازم میدونم-

 .دادی بازیم ایخورده و سال یک تو ولی. رزیتا کردم اعتماد بهت من-

 .بودی زنش تو مدت تمام ولی نیست کارن و تو بین چیزی گفتی بیمارستان تو روز اون

 .کردم کمکت کردم اعتماد بهت منم. کنم کمکت گفتی گفتی، دروغ بهم.زدی گولم

 .نیست کنیمی فکر که چیزی اون کن باور بابک-

 .نداری خبر چیزی از تو

 .میومد سرم بالیی چه نبود معلوم کردینمی رو کار این اگه. کردی کمکم دونممی

 نداده طالقم کارن دونستمنمی پیش وقت چند تا هم خودم من

 .بپرس نیما از میگم راست دارم بخدا
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 که کردی قبول شوهرته هنوز کارن دونستیمی اینکه با چرا.کنم باور رو کی حرف نمیدونم دیگه-

 .خواستگاریت بیاد کیارش

 بخاطر من کردیدمی فکر.بودید گذاشته فشارم تحت شما.  کردم ازدواج من بدونه کسی نمیخواستم-

 .کنمنمی ازدواج کارن

 خانوادش نمیخواستم.کارنه آدم اون نگفتم فقط کردم ازدواج من که گفتم کیارش به بخدا وگرنه

 .بریزه بهم دوباره

 .نگفتی چیزی بهم کردی اشتباه خیلی رزیتا-

 .میگفتم بهت نبودم مجبور اگه ببخش منو بابک-

 .زنیممی حرف باهم بعدا کن استراحت فعال-

 .باشه-

 بعدازظهر اصرارم به. نبخشیده منو و ناراحته ازم هنوز میدونستم.رفت بیرون اتاق از بابک

 .باشم داشته حرکت خیلی فعال نباید گفت دکتر ولی کردن مرخصم

 برمیگشتم اگه سفر بودن رفته هم بابا مامانو تازه بشم بهتر یکم تا بمونم جا همون که گفت بیتا

 .کنه مراقبت ازم.نبود کسی

 .جا همون موندم برگردن من بخاطر نشن مجبور و نشه خراب بقیه مسافرت اینکه برای منم

 ویال رفتیم وقتی

 همه. نزد حرفی باهام برخورد تو کس هیچ

 .بود تابلو زیادی رفتارشون ولی دادندمی جلوه عادی خیلی داشتن

 جور یک همشون فهمیدممی هاشون نگاه از من ولی نیافتاده مهمی اتفاق که بدن نشون خواستنمی

 .شدن خاصی

 . سنگینه سر باهام هنوز بابک

 . نه یا خوبه حالم میگه همش مواظبمه خیلی نیما ولی

 .میومد بیرون از بحثشون صدای دیشب

 پیش ابروش که گفتمی. نزدن بهش حرفی چرا که کردمی دعوا بیتا و نیما با بابک

 .رفته محتشم ی خانواده

 .بشه دار خبر موضوع این از اینجوری که نبود بابک حق داشت حق

............................... 

 .میزنن سر بهم همش ها بچه صبح از
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 .میرم بیرون اتاق از ظهره نزدیک شده بهتر حالم

 .هستن پذیرایی تو همه

 .میشن بلند ازجاشون دیدنم با

 .داری الزم چیزی بده حالت شده چیزی رز- بیتا

 .بشی بهتر تا نشو بلند جات از نگفتم بهت مگه-ندا

 .گفتمی چیزی یک هرکس

 .دادزدم

 .کنید تمومش دیگه بسته-

 .میشم ناراحت بیشتر من اینجوری. نیافتاده اتفاقی انگار که کنیدمی رفتار جوری یک چرا خوبم من

 چی همه بدید نشون چرامیخواید. چیه کارا این.تعطیالت نیومدید مگه.نشستید اینجا همتون چرا

 که ببینم همتون چشمای تو میتونم عادیه

 .ببینم نگاهتون تو و تردید میتونم.نیست عادی رفتارتون

 .نمیکنه قایم ناراحتیشو از چیزی که بابکه فقط

 

 .چی همه به هم دوستیم به هم زندگیم به هم زدم گند. نیست هیچم خوبم من

 ! رز-بیتا

 .بزنم حرفمو بزار بیتا نگو هیچی-

 .کردم قایم رو موضوع این همتون از. احمقم من اره-

 .کردم ازدواج پیش ای ایخورده و سال یک

 کردم فکر ازدواج بعد.بکنم رو کار این مسایل سری یک بخاطر شدم مجبور یعنی

 .آدمم ترین خوشبخت

 .ریخت بهم زندگیم که نشد ماهم یک ولی

 .برسه بهم بود قرار که بود ارثی بخاطر چی همه

 .برسه بهم زیادی ارث ازدواجم از بعد قراربود که داشت خبر پدربزرگم وصیت موضوع از یکی

 صاحب ارثمو تا کنم ازدواج اون با شم جدا کارن از که کنه کاری میخواست. کرد درست پاپوش برام

 .بشه
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 .بود آورده سرم اون رو ها بال اون بابک

 .کنم امضا و طالق های برگه نزنه صدمه کارن به اینکه بخاطر شدم مجبور

 تقصیری موضوع اون تو من بخدا.دارم ـطه رابـ اون با من کنه باور کارن که کرد کاری یک بعدشم

 نداشتم

 . میدونست مقصر منو کارن ولی

 .نکرد باورم کارن.بود برضدم چی همه نداشتم مدرکی. بیگناهم که کنم ثابت بهش نمیتونستم

 . متنفره ازم گفت کنه زندگی باهام خوادنمی گفت.  میده طالقم گفت

 .ریخت گونم روی اشک قطره یک

 .شد نزدیک بهم بیتا

 .جلو آوردم دستمو

 .نیاد جلوتر که

 .کردم نگاه بابک به

 . گفتم دروغ بهت بیمارستان تو روز اون بابک-

 خواستممی چرا فهمیدی حاال.شده تموم چی همه که نگفتم دروغ ولی.نبوده چیزی کارن منو بین که

 .کنم فرار اونجا از

 . برنمیداشت سرم از دست روانی آدم اون

 داشت آدم جا همه عماد باشم داشته اعتماد بهش که نبود کسی تو جز

 .میشن پیدا دنیا این تو خوبم آدمای فهمیدم بیتا پیش فرستادی منو وقتی. کردی کمکم تو وقتی

 .میدونی حاال فامیلمم کردن عوض دلیل

 .کنه پیدام عماد خواستمنمی

 .گرفتم فاصله مادرم پدرو از سال یک

 .کجام من نفهمه کسی تا

 .شده دستگیر عماد دادن خبر بهم اینکه تا

 برگه هیچ که گفت عماد وکیل اونجا نشده جدا ازم کارن که دونستمنمی دادگاه روز تا ، پیش ماه یک

 .نرفته محضر به طالق برای ای

 .نگرفته طالق ازم و نشده محضری ها برگه که. فهمید کارنم وقتی

 .بکشم عذاب کردم باهاش که کاری بخاطر عمر آخر تا باید گفت.نمیده طالقم گفت
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 .بزنم گولتون خواستمنمی من بابک

 . نیستم دروغگو من کنید باورم.دونستمنمی چیزی پیش هفته چند تا خودمم بخدا

 بدم خودم از کنیدمی رفتار باهام اینجوری وقتی کنم استفاده سو ها شما دوستی از خوامنمی من

 .میاد

 .لرزیدمی دستام

 .شد بلند جاش از بابک

 .کنیممی باورت ما باش آروم رزیتا باشه-

 .ریختنمی اشک ندا و بیتا و هستی

 .بشه اینجوری زندگیم خواستمنمی من-

 .نیستم بد من.نکردم اشتباهی کار من بخدا

 .بابک ببرم ابروتو خواستمنمی من

 .نکردم اشتباهی کار من نیما

 هیچ به بازم نشده جدا ازم کارن که دونستمنمی اینکه با حتی.نشدم نزدیک مدت این تو کس هیچ به

 . نکردم فکرم حتی مردی

 .شدم کارن عاشق که بود این گناهم تنها

 .کنید باورم ها شما حداقل ولی. نکرد باورم کارن

 .نکردی بدی کار تو میدونیم همه باش آروم خدا تورو میدونم-نیما

 .میشه بد حالت دوباره داره دیگه بسته-بابک

 .گرفت دستمو سمتم اومد بیتا

 .پریده رنگت بشین توروخدا رز -

 .برد مبل سمت منو

 .نشستم مبل روی

 .کرد چک نبضمو اومد بابک

 .بیار امپولشو برو-بیتا

 . بخوابم دیگه خوامنمی نزن بخش آرام بهم بابک نه-

 .شده نامنظم قلبت ضربان نمیشه-
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 . خوبم من-

 .هاشدی مرده مثل احمق نیستی خوب-نیما

 .میرسم رو لعنتی کارن اون حساب من

 نکن وارد استرس بهش اینور بیا نیما-هستی

 چیزی کس هیچ میکنم خواهش دوستامید چون گفتم بهتون رو چیز همه من.میکنم خواهش نیما نه-

 .نگه کارن به

 دارم یا میکنم نمایی مظلوم دارم کنه فکر نمیخوام.نمیگی کارن به چیزی که بخور قسم منو جون

 .میزنم گولتون

 ..ولی-

 میکنم خواهش نیما-

 .نمیزنه حرفی ماجرا این از کسی فهمیدید همتون.باش آروم فقط تو.نمیزنه حرفی کسی باشه-بابک

 .بودن ساکت همه

 .نمیدونه چیزی کسی قبل مثل که انگار نمیگی چیزی هم تو نیما-

 .زنمنمی حرفی باشه-نیما

 نزنه بخش آرام بهم کردم اصرار بابک به هرچی

 .نکرد قبول

................................... 

 .شده بهتر خیلی حالم صبح امروز

 . بزنیم دور بیرون بریم ها بچه با شده قرار اصرارم به

 .کنم استراحت باید بیشتر که کنهمی دعوام همش.نیست ناراحت ازم دیگه بابک

 .رستوران یک میریم نهار برای بعدم میریم چندجا

 .بیرون میره و میشه بلند جاش از کنهمی نگاهی هشب.میخوره زنگ بابک گوشیه

 .شده مشکوک رفتارش

 برمیگرده بعد یکم بابک

 .میکنی قایم رو چیزی داری شده چی بابک-

 رو؟ چی نه-
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 .بگو راستشو بابک-

 که گفتم من ولی دیدنت بیان خواستنمی محتشم آقای و خانم خونه اومدی که پریروز از راستش-

 . نیست خوب حالت

 .نیستیم ما فهمیده ویال دم رفته اینکه مثل.ببینتت بیاد میکرد اصرار بازم بود جون مهری اآلنم

 .خونشون بریم شام برای شب گفت بیرون اومدی ویال از چجوری بده حالت اگه گفته

 کننمی دعوتش چی برای حاال. زد گند پسرشون کم.میخوان رز جون از چی گفته بیخود-بیتا

 .ببینتشون خوادنمی رز بگو اصال. خونشون

 .کردی دخالت تو باز-

 .بگیره تصمیم باید رزیتاخودش

 نمیخواد رزیتا که بگم بهشون نمیتونستم خودم پیش از من. نداره ربطی اونا به کارن رفتار بعدم

 .ببینتشون

 .نمیایم که میگم زنممی زنگ بهشون نبینتشون که میخواد خودش اگه

 .میکردن نگاه من به همه

 .میکشم خجالت ازشون بابک نمیدونم-

 .کرد رو کارا اون که بکشه خجالت باید اون بکشی خجالت نکردی کاری که تو-بیتا

 !.بیتا-بابک

 .بشی کاری به مجبور خوامنمی رزیتا

 رو دعوتشون ما که بگم احتراما قابل اونابرام اینکه با که هستی مهم اونقدر برام میدونی خودتم

 .نمیکنیم قبول

 .هست اونم. چی؟ اون-

  بگیری نظر در رو چی همه باید تو ولی. تهران برگشته گفتمی جون مهری-

 .میشناسم خوب رو کارن من.افتادهلج سر االن که مخصوصا.نیست بینی پیش قابل کارن

 .بخواد خودش اینکه مگه کنه کنترلش نمیتونه هیچکس

 .بشی روبرو باهاش باید بالخره. کنی فرا ازش میخوای کی تا تو بعدم

 .باشی باهاش برخورد ی آماده همیشه بهتره پس
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 باهاش هرجا بود ممکن. بودم زنش من وقتی تا. کنم فرار کارن از نمیتونستم گفتمی راست بابک

 .باشم داشته برخورد

 

 .میریم بگو بهشون باشه-

 رو چیز همه همه که حاال. شکننده آدم یک نه. قوی رزیتای ببینم خواستممی رو رزیتا این. افرین-

 .نداری ناراحتی برای دلیل دوننمی

 .نکردی اشتباهی کار تو

 .کن دفاع حقت واز بگیر باال سرتو

 میگه راست رو چی همه کارن و کردی کاری حتما تو که کننمی فکر همه کنی فرار بخوای اگه

 .بریم که بودن راضی انگار همه. کردم نگاه بهشون

 .بدی نهار بهمون نمیخوای-

 .گشنمه خیلی اتفاقا چرا-بابک

 .نخوردم چیزی صبح از.گشنگی از مردم داداش پاشو-نیما

 .خندیدیم همه

 .گشنمه من. خوریدمی غذا گنجیشک ی اندازه شماها بابا چیه-

 .نخوردی چیز کلی پیش ساعت یک تو نیما- هستی

 .گفته کی نه-

 .ها آدمیه عجب-

 بده سفارش غذا که رفت شد بلند بابک

............................ 

 . بود شب۸ حدود ساعت

 .بودن حاضر همه

 .پوشیدم مشکی شلوار با بنفش بلیز یک منم

 .کردم جمع سرم باالی کش با موهامو

 .گذاشتم کج فرق جلوشم

 . گفت بیتا ولی کنم آرایش خواستمنمی
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 . مریضی هنوز میکنن فکر اینجوری

 .کنی رفتار عادی باید.  شده چی شب اون که بیاری خودت روی به اصال نباید

 .زدم رنگم کم بنفش رژ یک کردم آرایش منم

 . کرده پاگشات مادرشوهرت گفت گذاشت سرم به سر کلی بیتا

 .بود برپا آشوبی دلم تو ولی خندیدم بهش

 .بیرون رفتیم ویال از بالخره

 .بودم شده پشیمون رسیدیم که ویالشون دم

 .هوا بود رفته بود شده دود کنم رفتار عادی که بودم کرده تلقین خودم به ظهر از هرچی انگار

 .شدن پیاده همه

 .داشتم اضطراب

 .بگو بریم خواینمی اگه رزیتا چیه-بابک

 .چی بالخره. بریم نه-

 .برگردیم بگو بهم باشی اونجا خواینمی کردی حس موقع هر ولی باشه-

 .باشه-

 .تو رفتیم

 .استقبالمون در جلوی اومده جون مهری

 .کرد بغلم سمتم اومد دید منو تا

 .بودم نگرانت خیلی عزیزم سالم-

 .بود شده درشت تعجب از چشمام

 .کردم نگاه بیتا به

 .زد ای موزیانه لبخند

 .گرفت فاصله ازم جون مهری

 .اومدید خوش بفرمایید.  بفرمایید-

 .تو رفتیم

 .کرد راهنمایی مبال سمت رو ما

 .داد دست مردا با اومد سمتمون محتشم آقای
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 .کشیدممی خجالت ازش

 .کردم سالم بهش آروم

 .خوبی دخترم سالم-

 .ممنون-

 .کنه رفتار خوب باهام هنوز کردمنمی فکر

 .بود شده تر صمیمی باهام قبلم از انگار ولی

 .رفتم کیارش سمت

 .سالم-

 .خوبی سالم-

 ممنون. اره-

 .نشستم سرجام رفتم-

 .پایین اومد ها پله از کتی

 .نیستن بقیه انگار که جوری اومد طرفم به باسرعت

 .بغلم پرید

 .جون رزیتا خوبی سالم وای-

 .ببینمت بیام.نمیزاشت مامان ولی بودم نگرانت خیلی

 بود گرفته دستمو ولی شد جدا ازم

 .نیاورده در صداشو کرده تور ای تیکه همچین که مارمولکه خیلی کارن گفتم، مامان به

 !کتایون-محتشم آقای

 .عقب رفت یکم.کرد ول دستمو پدرش صدای از کتایون

 .جون رزیتا ببخشید-

 نشده بزرگ هنوز کتی عزیزم ببخش-جون مهری

 .نگیر دل به میگه چیزی اگه

 .نداره اشکالی-

 .میزد لبخند داشت کیارش چرخوندم سرمو

 .نشستم سرجام
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 .بود شده تر عادی جو یکم

 .بخورم میوه که میکرد تعارف و رسیدمی بهم همش جون مهری.میزدن حرف همه

 .آوردن شامو گذشت یکم

 .زدنمی حرف باهام همه دوباره شام بعد

 .بود نشسته کنارم بیتا

 .کردم نزدیک بهش سرمو.میزد لبخند همش

 .میخندی همش چرا چته-

 . میرسن بهت خوب خدایش-

 .گذاشته تموم سنگ برات جون مهری

 .نزن لبخند اینقدر دیونه باش ساکت-

 .بده شانس خدا.بودی دیده خوبی این به حاال تا شوهر مادر-

 . بیتا شو خفه-

 .بداخالق عروس بابا باشه-

 .خندیدم

 .شد باز در موقع همون

 .کردم نگاه در طرف به

 .کرد یخ دستم.افتاد تپش به قلبم

 .دادم فشار مبلو یدسته

 .گرفت دستمو بیتا

 .باش قوی رز-

 .شد بلند جاش از جون مهری

 .رفت در سمت

 میکردن نگاه در طرف به بودن شده ساکت همه

 .بود داغون قیافش.تو اومد کارن

 .بودمش ندیده اینجوری حاال تا

 .بود چروک بلیزش.داشت ریش ته
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 .خواستگاریه مراسم ی ادامه نکنه.ندارم خبر من جدیده مراسم.بهتون میگذره خوش-

 !کارن-محتشم آقای

 .آره پیوسته اینا جمع به بزرگ محتشم به به-

 .منه یخونه اینجا.باش رفتارت مواظب کارن-

 .اومدم دعوت بدون ببخشید نبود یادم بله-

 .ببرتش دیگه سمت یک که گرفت رو کارن دست جون مهری

 بریم.رسیدی راه از تازه بیا عزیزم-

 کن استراحت یکم

 .کنم شرکت مهمونی این تو خواممی.نه-

 .نکرده دعوتم بزرگ محتشم که هرچند

 .چطوره خانم عروس خوب

 دادم فشار مبل به خودمو.سمتم اومد یکم

 .شد بلند جاش از بابک

 .باش نداشته بهش کاری کارن-

 .بابک سمت برگشت کارن

 .شدی این طرفدار هم تو. بابک هم تو-

 .میشن طرفدارش همه داره چی این نمیدونم من

 .زد گول قیافش همین با منم

 . نشناختینش هنوزخوب شماها

 .هان نمیدی طالقش چرا خوردی گول اگه-نیما

 .برنمیداری سرش از دست چرا

 . رفت نیما سمت کارن

 ربطی کسی به بدم طالقش خوامنمی زنمه.کنم چکار میگی من به که ای چکاره تو.  چه تو به-

 .نداره

 .بعیده تو از کارا این دیگه بسته کارن-محتشم آقای

 .پدرش سمت رفت کارن
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 .زوره بدم طالق زنمو خوامنمی کردم چکار مگه. بعیده چرا-

 .میگی چی دیگه.نداری نامزد تو مگه اصال.بدی طالقش باید کنه زندگی باهات خوادنمی وقتی-

 دارم زن اینکه با مشکلی نامزدم که بگم اطالعتون برای باید ولی.محتشم آقای داری امارمو خوب-

 .نداره

 مگه راستی.زد حرف هم داماد آقای وای-. کن تموم رو بازی مسخره این. شدی دیونه کارن-کیارش

 .کنی ازدواج نگین با قراربود خودت

 .شد عوض ت نظر شده چی

 .شد عوض نظرت دیدی تر خوشگل نگین از

 . برات واقعامتاسفم. بکش خجالت کارن شو خفه-

 .شدم بلند جام از

 .رفتم مانتوم سمت

 .نشده تموم مجلس هنوز میبرن تشریف جایی خانم عروس-

 .برداشتم رو مانتوم ندادم اهمیت بهش

 .نشده روشن تکلیفت هنوز.گجا؟ گفتم-

 .سمتش برگشتم

 .واستادم روبروش اومدم

 روشن خودم نمیکنی روشن تو تکلیفمو.گناهیبی خودت کنیمی فکر بعد کنیمی محکوم رو همه-

 .میکنم

 تو هستم بده آدم من که.کنی ثابت رو چی میخوای.  چی که وایمیستی دوستات و خانوادت جلوی

 .شده ظلم درحقت

 .بوده حقم اومده سرم که بالیی هر گفتی یادته

 .زدی بهم حرفو این تو که کردم چکار که میکردم فکر.  میکردم سرزنش خودمو همش مدت این تو

 بینممی کنم فکر خوب که االن

 .میگفتی راست

 .میخورن رو رفتارشون چوب آدما

 .بود سکوتم بخاطر بود سادگیم بخاطر افتاده برام اتفاقی اگه منم

 زندگیت که کردی چکار ببین کن فکر برو هم تو
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 .کنی محکوم رو دیگران اینکه بجای.اینجوریه

 .محتشم کارن میشم جدا ازت من

 ندارم تو مثل آدمی با زندگی برای دلیلی هیچ چون

 .رفتی فرو کردی درست خودت برای که زاریلجن تو فقط و بستی چیز همه روی چشماتو

 .نداری رو شدن داشته دوست و داشتن دوست لیاقت تو چون میشم جدا ازت

 .کنه کمکت نمیتونه کس هیچ که شده سیاه اونقدر قلبت چون میشم جدا ازت

 . ناراحتم چی از میدونی فقط

 .داشتم دوستت و تویی زمین روی مرد تنها میکردم فکر روزی یک اینکه از

 . دادی نشون خودتو کوچیک اتفاق یک با تو ولی

 بتونه که نبود محکم اونقدر عشقم ولی کنم پاک قلبتو توی نفرت خودم عشق با میتونم میکردم فکر

 همیشه و نرفت بین از که بود بزرگ اینقدر نفرتت ی ریشه. ببره بین از رو نفرتت

 .موند قلبت ی گوشه

 .کردی قلبت نفرت فدای رو کس همه چیزو همه که متاسفم برات

 بخاطرش رو چیز همه که داشته رو ارزشش نفرت همه این ببینی کنی فکر و بری بهتره حاال

 .بدی ازدست

 .کرد بهم تمسخر با نگاهی کارن

 .دمنمی طالقت من ولی. بود قشنگی سخنرانی-

 .کنی زندگی راحت نمیزارم

 .میکنم خودمو تالش من ولی.نیست مهم برام نده باشه-

 .دمنمی ازدست رو چیزی من

 تویی نداره هیچی که اونی. چی همه خوب ودوستای خانواده دارم چیز همه من چون

 .تویی تنهاست همیشه اونی

 . پوشیدم مانتوم

 .ممنونم امشب بخاطر ازتون محتشم ،اقای جون مهری-

 .شده نارحتیتون باعث که کردم کاری اگه ببخشید

 من بخاطر که ببخشید منو شماهم کیارش آقا
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 .شد توهین بهتون

 .اجازتون با

 . حافظ خدا

 .بیرون رفتم اونجا از

 . بیان بقیه تا واستادم در دم

 .بودم خوشحال بودم زده کارن به حرفامو اینکه از داشتم خوبی حس

 .بیاد تا دادم تکیه بابک ماشین به

 .بیرون بودن نیومده بقیه هنوز.خورد دریا به چشمم

 رفتم دریا سمت

 .ترسیدم لحظه یک بود تاریک چقدر

 . سمتم میومد داشت نفر یک دیدم که ماشین سمت برم که برگشتم

 .بابک با بود نیما یا حتما رفتم طرفش

 .شدم نزدیک بهش

 .دیدمنمی رو صورتش خوب تاریکی بخاطر

 رفتم جلوتر

 .بود کارن

 .عقب رفتم قدم یک

 .کرد بیشتر سرعتشو

 .دویدم برگشتم منم

 .میدویدم سرعت بیشترین با

 .دریا سمت اومدم ماشین از که کردم لعنت خودمو.نمیومد باال نفسم

 .میدویدم فقط دیدمنمی رو جا هیچ

 .کشید شالمو پشت از دفعه یک

 .زمین رو افتادم

 .زدمی نفس نفس اونم بود واستاده سرم باال

 .بود شده خیره بهم
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 دفعه یک.بود جوری یک نگاش

 .کرد بلندم زمین روی از.گرفت رو بازوم

 .عزیزم کجا-

 .کن ولم-

 .بکنن طرفداریتو که کجان دوستات.ترسیدی تنهاشدی آخ اخ-

 .لعنتی کن ولم-

 .آره بگیری طالق ازم میخوای-

 برم بزار دیونه کن ولم-

 .میره هم ای دیگه جای مگه شوهرش ی خونه جز آدم بری کجا-

 .کرد ول لحظه یک رو بازوم زد پاش به لگدی.بودم ترسیده ازش

 .دویدم بازم

 .دیدم رو نفر چند دور از

 .رفتم سمتشون

 .بودن امیر و ونیما بابک

 .سمتم اومد دید منو بابک

 رسیدم بهشون

 !؟شده چی بودی کجا-

 .گذاشتم قلبم روی دستمو میزدم نفس نفس

 .نبود کارن کردم نگاه اطراف به

 .کردیمی فرار چی از گفتم بهت-

 .بود کرده دنبالم سگ هیچی-

 !سگ-نیما

 . اره-

 .پس کجاست کو-

 . نمیدونم-

 کو؟ شالت. میکردی چکار اینجا بابک-
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 .میرم طرفی کدوم نفهمیدم دویدم کرد دنبالم سگ دریا لب یکم اومدم-

 .شدی خل دریا لب اومدی تنها شب وقت این سرت تو بزنم احمق ی دختره-بابک

 !چی؟ میشد مزاحمت یکی اگه

 (.دنبالم بود اومده کارن نداشتن خبر)

 .شدن نگرانت بقیه بریم بیا-

 .رفتم دنبالشون

 .نبود کارن کردم نگاه اطرافم به بازم

 .............................. 

 .خواستنمی دلم دیگه ولی بمونم که کرد اصرار خیلی بیتا تهران برگشتم صبح امروز

 .باشم اونجا

 هستی با نیما ولی بمونن که گفتم بهشون من ولی برگردن خواستنمی هم ها بچه بقیه

 .برگرده باید اونم اومده شهرستان از عموش که بود داده خبر بهش هستی پدر چون برگشتن

 .برگشتن بامن هم وهستی نیما همین بخاطر

 .بدر۱۳ به بود مونده روز دو

 .بود سررفته خونه تو حوصلم

 بیرون برم میخواست دلم

 . برم تنها نباید بود گفته بهم بابا ولی

 .داشتم مشکل خونه از رفتن بیرون بخاطر بازم بودم برگشته دوباره که حاال

 .بیرون برم بودم گرفته تصمیم امروز ولی

 .کردم عوض لباسامو

 .بود آشپزخونه تو خانم زهرا پایین اومدم ها پله از آروم

 حیاط تو رفتم پشتی در از

 .بود واستاده حیاط پشتی در جلوی نگهبان

 .کردم قایم خودمو دیوار پشت

 .خوردنمی تکون جاش از نگهبان

 کنم چکار دونستمنمی



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

515 

 

 .خورد زنگ گوشیش لحظه همون

 .گرفت فاصله یکم در کنار از

 فاصله در از نفهمید که بود زدن حرف به حواسش اینقدر رفت ای دیگه سمت زدن حرف درحال

 .گرفته

 .بیرون رفتم خونه از رفتم در سمت سریع

 .کردم دعا بود زده زنگ بهش که کسی اون جون به

 .زدممی قدم خیابونا تو

 .بودم کرده فرار زندان از انگار بود خوبی حس

 .کنم درک رو بابا کارای این نمیتونستم اصال

 .میزاشت خونه برای محافظ اینقدر که. نبودم جمهور رییس دختر که من

 . بود محتاط اولم از بابا

 .بزنم آراد به سری یک برم میخواست دلم

 .پیشش بودم نرفته که بود وقت چند

 .رفتم آراد مطب سمت

 .تعطیالت بود نرفته شکر رو خدا

 .کرد قبول شناختمی منو چون اونم ببینمش برم که گرفتم وقت منشیش از

 .تو رفتم من بیرون اومد مریضش آخرین اینکه از بعد

 .سالم-

 .کرد بلند رو سرش من صدای با کردمی یادداشت چیزی یک داشت بود پایین سرش آراد

 .اینجا اومده خانم.اومده در طرف کدوم از آفتاب.  سالم-

 .بیام نتونستم.بود شلوغ سرم بود وقت چند ببخشید-

 .دیدمت شدم خوشحال بشین بیا-

 .نشستم مبل روی رفتم

 .خوبی خبر چه خوب-

 . نیستم بد-

 .افتاده اتفاقی-
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 .بزنم سر بهت خواستم فقط خوبه چی همه. نه-

 

 .شد حل مشکلت بالخره-

 .بده طالقم خوادنمی. هنوز نه-

 .زدی حرف باهاش-

 .کردم تعریف براش رو ماجرا

 .بزنی حرف باهاش نمیشینی چرا-

 .کنم زندگی باهاش باید میگه فقط. میشه حالیش حرف کنیمی فکر-

 .نمیدی بهش فرصت یک چرا-

 .کنم زندگی باهاش من میخواد چی برای نمیدونی خودت مگه.میزنی حرفو این چرا دیگه تو-

 .کنه زندگی باهات واقعا میخواد کنه اذیتت نمیخواد شاید-

 .نفرته از پر قلبش رونمیشناسی کارن تو-

 .داره وجود عشق هنوز قلبشون ی گوشه یک باش مطمعن نفرته دلشون تو که کسایی ی همه-

 . کنهمی فرق کارن ولی-

 .آدما بقیه مثل آدمه یک اونم فرقی چه-

 .بدی ادامه وضعیت این به میخوای کی تا کنی چکار میخوای خوب

 .بکنه کارایی یک میتونه کنه ازدواج بخواد اون اگه میگه زدم حرف وکیلم با-

 .چی نکرد ازدواج اگه-

 کنه ازدواج باهاش کارن اینکه برای راهی یک بالخره دونممی میشناسم خوب نامزدشو من چرا-

 .کنهمی پیدا

 .بگیری طالق ازش که کنه ازدواج اون حاضری تو یعنی-

 .کنم چکار میخوام نمیدونم خودمم دیگه اراد-

 .هواست رو زندگیم. داغونم

 .بده فرصت بهش من نظر به-

 .چی کنه اذیتم اگه چجوری-

 .دارن قبول رو تو خانوادش نمیگی مگه-
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 .بود خوب خیلی که رفتارشون نمیدونم-

 .اونا پیش نمیری وقت چند چرا خوب-

 .بگم چی پیششون کنم؟برم چکار-

 .کنید قبول پسرتون زن عنوان به منو بگم

 کنه کاری نمیتونه که اونا جلوی بالخره شو نزدیک بهش خانوادش طریق از که اینه منظورم نه-

 .شد عوض تو راجب نظرش مدت اون تو شاید

 داره شک برادرشم به اون میگی چی-

 بهشون اول همون باید خواستگاریت بیان اونا کردی قبول که کردی اشتباهی کار تو رزیتا ببین-

 .میگفتی

 .شدممی عصبانی بودم اگه منم

 بدی ی زمینه قبلم از که کارن به برسه چه.میشه عصبانی کار این از مردی هر عادی حالت در

 .داشته تو راجب

 .بزنی دامن شکش به که کنی کاری نباید تو

 .بدیه وضعیت تو االن کارن

 جریان اون بخاطر دهنمی اجازه بهش غرورش طرف یک از کنه قبولت خوادمی طرف یک از

 .ببخشدت

 .میزنی دامن شکش به کارت این با تو

 .نداشتی گناهی که کنی ثابت بهش باید داری دوستش هنوز واقعا اگه رزیتا

 .کنهمی فرق اون نه اگه ولی

 .میشه بدتر زندگیت باهاش کردن لجبازی با

 .کنه نابود خودشم زندگیه ممکنه غرورش بخاطر شناختم رو کارن من که اونجوری

 .نکردم کاری کنم ثابت بهش چجوری من ولی-

 خودش. نمیکنی کاری تو ببینه وقتی.نیستند ای پیچیده موجودات زنای مثل مردا رزیتا ببین-

 .باشه کرده اشتباه ممکنه فهمهمی

 .میگرده دلیل دنبال اونوقت.باشه کرده اشتباه تو ی درباره ممکنه که کنه شک درصد یک فقط کافیه

 کنم فراموش رو زده بهم که تحمتهای نمیتونم من ولی-

 .بکنی کاری هر میتونی که تویی اونوقت.فهمید رو چیز همه وقتی بزار نکن فراموش باشه-
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 اینجوری حداقل ولی. بگیر انتقام ازش گمنمی

 .همینه نجاتت راه تنها من نظر به.توه دست برنده برگه

 .گناهیبی کنی ثابت بهش باید

 .کنیمی پیدا نجات بالتکلیفی از اینجوری

 .کنم ثابت بهش چجوری اخه-

 .کنی پیدا خانومو اون بگردی میتونی تازه. رفتارت با

 آخر تا وگرنه بدی انجام بیگناهیت برای برمیاد دستت از که هرکاری باید.نشده که غیب بالخره

 .باشی داشته مکش کش کارن با باید عمرت

 .نمیدونم. آراد نمیدونم-

 .کردم نگاه ساعت به

 بود۸ نزدیک

 .شد دیرت که.کردم پرحرفی اینقدر بزنم سر بهت بودم اومده مثال زدم حرف خیلی. ببخشید وای-

 .نکنه دعوام خانومم اگه فقط. نداره اشکال-

 .کردی ازدواج مگه-

 .ست اولیه آشنایی حد در. نیست حد اون در بابا نه-

 .کیه خوشبخت خانم این حاال کردی خوشحالم خیلی-

 دیدمش تصادفی پیش وقت چند.دانشگاهیمه های ی دوره هم از یکی-

 .بشی خوشبخت امیدوارم-

 .دیگه برم من

 .میبرمت جایی یک تا بیا-

 .بزنم قدم خواممی نه-

 .داری دوست هرجور باشه-

 .اومدیم بیرون مطبش از

 .رفتم و کردم خداحافظی ازش

 .زدممی قدم خیابونا تو

 .بمونم وضعیت این تو خواستممی کی تا من گفتمی راست.میکردم فکر آراد حرفای به
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 .میکردم مشخص کارن با رو تکلیفم باید

 .باشه داشته تاثیر میتونست شاید.کنه پیدا برام رو مریم تا میزدم حرف رحمانی با باید

 .زدممی قدم خیابون کنار

 .میزنه بوق همش داره یکی دیدم

 .میزد بوق بازم ولی تر کنار رفتم

 .کیارشه دیدم کنم دعوا باهاش که برگشتم

 .رفتم ماشین نزدیک

 .سالم-

 .خوبی سالم-

 .اره-

 .برسونمت میری کجا-

 .میرم خودم نه-

 .خالم ی خونه رفته بغلی کوچه همین تو مامانم دنبال میرم دارم دیگه بیا-

 بشه دردسر باز خوامنمی. نه-

 .میگی کارن برای-

 .خالت دختر هم. کارن هم-

 .بود خوب برام قدمت بشین بیا-

 .شده رو اون به رو این از نگین

 .کانادا نمیره دیگه من بخاطر گفت.بره خوادنمی

 .داشته زنونه ی دوره خالم اونجا رفته مامانم اآلنم

 .کردی خوشحالم میگی راست-

 .بشه ناراحت ببینه منو نگین ممکنه زشته شمنمی مزاحم من ولی

 نکردم سوارت دیدمت بفهمه مامانم بعدم.خیابونی کنار شب وقت این زشته کنار شو سوار بیا-

 .میشه ناراحت

 .اخه-

 .شو سوار-
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 .بکنه دربارم بدی فکرای کسی بازم نمیخواستم.شدم سوار عقب رفتم

 .نمیشه ناراحت ببینه منو نگین مطمعنی-

 

 ازدواج کارن با تو شدن دار خبر فامیل ی همه االن نشناختی رو مامانم هنوز تو. راحت خیالت نه-

 .کردی

 .! کنیمی شوخی-

 بدتره ازاونم کتی تازه. داره نگه دلش تو چیزی تونهنمی مامانم.جدیم کامال نه-

 .بشیم جدا قراره ما نمیدونه مگه.کردن رو کار این چرا وای-

 .داده همه به رو جدیدش عروس پز اونجا حتما االن. نمیشه حالیش حرفا این مامانم-

 .دوننمی باباتم کار محل آدرس همه االن

 .میگی راست وای-

 .خندید کیارش

 افتادی ای خانواده همچین گیر که متاسفم برات. بابا اره-

 .میشم پیاده من پس-

 .رسیدیم-

 .بودن واستاده خونه یه در دم کتی و جون مهری

 .ماشین سمت اومدن دیدم رو ما

 .شدم پیاده ماشین از

 .سالم-

 .کرد بغلم اومد جون مهری

 .ورا ازاین.خوبی عزیزم سالم وای-

 .کرد سوارم کیارش آقا خونه رفتممی داشتم-

 .کرد کاری خوب-

 .بود شده تنگ برات دلم جون رزیتا-کتی

 .بودن خوب من با اینقدر چرا خانواده این فهمیدمنمی اصال

 .ببینه رو جون رزیتا بیاد کنم صدا رو خاله بزار مامان-
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 .زشته خدا رو تو نه وای-

 .چیه زشته عزیزم نه-

 .در دم بیاد کن صداش دختر برو

 .تو بریم بیا اصال نه

 . جون مهری نه-

 .نمیشه ماشینم سوار ببینه هم فرسنگی ده از منو دیگه دختره.میکنید اینجوری چرا-کیارش

 .چیه اینکارا

 . ببینه خواهرم عروسمو خواممی پسر نزن حرف تو-

 .برد بودن اومده بیرون ازش که ای خونه سمت منو گرفت. دستم مهرجون

 .میکشم خجالت من جون مهری خدا تو-

 وهم خوشگلی هم بکشی خجالت که نداری کم چیزی ماشاال شده چی مگه. مادر ازچی-

 .تموم چی همه

 .بیرون اومدن خونه اون از خانم چند موقع همون

 میکردن نگاه بهم یکجوری

 !.کیه خانم این جون مهری-

 .خوشگله چقدر ماشاال ببینید کارنه زن.عروسمه-

 .بشن خوشبخت ایشاال. خیلی ماشاال.. ماشاال بله-

 .عروسیشونه؟ کی

 .میکنم خبرتون حاال.نیست معلوم-

 .اومدن باهاش نگینم و کتی در دم اومد کارن ی خاله.شدممی آب خجالت از داشتم

 .میکرد نگام جوری یک نگین

 .عروسم اینم مینا-

 .کرد بهم نگاهی کارن ی خاله

 .نمیدونی قابل مارو.تو نمیاید چرا.نیاوردیش مهمونی برای چرا بودن کجا.بشن خوشبخت-

 . داشتم کار بخدا نه-

 تو بریم بیا االن پس-
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 .میشم مزاحمتون بعدا حاال. برم باید من ببخشید-

 که فهمید جون مهری.بودم کرده گیری عجب

 اونجا برم خوامنمی

 .بشن نگرانش ممکنه خواهر -

 .شوهرشه مادر با بگه بزنه زنگ خوب-

 نمیاد خوشش کارن بعدم. بره باید وقته دیر نه-

 .اوردیمش زور به که کنهمی دعوا من با بعدا خونه بره دیر زنش

 .داری دوست هرجور باشه-

 .میزد حرف باهاش کیارش پیش رفت.میکرد نگام بد هنوز نگین.کردم خداحافظی ازشون

 .بود من سمت نگاهش ولی

 .میگه کیارش به داره چی نبود معلوم

 .رفتیم ماشین سمت

 .تو رفت و کرد خداحافظی ما از نگین

 .جون مهری میرم دیگه من-

 .میرسونیمت خودمون.میزارم من مگه عزیزم نه-

 .نباشه یکی باشما ممکنه مسیرم اخه-

 .کجاست خونتون مگه-کتی

 .گفتم بهش رو آدرس

 .طرفایم همون ماهم.نیستی دور ما از خیلی-

 .میشه زحمت اخه-

 .عزیزم چیه حرفا این-

 .نگفت چیزی کارن از ولی زد حرف کلی جون مهری خونه دم تا

 .بیا هم تو ویالمون بریم خوایممی سیزده برای عزیزم-

 ..ممنون نه-

 .دنبالت بیاد کارن میگم عزیزم چرا-

 . دارم مشکل کارن با من فهمیدنمی چرا زن این
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 .دارم کار یکم من. نه-

 .نمیکنه کار کسی که سیزده. بعد برای بزار کارتو-

 ..اخه-

 .بیاد خوادنمی نداره دوست شاید کنیمی اصرار چرا-کیارش

 .بیای نداری دوست اره-

 .نیست داشتن دوست موضوع.نه-

 .رفتمنمی طرفش بودم منم کرد چکار روز اون مامان دیدی.میگه کارن بخاطر حتما-کتی

 .گرفت دستمو جون مهری

 .نبود درست باهات رفتارش کارن دونممی عزیزم-

 از وقتی گاهی غرورش بخاطر اوایل اون پدرشم

 .میکرد را کار این

 تو که اونقدارم کارن ولی.همه مثل اخالقاشون چون نمیره جوب یک تو کارن با آبش دیدی که االنم

 .نیست بد کنیمی فکر

 .کرد چشم کی بچمو نمیدونم

 .بود جادوگر ی دختره اون تقصیر همش

 .کرد رو اون به رو این از رو کارن زندگیمون تو اومد که وقتی از

 .نگذره ازش خدا اوردبچم سر بالهایی چه که گفته بهت نمیدونم

 .نشد قبل مثل کارن دیگه اون بعد

 .بود مهربون قبال چقدر نمیدونی

 .کنهمی اینجوری کارن که شده چی نمیدونم

 .نمیکنه دعوا همه با اینجوری نده طالقت اینکه برای وگرنه.داره دوستت دونممی مادرم، من ولی

 کرده ازدواج کارن نمیشد باورم شدم خوشحال چقدر نمیدونی زنشی تو گفت وقتی مادر

 .نمیکنه ازدواج وقت هیچ افتاده براش که اتفاقی اون با میکردم فکر آخه

 .میبرم گور به رو کارن زن دیدن آرزوی میکردم فکر

 . بده فرصت بهش کن تحمل یکم عزیزم

 . میشه پشیمون کاراش از کارن دونممی من
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 عذابم اینکه برای پسرش بگم ،بگم بهش میخواستم چی بود مهربون چقدر کردم نگاه صورتش به)

 .(بده طالقم خوادنمی بده

 .کنیمی قبول منو درخواست نگفتی-

 .میام باشه-

  بشیم آشنا بیشتر باهاشون یکم بیان بگو مادرتم پدرو به میخوای ازت ممنونم-

 .بشه آشنا باهاشون پدرت شرکت بره خوادمی گفت فرهاد

 .برمیگردن دیگه ماه یک تا احتماال سفر رفتن مادرم پدرو-

 .میمونی کجا تو پس-

 دیگه خونم تو-

 !تنها؟-

 .هست خانم زهرا خدمتکارمون. نه-

 . ما پیش بیا بمونی تنها میخوای چرا مادر وا-

 . ممنون نه-

 بگیره اجازه ازش بگیره تماس پدرت با فرهاد میگم میگی خانوادت بخاطر اگه کنیمی تعارف چرا-

 .ما پیش بیای

 بیاد پیش مشکلی نمیخوام.نمیشه آخه نه-

 .کنهمی دعوا باهاش میاد کارن باز مامان دیگه میگه راست-کتی

 .میرسم حسابشو خودم بگه ترنازک گل از بهش کنهمی بیخود کارن-

 .اونجا بیام من نیست درست جون مهری اخه-

 .بزنه حرف من عروس به نداره جرات کسی دوما. مامان نه جون مهری اوال-

 داستان. بودم گفته بهت که یادته بدی شکست رو مامان نمیتونی تو نکن تالش بیخود رزیتا-کیارش

 .چیزا این رو گیر

 .بکن تو رانندگی کیارش نزن مفت حرف-

 .زنممی زنگ مادرت پدرو به خودم بردار وسایالتم دنبالت بیاد کارن میگم فردا پس دخترم برو-

 .میام خودم.نه. نه-

 .بره جایی باکارن ترسهمی حتما -کتی
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 الکی حرف بیخود.قاتله بچم انگار زنیمی حرف جوری یک نیست اینجوری اصال نزن حرف تو-

 .کنیمی خالی رو دختره تودل نزن

 .بشم مزاحمش خوام نمی نبود اون منظورم ببخشید-

 .ببره جایی زنشو وظیفشه کارن.نزن رو حرفا این-

 .دنبالت میاد عزیزم باش آماده پس

 .بده بهم پدرتم ی شماره

 .دادم بهش رو بابا ی شماره

 .بودم افتاده گیر بد

 .نمیده اجازه بودم مطمعن که اونجا برم من نده اجازه بابا که بودم امیدوار فقط

 .تو رفتم کردم حافظی خدا ازشون

 

 سرم بالیی بود ترسیده کلی بیچاره. رفتم بیرون اجازه بدون چرا کردکه دعوا باهام کلی خانم زهرا

 .باشه اومده

.................................... 

 .شده چی که گفتم زدم زنگ بیتا به گرفتم استرس صبح از

 .کنم ثابت خودمو تا واستام کارن روبروی وباید بدم ازدست رو روحیم نباید گفت بهم

 محتشم آقای ی خونه برم هستن مسافرت که موقعی تا گفت ناباوری درکمال زد زنگ بهم دیشب بابا

 .بیرون رفتم یواشکی بود فهمیده که مخصوصا

 .داده قول محتشم آقای به گفت خونه بمونم بزاره گفتم بهش هرچی

 .ساکم تو میزارم رو شخصیم وسایل از یکم لباسوبا دست چند

 .دنبالم میاد کارن۸ ساعت گفت زد زنگ بهم مهرجون شده۸ ساعت

 .کردم استفاده اسپرم از بار چند صبح از میکشم عمیق نفس هم پشت

 .کنه تالفی بخواد ترسممی کارن پای تو زدم که شب اون از. شده چم نمیدونم

 مشکی چسب وشلوار قرمز شال و مشکی مانتوی یک آخر کردم عوض لباسامو صبح از بار چند

 .کردم تنم

 .میزنم قرمز رژ میکنم آرایشم

 . میکنم نگاه خودمو ایینه تو
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 .ترسممی کارن برخورد از ولی شدم خوب

 .بشه حساس بهم کارن که نکنم کاری و.باشم داشته ایمان خودم به باید گفت. افتادم آراد حرف یاد

 .میکنم رنگ کم رژمو

 .اومده کارن میده خبر بهم خانم زهرا

 .بیرون میرم میکنم حافظی خدا خانم زهرا از

 .شده پارک بلند شاستی ماشین یک در جلوی

 .میرنه تند قلبم

 (.فهمیدی.نباز خودتو. میتونی تو نترس رزیتا)

 . میرم ماشین سمت میکشم عمیق نفس دوباره

 .میشم سوار.میکنم باز رو درعقب

 .واستاده ماشین

 .کنهمی نگاه بهم داره آیینه توی از کارن کنممی بلند سرمو

 .رانندتم من کردی فکر-

 !چی؟-

 .بشین جلو بیا-

 .راحتم من-

 .اعصابم به نزن گند صبحی اول بشین جلو بیا پاشو-

 . بندازم راه خوردی اعصاب صبح سر خوامنمی

 .جلو میرم میشم پیاده

 .نبستم خوب رو در حتی کنهمی حرکت میشم سوار تا

 .میکنم بهش نگاهی

 .کرده تنش رنگ کم آبی بلیز یک.شده قبل مثل زده رو ریشش

 .میزنه تند بازم قلبم.گذاشته باال به رو موهاشم

 پسندیدی؟ چیه-

 !رو؟ چی-

 .زدی زل چی به ساعتها یک.منو-
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 .شدم خیره بهش ساعته یک نبود حواسم

 .برمیگردونم سرمو

 .(رفت ابروت شد خوب زدی زل بهش احمقا مثل رز سرت تو خاک)

 .سرته تو ای نقشه چه.زدی مامانمو مخ چجوری-

 .سمتش گردمبرمی

 .اونجا بیام کرد مجبورم زور به اون یا زدم مخشو من-

 .داری ای نقشه چه نیست معلوم باز.میگی راست که تو-

 .خودتن مثل همه کنیمی فکر خرابه فکرت خودت چون-

 خودت درضمن.اونجا بیام که گفت گرفت تماس بابام با پدرت. نداشتم اونجا اومدن به ای عالقه من

 گفتی بهشون ازدواج یدرباره

 فرصت یک بهش بود کرده خواهش ازش بابام پیش بود رفته که بود دیگه نفر یک کنم فکر بعدم

 .بده

 .میده فشار رو فرمون کارن

 .شده عصبی جوابم از معلومه

 .باشی تنها من با که نترسیدی نیاوردی دوستاتو-

 .کنم مراقبت خودم از بلدم خودم من-

 .زدم لبخندی.افتادم شب اون یاد

 .میکنم جبران موقع به رفته یادم کارت نکن فکر-

 . کنی استفاده کارته فن از تونیمی ببینم هم موقع اون

 . بزن لبخند حاال

 .کنی نگاه چپ بهم نداری حق گفته مامانت -

 نکنم فکر همیشه مامانم درضمن.شده طرفدارت اینقدر مامانم که بلدی چیزی وردی نکنه. جالبه-

 .باشه باهات

 .ترسمنمی ازت من چون بترسونی منو نکن سعی-

 .میشه معلوم بعدا این-

 .داشت نگه باغ یک دم کارن

 .بردم دستگیره سمت دستمو
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 .داریم مشکل ما بفهمن فامیالمون خوامنمی کن جمع حواستو خوب-

 پیدا مشکل زنش ی خانواده با کیارش خوامنمی نفهمه خالم رو ما مشکل که داده قسمم مادرم چون

 .فهمیدی بگیرن اتو ازش اونا و کنه

 .کن پاک رژتو او پس نیست نمایی خود جای اینجا ضمن در

 .تویی باشه رفتارش مواظب باید که اون-

 داشتم مشکلی من اگه. هستی آدمی چجور دونهمی چون داده قسم تورو مادرت بعدم

 .دادمی تذکر منم به

 

 .کردم باز رو در

 .گرفت رو بازوم

 .ماشین تو کشید منو

 .کن پاک رژتو گفتم بهت-

 نمایی خود به نیاز من بعدم.  کنم چکار نده دستور من به. کنم گوش حرفت به باید چرا-

 .رنگه کم رژم درضمن.ندارم

 . نکن بازی من اعصاب با-

 .لبم به کشید محکم برداشت رو دستمال

 کنیمی چکار روانی ی دیونه-

 .میزنم بار یک رو حرفی هر نمیدونی هنوز-

 .بیرون کشیدم دستش تو از رو بازوم

 .بود شده پخش رژم کردم نگاه آیینه تو بود گرفته درد لبم

 .متاسفم برات-

 .کردم تمیز رو لبم دور برداشتم رو دستمال

 .میکرد نگام داشت

 .شدم پیاده ماشین از

 .رفتم باغ در سمت

 .دنبالم اومد.شد پیاده کارن
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 ......نمیدونه کسی نگفتم مگه بهت. کجا-

 فت حر به باید منم کنیمی میخوای هرکاری هستی کی کردی فکر -

 منم تا و کنی درست من با رفتارتو بهتره مهمن برات خانوادت و مادرتو اگه.کنم گوش

 .کنم رفتار درست

 کنی رفتار اینجوری باهام دیگه بار یک اگه

 که نیست مهم برامم میرم و دارمبرمی وسایلو

 .قایلم مادرت برای که احترامیه بخاطر نگفتم چیزی اگه االنم داری خانوادت با مشکلی چه

 .باشه رفتارت به حواست بهتره پس

 

 میشد منفجر عصبانیت از داشت

 .نداشت ازم حرفو این توقع بود معلوم قرمزش صورت از

 .کرد باز رو در نگهبان.زد رو در

 .تو رفتیم

 .طرفمون اومد جون مهری

 . سالم-

 .اومدی خوش عزیزم سالم-

 .منتظرن تو همه تو بیاید

 . داشتن زیادی مهمون تو رفتم

 . پسرش دخترو با خالش.دختراشون و پسرا و بودن کارن عموی ی خانواده

 کارن با نسبتی چه دونستمنمی ولی.بودم دیده کتی تولد زوز رو بیشترشون بودن هم ای دیگه کسای

 .دارن

 .کردمی معرفی بهم رو همه جون مهری

 بودم شده گیج

 .کنی معرفی بهش رو همه میخوای امروز همین کرد هنگ مامان،رزیتامغزش -کیارش

 .خنده زیر زدن همه

 .بود سنگین سر باهام هنوز نگین
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 .بشینم که برد مبل سمت منو کارن مامان

 .نشست کنارم اومد کارنم نشستم مبل روی

 صدا سرو بی چه.نگفتی عزیزم خوب-خاله

 .هستی کارن زن نگفتی مهمونی تو کسی به چرا.کردید عقد

 .بگم چی دونستمنمی

 .نزنه حرفی بودم گفته بهش من-کارن

 !؟.خاله چرا وا-

 بعد بشه مشخص کیارش تکلیف بزارم گفتم-

 .بگیم همه به

 .پرید رنگش خالش

 .بود زدن کنایه تو متخصص کارن

 .عزیزم کجان خانوادت خوب-

 .مسافرت رفتن-

 .کنیمی چکار تنها تو-

 .برگردن سفر از مادرش پدرو تا.ما ی خونه بیاد قراره -جون مهری

 .نداشت خبر چیزی از انگار دادباال هاشو ابرو کارن

 .کرد نزدیک من به خودشو کارن

 .!داری مدت بلند پروژه نگفتی-

 .تو ی خونه نه پدرت ی خونه میرم دارم.میگفتم باید-

 .کرد نزدیک بیشتر بهم سرشو

 .عزیزم میشه پر خطتت چوب داره-

 .عزیزم نیست مهم برام-

 .کرد درشت چشماشو کارن

 .کردم نگاه بهش منم

 .کن عوض لباساتو بریم بیا رزیتا-کتی

 .خوبه جوری همین نمیخواد-کارن
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 .باشه راحت کنه عوض بزار خوبه گفته کی-جون مهری

 .نزد حرفی کارن

 .شدم بلند جام از

 .زدم کارن به لبخندی

 .شد تر درشت چشماش

 .اتاق تو رفتم کتی با

 .آوردم در مانتوم

 .بود تنم قرمز تونیک یک

 .کردم باز موهامو

 .زدمسرم به مشکی تل یک

 .بود کارن به پشتش کتی تو اومد کارن موقع همون.بود باز اتاق در

 نمیتونم ولی باشه بلند اینقدر موهام داشتم دوست منم قشنگه موهات چقدر جون رزیتا وای-کتی

 .میکنم کوتاه میرم میشه بلند که یکم کنم بلندش

 .نیست صاف تو مثل.داره وز بس از

 .میاد بهت خوشگلی چون خودتم البته

 .میکرد نگاه رو ما داشت که بود کارن سمت چشمام

 .نیست میگی که هم اونجوری عزیزم نه-

 .نگه مگه داشتی خواستگار خیلی حتما. هست هم خیلی چرا-

 .بود کرده مشت رو دستاش کارن

 .نه-

 .خوشگلی خیلی چون میشم عاشقت حتما بودم مرد اگه من. داشتی حتما چرا-

 .زدم لبخندی

 .داره کارت مامان برو کتی-کارن

 .اومدی کی داداش ا-

 .دیگه برو. االن-

 .باشه-
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 .بیرون رفت کتی

 .بست رو در تو اومد کارن

 .رفتم در سمت کردم مرتب خودمو

 .بود واستاده در جلوی کارن

 .کنار برو-

 .بیرون بیای جوری همین میخوای-

 .مشکلیه اره-

 .نباش خواستگار منتظر پس منی زن دوننمی همه اینجا میدونی خودت-

 .نزن الکی حرف کنار برو-

 .عقب رفتم قدم یک من جلو اومد

 .عزیزممم میخندیدی من به-

 میکشید قصد از رو عزیزم میم

 .عقب رفتم من جلوتر اومد دوباره

 !ترسیدی؟ اخی-

 .نه-

 .دیوار به چسبیدم.جلو اومد بازم

 ..عزیزمم نیست مهم برات چی گفتیمی داشتی-

 .اونور برو-

 .مشکلیه مگه چرا-

 .صورتم نزدیک آورد سرشو

 شوهرش بگن خوادنمی دلم چون نده انجام میگم رو کاری اگه نیستی مهم برام میدونی خودت-

 !فهمیدی.نداره برت توهم پس.نداره غیرت

 .دادم تکون سرمو

 .بیرون میری بندیمی موهاتو آدم بچه مثل حاال-

 .بیرون رفت اتاق از گرفت فاصله ازم

 .نیستم مهم براش گفت بازم.میزد تند قلبم
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 .نیستم مهم براش که درک به

 .نیاوردم خودم روی به ولی.بو گرفته حرصم

 اتاق از کردم مرتب دوباره خودمو. سراغم بیاد دوباره نمیخواستم.بستم موهامو آیینه سمت رفتم

 .میکردن رفتار خوب باهام همه. بیرون رفتم

 .بود لبش روی مهربونی لبخند میزد حرف باهام داشت که هروقت محتشم آقای

 داشت فرق بقیه با نفر دو نگاهای فقط

 بود من به نگاهش همش که بود کارن یکی

 .میکنم دارم چکار ببینه

 .بود عموش پسر هم یکی

 .نمیومد خوشم نگاهش از

 .بود تر بودوالغر کوتاهتر کمی قدش فقط بود شبیه کارن به خیلی. اومده آلمان از تازه میگفتن

 .پولداره خیلی میگفتن.بشن نزدیک بهش میکردن سعی جمع دخترای بیشتر

 .کنن بازی والیبال خوانمی ها بچه بیرون بریم بیا رزیتا-کتی

 .نیستم بلد من-

 .میدم یادت بیا نداره اشکال-

 .بیرون رفتیم کتی با شدم بلند جام از

 .میکرد دنبال منو چشمش با کارن

 .رفتیم والیبال تور سمت

 .هست هم رزیتا-کتی

 .برگردوند روشو کرد من به نگاهی نگین

 .جوریه یک رفتارش نگین که فهمید کتی

 .کرد نزدیک بهم رو سرش

 شده حسودیش کنهمی توجه بهت خیلی مامان چون حتما حسوده یکم نگین نکن ناراحت خودتو-

 .نمیشم ناراحت من نداره اشکالی-

 .ماهی بس از میدونم-

 .اومدن هم پسرها
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 .بودیم شده گروه دو

 .طرف یک هم دخترا طرف یک پسرا

 .شد شروع بازی

 .بودن تر قوی خیلی ما از پسرا

 .میکرد نگاه ما به داشت بیرون اومد خونه از کارن

 .بیا هم تو کارن-کتی

 .ندارم حوصله من-

 .نگفت چیزی دیگه کتی

 .بود ریخته دورم همه موهام

 .بستمش دوباره کردم باز رو موهام کش

 .ندادم محلش من ولی.کرد بهم نگاهی غره چشم با کارن

 .میباختیم کم کم داشتیم

 .میزد من سمت رو توپ همش رادین کارن، پسرعموی

 .بود لبش رو مسخرشم لبخند

 .کرد صدام کتی

 .طرفش برگشتم

 .کنه عوض باهام جاشو میخواست

 .صورتم به زد توپ با رادین برگردوندم صورتمو تا

 .گذاشتم صورتم رو دستمو

 .نشستم جا همون درد از

 .سمتم اومد کیارش

 .خوبی رزیتا-

 .بود گرفته دردم خیلی

 .نبود حواسم ببخشید خانم رزیتا-رادین

 .(ببخشید بعدمیگفت.بود زده بهم قصد از احمق مردک)

 .شم بلند کنه کمکم اومد
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 .کنار کشیدم خودمو

 . ببینم کنار برو-کارن

 .زد زانو کنارم کارن

 .برداشت صورتم از دستمو

 . میکرد نگاه بهم

 !کوری؟ مگه.کردیمی غلطی چه داشتی-

 .که نشده چیزی-

 .میشد چیزیش باید.نزن مفت حرف-

 .نشه چیزیش کن شده بندی بسته زنتو ناراحتی خیلی-

 .شد بلند جاش از عصبانیت با کارن

 .بشه دعوا خواستمنمی گرفتم دستشو مچ

 .خوبم من کارن-

 .دارن زیاد ناز ـا*زنـ نیست چیزیش دیدی بفرما-

 .کنم لهش بزنم خواستمی دلم

 .رفتم آب شیر سمت.شدم بلند جام از

 .دنبالم اومد کتی

 .شستم رو صورتم

 .جون رزیتا خوبی-

 .خوبم عزیزم اره-

 .شده قرمز گونت-

 .میشم خوب نیست چیزی-

 .کردمی دعوا رادین با وگرنه داد گوش حرفت به کارن آوردی شانس-

 !چرا؟-

 .داشته مشکل رادین با پیش وقت خیلی از کارن اخه-

 !چرا؟-

 .زدم حرفی بهت من نگی چیزی کسی به خدا رو تو-



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

536 

 

 .بگو نه-

 .بود فرانک دنبال همش هم زمان اون.بودن باهم خارج تو رادین با کارن سابق نامزد اینکه مثل-

 .بودن باهم مدتی شنیدیم سراغش رفت رادین. خارج رفت شد جدا کارن از فرانک اینکه بعد

 ! .میگی؟ راست-

 تو با کارن دیده االنم.کردمی حسودی کارن به اول از رادین. نگی کسی به وقت یک ولی. اره-

 .میمیره حرص از داره کرده ازدواج

 .کنه ازدواج ای دیگه کسه با فرانک از بعد کارن کردنمی فکر کس هیچ آخه

 .میام االن من برو تو.اهان-

 .باشه-

 . رفت کتی

 .شدممی مواظب باید. بود کثیفی آدم چقدر رادین

 .نشستم جا همون یکم

 .چجوریه حالم ببینه نیومد کارن.بشم بهتر تا

 .ندارم اهمیت براش گفت خودش دیگه معلومه

 .بود اومده فامیالش بخاطر حتما هم موقع اون

 .خوبی-

 .کردم بلند سرمو

 .اره-

 .قرمزه صورتت-

 .میشه خوب-

 .میرم من پس باشه-

 !نگین-

 .سمتم برگشت

 .بله-

 .اینجا بیای دقیقه چند میشه-

 . کنارم اومد
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 روز از.داره دوستت خیلی کیارش. بیای خودت به خواستممی فقط.متاسفم شب اون حرفای بخاطر-

 .برگردی بهش تو کردم رو کار اون.میدونستم رو چیز همه فروشگاه تو اول

 

 .کرد نگام تعجب با نگین

 .کردیم ازدواج ماهه چند کارن منو-

 .بده دست از داره دوست که رو کسی کیارش خواستمنمی چون کردم کاری اگه

 .بکنی رو کار اون گفت بهت خودش کیارش-

 نداره اینو ارزش چیزی هیچ. نگو بهش ولی.اره-

 .بگذری داری دوست که کسی از که

 بکنه رو کار این من برگردوندن برای کیارش کردمنمی فکر ولی. دارم دوستش منم-

 .خواممی معذرت ازت حرفا اون بخاطر بهرحال-

 تر مهم برام کیارش از چیزی هیچ بفهمم بیام خودم به شد باعث حرفات کردی بهم بزرگی کمک تو-

 .نیست

 .گرفتی رو تصمیم این که خوشحالم-

 .شده اضافه خانوادمون به تو مثل آدمی که خوشحالم منم-

 .کردم بدرفتار باهات یکم ببخشید

 .میکنم خواهش-

 .بود شده عصبانی رادین دست از خیلی کیارش-

 .داد جوابشو خوب کارن اومد خوشم ولی

 .پررو ی پسره

 بریم بیا کن ولش-

 .میکنن چکار دارن ها جاری نگن بریم. اره-

 .خندیدیم

 .رفتیم بقیه سمت

 .بود کرده تعجب دید رو نگین منو کیارش

 .رفتیم سمتش



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

538 

 

 .بودی کجا نگین-

 .کنهمی چکار جون رزیتا ببینم رفتم-

 .باال داد ابروهاشو کیارش

 .میزنید مشکوک-

 .جون رزیتا بیابریم.؟ چی مشکوک-

 .نمیاره در سر ـا*زنـ شما کار از ادم-

 .نمیاری در سر که بهتر-

 .رفتیم بقیه سمت نگین با

............................... 

 .بود شده نهار موقع. بود ظهر

 .نشست کنارم اومد کتی

 .شده خوب باهات اینقدر نگین کردی چکار رزیتا میگم-

 .کار هیچ-

 . کلک ای-

 .خندیدیم آروم هردو

 .اینجا بیا شو بلند کتی-جون مهری

 .مامان چی برای-

 .نشستی کارن جای-

 بشینه دیگه جا یک کارن خوب-

 !کتی-

 .بابا باشه-

 .شد بلند جاش از کتی

 .بیرون خونه از اومد کارن

 .بشین زنت پیش برو مادر کارن-جون مهری

 .میکردن نگاه رو ما داشتن همه

 .برگردوندم ازش رومو.کرد من به نگاهی رادین



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

539 

 

 .نشست کنارم اومد کارن

 .کردیم خوردن غذا به شروع همه

 .کرد نزدیک بهم سرشو کارن

 !مینشستی؟ پسره این روبروی میومدی باید-

 .بلندکردم سرمو

 هان؟-

 .گوشم پشت زدم موهامو.بود ریخته صورتم تو موهام

 .بود شده خیره بهم کارن

 .چیزیه صورتم تو کردم فکر

 .بردم صورتم سمت دستمو

 .میکرد نگاهم هنوز

 .شنیدم رو آخرش لعنتی فقط.گفت چیزی زیرلب

 !شده؟ چیزی-

 .نه-

 .شد خوردن غذا مشغول

 .خوردم غذامو باال دادم شونمو

............................ 

 .بودن کرده روشن آتیش حیاط تو بودم رفته جونا.بود شده شب

 .بیرون رفتم منم

 .بودن نشسته آتیش دور همه

 .بزنه گیتار خوادمی کیارش بیا رزیتا-نگین

 .بیرون رفتم سریع

 .بودم موسیقی عاشق من

 .بودم نزده چیزی که بود وقت خیلی

 .نشستم نگین کنار رفتم

 .دیگه بزن کیارش خوب-
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 .میخوند باهاش. زد آهنگ یک کیارش

 .نبود بد کارش

 .زدن دست شدن تموم بعد همه

 .بود دستش سیگاری بود داده تکیه درخت کنار کارن

 .بزنه میخواد کی خوب-

 .بکنن کارا این از بلدن هم خانوما مگه من بده- رادین

 .نزدم حرفی ولی بود گرفته لجم

 .بزنم میخواید آهنگی چه خوب-

 .گفتمی چیزی یک هرکس

 .ندارید درخواستی شما خانم رزیتا-

 .بود شده عصبانی.کردم نگاه کارن به

 .نه-

 .باشه شما مال درخواست اولین خواممی ازتون خواهی ومعذرت ظهر اتفاق بخاطر بگید چرا-

 .زدین هرچی نمیکنه فرقی-

 .میزنم خودم انتخاب به پس باشه-

 .زدن به کرد شروع

 

 باد دستای به داده منو چشات

 

 بخواد کی از و عشقت دلم

 

 نمیاد را سادگی به دلم با تو دل

 

 بست همه رو و در من دل ببین

 

 نشست تو جز به کی دلم تو



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

541 

 

 

 ـوس*هـ میگی عاشقی به تو عاشقتم اخه

 

 دلم داره رو تو ـوس*هـ همش

 

 دلم نداره چاره و دیوونتو

 

 دلم دوباره بسته و دل تو به

 

 دلم کار تو عشق

 

 میزنه داد رو تو نفسم نفس

 

 میزنه صدات ـینه*سـ توی نفس

 

 منه جواب مثل تو نگاه

 

 منه خواب تعبیر

 

 عاشقی درگیر دیگه دلم

 

 کیه اخه تو قلب تو

 

 یکیه دلمون تا دو ما نمیگی بهم که

 

 من دل سر به سر دیگه نذار
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 من دل در به در اگه

 

 من غافل دل تو دیگه توئه جای ولی

 

 دلم داره رو تو ـوس*هـ اره

 

 دلم نداره چاره و دیوونتو

 

 دلم دوباره بسته و دل تو به

 

 دلم کار تو عشق

 

 میزنه داد رو تو نفسم نفس

 

 میزنه صدات ـینه*سـ توی نفس

 

 منه جواب مثل تو نگاه

 

 منه خواب تعبیر

 (پاشایی مرتضی-نفس)

 .میکرد نگاه من به داشت چرخوندم سرمو هروقت

 

 کارن که بود این بخاطر اینا ی همه میدونستم بود اومده بدم رفتارش از ولی داشت قشنگی صدای

 .کنه اذیت رو

 .بود رسیده انفجار مرز به االن حتما کنم نگاه کارن به کردمنمی جرات
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 .دوباره دوباره میگفتن همه

 .بود خانم رزیتا از خواهی معذرت برای اینم.خونمنمی آهنگ جوری همین من.نشید رو پر دیگه نه-

 گفت دخترا از یکی

 .من صورت تو زدیمی کاش بده شانس خدا-

 

 .بزنم داری دوست-

 .داره رو ارزشش. آره بخونی منم برای اگه-

 .کنن کوچیک رو خودشون میتونستن چقدر

 .شدم بلند جام از

 ؟ کجا-نگین

 .تو میرم-

 .نیومد خوشتون من صدای از خانم رزیتا-رادین

 .کردم نگاه کارن ی شده مشت دستای به برگشتم

 .نبود بد کارتون-

 .میشکنن دست سرو بخونم براشون من اینکه برای همه! ؟ نبود بد-

 .گفتم رو نظرم من بعدم.من نه همه-

 دست گیتار حاال تا ببندم شرط حاضرم. دارید رشته سر موسیقی از انگار زنیدمی حرف جوری یک-

 .بزنید بتونید برسه چه.نگرفتید

 !چی؟ باشم گرفته اگه-

 .میکنم بگید کاری هر من بیاد خوششون بقیه که بزنید کوتاه آهنگ یک بتونید اگه-

 .کنید قبول شام برای منو دعوت باید نتونستید واگه

 باشه-

 .سمتمون اومد.کرد له پاش زیر رو سیگار کارن

 .چیه ها بازی مسخره این-

 .نکرده مجبورش کسی. کرده قبول خودش زنت کارن، نکن دخالت تو-رادین

 چی؟ یعنی کارات این رادین-کیارش
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 .معمولیه شام یک فقط چیه مگه میکنید اینجوری چرا شما-

 .مطمعنید خودتون به خیلی اینکه مثل رادین اقا-

 .درصد صد-

 .گرفتم دستش از رو گیتار سمتش رفتم

 .نشستم

 !مطمعنی؟ رزیتا-نگین

 .نباش نگران-

 رادین این روی باید ولی.کنه خفه منو میخواست دلش بودم مطمئن مردم نگاه عصبانی کارن به

 .میشد کم احمق

 .بستم چشمامو.میکردن نگاه بهم بودن شده ساکت همه

 پیروزیه یک برات هم شکستت البته.کن قبول رو شکست کنیمی استخاره داری-رادین

 .افتخاریه من با خوردن شام چون

 .کردم نگاه کارن به کردم باز چشمام

 .بود شده قرمز چشماش

 .ندارم باهاتون خوردن شام به تمایلی هیچ من چون بدید دیگه کسای به رو افتخارتون این بهتره-

 .بود کارن به نگام هنوز

 .شد ساکت رادین

 .کشیدم گیتار تارهای روی دستمو

 .زدن به کردم شروع

 

 بگیره بغضم نفس هر توو هم باید ، میفتم تو یاد   وقتی

 

 نمیره یادم رو خاطره همه اون ، بگیرم فراموشی من

 

 همیشه واسه کنارمی جا همه ، عشقم توأم با جا همه
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 نمیشه عوض هم به حسمون که ما ، باشیم که دنیا جای   هر

 

 نمیشه

 

ت میدونی  شی جدا اگه من از حتی باشی جا هر ، دارم دوس 

 

 گامه تکیه تنها عشقت و صدامه توو بغضت بازم

 

ت  رومی به رو میرم جا هر ، آرزومی دارم دوس 

 

 نشونست یه من حال   این ، و عاشقونست تو با حسم

 

 نیـــست کم تو نبودن   درد   من واسه ، ندارم زندگی که من

 

 نیست خودم دست نکردنم زندگی ، اما موندم زنده آره

 

 نیست خودم دست  

 

 نمیشه آدم چرا دیوونت عشق ، بپرسی خودت از شاید

 

 نمیشه کم حسم تو به شب یک حتی ، سال همه این بعد   چرا

 

 نمیشه

 

ت آخه  شی جدا اگه من از حتی باشی جا هر ، دارم دوس 
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 گامه تکیه تنها عشقت و صدامه توو بغضت بازم

 

ت  رومی به رو میرم جا هر ، آرزومی دارم دوس 

 

 نشونست یه من حال   این ، و عاشقونست تو با حسم

 (.فرزین فرزاد-عاشقانه)

 .بود زده خشکشون همه

 .بود خاص نگاهش حالت کردم نگاه کارن به

 .افتادم کارن قبل های نگاه یاد لحظه یک

 .برگردوند رو سرش دفعه یک

 .زدن دست به کرد شروع شد بلند جاش از کتی

 .کردی سوسکش.عاشقتم رزیتا-

 .کردن زدن دست به شروع هم بقیه

 .بود مونده باز دهنش رادین

 .ترکوندی داداش زن -کیارش

 .میکنم خواهش-

 .میزنی و میخونی خوبی این به کجا از- نگین

 .خوندم موسیقی سال چند کانادا تو-

 .بودی نخونده معماری مگه-

 .معماری هم خوند موسیقی هم نمیشه مگه چرا-

 .کرده تور ماهی شاه کارن ایول بابا-

 .کردن نگاه کارن به همه

 .زد رنگی کم لبخند کارن

 .کنیم مجازاتت چجوری بگو رادین آقا خوب-کتی

 .بود شوک تو هنوز رادین

 .رفت ازدست رادین-
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 .خندیدن همه

 .کنیم چکار. دیگه بگو جون رزیتا-

 .نمیدونم-

 .گفتمی چیزی یک هرکس

 .بگو تو کارن-نگین

 .کرد ریز چشماشو کارن

 .استخر تو بپر شو بلند االن همین-

 .تو نه بگه باید زنت بعدم.میزنم یخ شدی دیونه-

 .گفت کارن که همون-

 ...ولی-

 .نکن دبه شو بلند-کیارش

 .رفت استخر سمت.شد بلند جاش از رادین

 .دنبالش رفتیم همه

 جلو رفتم آروم

 .گفت گوشم تو کتی

 دار مارک لباسای این با کن فکر تازه. ترسهمی عمیق استخر از رادین دونهمی زرنگه خیلی کارن-

 .استخر تو بپره

 .کنیمی استخاره دیگه بپر-کیارش

 .خندیدن همه بازم

 .استخر تو پرید بیچاره بالخره

 .بیرون بیاد کرد کمکش کیارش بعدش

 .بود سرد خیلی استخر برای هوا هنوز میزد یخ داشت

 .آورد حوله براش یکی

 .تو رفت کشید رو حوله عصبانیت با رادین

 .رفتن و کردن حافظی خدا همه کم کم

 .شدم حاضر.پوشیدم لباسامو منم
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 .گذاشتم جا حیاط کنار رو موبایلم که اومد یادم دفعه یک

 .رفتم حیاط سمت

 .نکردم پیدا گوشیمو

 .میگردید این دنبالم-

 بود داده تکیه درخت به رادین.چرخوندم سرمو

 .بود دستش موبایلم

 بدیدش میشه اگه بله-

 .بگیری نمیای خودت چرا-

 .کردم نگاش عصبانیت با

 .چیه کارا این از منظورتون-

 .ندارم منظوری من-

 .زد لبخندی

 . طرفش برم خواستمنمی برگشتم

 .خواینمی گوشیتو-

 .نه-

 باهات رفتارش دیدم. نمیخوره دردت به اون نمیشناسی رو کارن تو.کنیمی فرار ازم چرا-

. نمیزاشتم تنهاش هم ثانیه یک داشتم تو مثل زنی اگه من.خوبی کارن برای زیادی تو.چجوریه

 .بزن زنگ بهم خواستی اگه زدم گوشیت تو رو شمارم

 .سمتش برگشتم

 .! کارنم زن من بزنی حرف من با اینجوری میشه روت چطور اوره خجالت که واقعا-

 .نیست مهم من برای باشی-

 کارنم عاشق من.هستی کثیفی آدم که واقعا-

 . نمیکنم عوض تو امثال با رو کارن تارموی یک من

 .بود شده عصبانی

 .عقب رفتم منم نزدیکم اومد

 .کردیمی غلطی چه داری-کارن
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 زد صورتش به مشتی.گرفت یقشو رادین سمت اومد

 .میزدی زر داشتی چی-

 .نگفتم چیزی من کن ولم-

 .میزد تند تند قلبم بودم ترسیده

 .من گردن افتادمی چی همه بازم حتما

 حسابتو االن اگه. میشکونم گردنتو بشی نزدیک من زن به دیگه بار یک اگه کن باز گوشاتو خوب-

 .بره ابروش خوامنمی عمویه بخاطر رسمنمی

 .انور چشمم جلوی از گمشو حاال

 .رفت زود شد بلند زمین روی از رادین

 .بودم واستاده سرجام هنوز من

 .سمتم اومد کارن

 .کشید ماشینش سمت منو گرفت دستمو مچ

 ...من بخدا-

 .شو سوار.نزن حرف-

 .شدم سوار کرد باز رو در

 .شدن سوار کم کم هم بقیه

 .میکندم رو لبم پوست استرس از

 .محتشم آقای ماشین تو میرفتم میشد کاش

 .کنه صدا سرو بشه دیونه که ترسیدممی کارن از ولی

 .کرد حرکت.شد سوار اومد کارن بعد یکم

 .خودمون ی خونه میرفتم میشد کاش نداشتم زدن حرف جرات منم.بود هم تو اخماش.نمیزد حرفی

 

 .خودم ی خونه برم خواممی من-

 .انداخت بهم نگاهی برگشت

 .داشتی بلندمدت ی پرژه کنم فکر-
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 . برم خواممی. نه-

 !چرا؟-

 رسیدنمی نظر به عصبانی زیاد کردم تعجب

 .دارم کار-

 دم ببرمت گفته مامان.بعد برای بزار کارتو-

 .خودمون ی خونه

 بیارم رفته یادم لباسامو سرکار برم باید فردا-

 .سرکار دیگه بری نداری حق-

 !چرا؟ ببخشید-

 میگم من چون-

 .برم باید.نشده تموم دادم قرار هنوز ولی-

 .عوضی مردیکه اون شرکت نمیری نمیشه سرم باید من-

 .کردم درشت چشمام

 !کی؟-

 .میگم رو کی دونینمی تو یعنی-

 .شده تنگ براش دلت نکنه

 !.کارن-

 .نیاری باال گند بری جایی میشه مگه تو.میگم دروغ چیه-

 .برگردوندم سرمو

 .نزدم حرفی. سوختمی قلبم

 .بود شده جمع چشمام تو اشک

 .دادم قورت بغضمو.نکردم گریه ولی

 .میکردم رو کاراش تالفی روز یک بالخره

 .داشت نگه ویالیی ی خونه یک دم کارن

 .تو رفت.شد باز در زد بوق

 .کرد پارک حیاط تو رو ماشین
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 .شدم پیاده ماشین از

 .اومدن بقیه با هم محتشم آقای

 .تو برید اینجایید چرا-جون مهری

 .مامان میرم دارم من-

 .بری میخوای اینجا اومده زنت مادر کجا-

 .ماموریت برم قراره فردا.مامان دارم کار-

 .بمون امشب حداقل کارن-

 .نمیشه-

 (درک به بره.میکرد اصرارش چرا نمیدونم)

 .داری دوست هرجور مادر باشه-

 .رفت شد ماشین سوار کارن

 .پیشم اومد کتی

 .تو بریم بیا رزیتا-

 .حیاط ی گوشه ی ها پله سمت برد منو گرفت دستمو

 .رفتیم باال ها پله از

 .شدیم بزرگ پذیرایی یک وارد

 .بود راهرو یک پذیرایی کنار

 .رفت باال ها پله از.بود پله تا چند کنارش که

 .اتاق تا چند با بود کوچیک حال یک باال

 .برد هااتاق از یکی سمت منو رزیتا

 .کرد باز رو در

 .بود تیره ای قهوه خواب سرویس با بزرگ اتاق یک

 .سوخته ایقهوه راحتی ست سری یک با

 . اینجا نمیاد دیگه وقته خیلی ولی کارنه اتاق اینجا-

 .میره کجا مگه-

 .اینجا میاد وقتی گاهی فقط.کنهمی زندگی تنها وقته خیلی نگفته بهت-
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 .اینجا میاد کرده اشتی بابا با وقته چند البته

 .اهان-

 .کن استراحت تو میرم من خوب-

 .باشه-

 .نشستم تخت روی

 .داری حسی چه نمیشه معلوم چرا.کنیمی اینجوری چرا کارن

 میندازه شک به ادمو وقتا بعضی نگاهت

 .کشیدم دراز تخت روی

 .کنی تحمل میخوای کی تا رزیتا

 .نداریش درحالیکه باشی داشته رو کسی سخته خیلی

......................... 

 .اینجا اومدم هست روز چند االن

 .بیرون رفتیم باهم بار چند شده جورباهام خیلی کتی

 .ندیدم روز اون از رو کارن

 صداشون کنهمی بحث جون مهری با وقتا گاهی هم محتشم اقای.ناراحته که معلومه جون مهری

 .برهمی من پیش رو ابروش داره کارن میگه جون مهری به محتشم آقای که میاد

 .زدم حرف باهاش باری چند.برگشته روزی چند بیتا

 .کنم صدا سرو بازم کارن میترسم ولی کار سر برم دارم دوست

 برم که گفت بهم جون مهری دعوتن دوستاشون از یکی عروسی خانوادش با محتشم آقای امروز

 .گذاشتم قرار شام برای بیتا با گفتم برم خواستمنمی من ولی

 . کرد قبول اجبار به اونم

 .رفتن که بود۷نزدیک ساعت

 .بیرون شام بیتا با برم مثال من بود قرار

 .دارمبرمی رو گوشی زنهمی زنگ موبایلم

 ..بله-

 .خوبی رز سالم-
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 .چطوری تو.اره-

 .کرده دعوتم امیر مامان ی خونه برم امشب میخوام.خوبم منم-

 .بسالمتی خوب-

 .بپوشم چی نمیدونم بودی اینجا کاش-

 .کردی شروع تو باز-

 .شدم هول.کنم چکار-

 .قشنگی بپوشی هرچی تو-

 .عزیزم مرسی-

 .زدم حرف بیتا با یکم

 .بود سررفته حوصلم

 .دادنمی نشون چیزی کردم روشن رو تلویزیون

 .بود شده ۱۱ ساعت

 . نداشتم خوردن غذا ی حوصله

 .اتاقم تو رفتم

 .کشیدم دراز تخت روی

 .پریدم تخته روی از داد صدای از

 .بیرون اومدم اتاق از

 .رزیتا..رزیتا.. رزیتا- کارن

 .رفتم پذیرایی سمت

 .بود واستاده پذیرایی وسط کارن

 .بود داغون قیافش

 .بود آویزون گردنش دور کرواتش

 .شلوارش روی بود افتاده بلیزش طرف یک

 .بود شونش روی کتشم بود ریخته بهم موهاش

 .نداشت طبیعی حالت

 !شده؟ چی-
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 .بود زده خشکم سرجام.طرفم اومد

 .میداد کـل*الـ بوی. واستاد روبروم

 .برنمیداری سرم از دست چرا.بهت لعنت.رزیتا بهت لعنت-

 .کنینمی ولم چرا

 .گرفت رو بازوهام

 .میداد تکونم

 .میخوای جونم از چی لعنتی بده جواب-

 !کارن-

 . نکن صدام وقت هیچ دیگه. نکن صدام-

 .میخوامت بیشتر کنیمی صدام وقتی

 .بیارم آب برات بزار باش آروم باشه-

 .بزار راحتم فقط نمیخواد-

 .کرد ول دستمو

 .برد سرش سمت انگشتشو

 .کرد اشاره سرش طرف به محکم

 .بیرون بیا تو این از-

 .زد سینش به مشت با

 .بیرون بیا اینجا از-

 .نمیکنی ولم چرا.میگیرم آتیش دارم

 .هستی جا همه چرا

 .بیرون زندگیم از برو

 .باش آروم تو میرم باشه-

 .گرفت دستمو مچ

 .هستی جا همه بازم هم بری نداره فایده.نه-

 .میشم دیونه دارم

 .میفهمی باشم داشته دوستت خوامنمی
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 باشم داشته دوستت خوامنمی

 .کردم نگاش

 .میاد بدم خودم از ضعیغم اینقدر اینکه از.میاد بدم لعنتیت چشمای این از-

 .آوردی سرم بالیی چه

 .کردی ـیانـت خــ بهم باشم داشته دوستت نداری لیاقت تو

 .سینش به زد مشت دوباره

 .میزد سینش به محکم

 نکنه رو کار این که گرفتم دستشو

 .باشه متنفر ازت باید خیانتکاری تو نمیشه حالیش المصب این-

 .برداری سرم از دست خواممی ازت ولی. نخواستم چیزی کسی از حاال تا من

 .ریخت صورتم روی اشکام

 .ببینم اشکاتو نمیتونم.لعنتی نکن گریه-

 .باشم نداشته دوستت تونممی نه باشم داشته دوسش تونممی نه

 .دنبالمی سایه مثل هستی تو میرم که جا هر.میفهمی خستم

 کنیمی آزادم که بگو.کنیمی ولم که بگو-

 .باشه.. باشه-

 .کرد پاک اشکامو اورد صورتم سمت دستشو

 .نمیتونم دیگه.کشمنمی دیگه.کنم چکار بگو تو رزیتا-

 .میرم من باشه-

 .کنم چکار تو بدون من بری اگه-

 .کشیدم عذاب دوریت از سال یک

 .نمیرم باشه-

 .ببخشمت نمیتونم.کاری ـیانـت خــ تو بری باید نه-

 

 که دیدممی ولی.بود انداخته کار از عقلشو کـل*الـ میگه چی فهمیدنمی خودشم بود شده دیونه کارن

 .کشیدمی عذاب داشت
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 .بشه بلند جاش از کردم کمکش

 .گفتمی هزیون همش. بردمش اتاق سمت

 .نزارم تنهاش گفتمی بعدش برم گفتمی دقیقه یک

 . خوابوندمش تخت روی

 .بود شده آروم کم کم

 .میکرد صدا رو اسمم وقتی گاهی فقط

 همه زودتر باید.میکرد کاری یک شاید میزدم زنگ رحمانی به بایدفردا. رفتم اتاق کنار راحتی سمت

 .کشیدیممی عذاب هردو اینجوری. میشد تموم چیز

 صدای از کارن.کشیدم دراز راحتی روی

 خوابیده بود معلوم نفسهاش

 .کردم باز چشمام.بستم رو چشمام منم

 .نشستم کاناپه روی

 .نبود کارن از خبری. نداختم نگاهی تخت به

 .بود نخوابیده تخت روی کسی انگار.بود مرتب جا همه

 .بیرون اومدم اتاق از کردم مرتب خودمو

 .بود آشپزخونه تو جون مهری

 .سالم-

 .خوبی عزیزم سالم-

 .ممنون بله-

 .کردیم دیر ما برعکس.بودی تنها دیشب عزیزم ببخش-

 .بیایم نمیزاشت فرهاد دوست این

 .بودم نگرانت مهمونی تمام

 .نداشتم مشکلی من.نداره اشکال-

 . کارن از اونم ما از این نباشی تنها که اینجا مثال اومدی تو مادر نه-

 .بود اومده دیشب کارن نمیدونست انگار کردم بهش نگاهی

 .بودم زده توهم شاید
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 .میام االن برم من ببخشید-

 .رفتم اتاق سمت سرعت با

 .بودم خواب دیشب یعنی.کردم نگاه اطراف به

 .کردم نگاه بادقت رو جا همه

 .نبود چیزی

 .نشستم تخت روی

 . میشه مگه.چی یعنی

 .خورد چیزی یک به پام شدم بلند جام از

 .شدم خم

 .بود دست سر دکمه یک

 .بودم نزده توهم پس

 .بود نفهمیده کسی که بود رفته کی کارن

 .داربشه خبر بودنش از کسی خواستنمی حتما

..................... 

 .شهرستان هستی عموی پسر عروسیه رفتن وهستی نیما

 .کشور از خارج رفتن پزشکی کنفرانس برای هم ندا و بابک

 .بودیم مونده تنها بیتا و من فقط

 .بیرون بریم باهم کارش از بعد میگه میزنه زنگ بهم صبح بیتا

 نیست معلوم کارن بازم گذشته روز سه چند شب اون از.رفته سر حوصلم آخه میکنم قبول منم

 ها نقشه تحویل برای باید گفته بهم کیانی آقای. شدم خسته بازیش موشک قایم این دست از کجاست

 .شرکت برم

 .بیتا پیش برم بعدش شرکت برم گیرممی تصمیم

 .میکنم عوض لباسامو

 .میرم شرکت سمت

 .میشم شرکت وارد

 .میکنم پرسی احوال و سالم نفر چند با
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 من که منتظره مهندس انگار.نکردن من جایگزین رو کسی هنوز میگه منشی.میرم خودم اتاق سمت

 .برگردم

 کیانی آقای اتاق طرف به.فلش تو میریزم رو بوده دستم که هایی نقشه تمام.میرم کامپیوترم سمت

 .میرم

 .مرخصی احتماالرفته نیست منشیش

 . ریزهمی بهم اعصابم شایان ی بله صدای با زنممی در

 .ندارم حوصلشو

 .اتاق تو برم مجبورم زدم در دیگه ولی

 .داده لم صندلی به معمول طبق تو میرم

 .میشه خیره بهم

 .داره شایان مثل پسری کیانی آقای مثل مردی میکنم تعجب واقعا

 .جلو میرم

 .سالم-

 .گذشت خوش تعطیالت.  خانم سالم-

 .برم بدم رو ها نقشه این اومدم من ببخشید-

 ؟.داری ای عجله چه کجا-

 .دارم کار شده دیرم -

 .میگیرم سمتش رو فلش

 .میخوره زنگ همش گوشیم

 .کنهنمی قطع که واجبه حتما بدید جواب نمیخوای-

 .ناشناسه ی شماره میکنم نگاه رو گوشی

 .دارمبرمی رو گوشی

 !بله؟-

 .میشناسید رادمنش بیتا نام به خانمی شما خانم-

 ؟.چطور. بله-

 شما بود زده زنگ بهشون که کسی آخرین کردن تصادف ایشون بیمارستان این به بیاید لطفا-

 .گرفتم تماس باهاتون همین بخاطر.بودید
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 .افتهمی دستم از گوشی

 .میشه بلند جاش از شایان

 !؟.شده چی. خوبی-

 !بیتا؟-

 !کیه؟ بیتا-

 .بیمارستان برم باید-

 .میرسونمت من-

 .میرم خودم نه-

 .داری ماشین بری میخوای چجوری-

 .نه-

 .نشده دیر تا بریم باش زود پس-

 .دارهبرمی کتشو شایان

 .بیرون میریم شرکت از باهم

 .میشیم ماشین سوار خیابون سمت اون میریم

 .وضعتیه چه تو نیست معلوم بیتا

 .کنهمی رانندگی سرعت با شایان

 بار چند راه تو نزدیکه.میرسونم پذیرش به خودمو چجوری دونیمنمی میداره نگه بیمارستان دم

 .زمین بخورم

 .اینجا آوردن رو رادمنش بیتا خانم-

 .کنهمی دفترش به نگاهی پرستار

 .هستن عمل اتاق تو.بله-

 .چطوره حالش-

 . نمیدونم-

 .دوممی عمل اتاق سمت

 . تو برم نمیزان در جلوی

 .خورده ضربه سرش به میگه پرستار
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 .زنممی قدم راهرو تو

 .کرده ورم چشمام که کردم گریه اینقدر

 .نرفته هنوز شایان

 میرم سمتش

 . برید شما-

 .بیرون بیاد عمل اتاق از تا هستم من نه-

 .گمنمی چیزی

 .گردهبرمی آبمیوه یک با میره شایان

 .پریده رنگتچن نیست خوب حالتون خودتون بخورید-

 .نمیره پایین گلوم از بخورم نمیتونم ممنون نه-

 . میزنم قدم دوباره ومن نمیگه چیزی

 .عمله اتاق تو ساعته چند بیتا

 .میشه تموم عمل بالخره

 .دکترمیادبیرون

 .میرم دکتر دنبال

 !چطوره؟ حالش دکتر اقای-

 .بگم چیزی نمیتونم نیاد بهوش تا نیست معلوم چیزی هنوز-

 چی؟ یعنی-

 نیاد بهوش تا ولی کردیم خارج رو لخته. شده لخته سرش تو خون بوده شدید سرش به ضربه-

 .بگم نمیتونم چیزی

 .میشینم در پشت تو برم نمیزارن میرم ویژه های مراقب سمت

 .سمتم میاد شایان

 .خوبه حالتون-

 .بیاد شوهرش به زنممی زنگ االن برید شما-

 .بزارم تنها حال این با اینجا رو شما نمیشه اخه-

 .کردید کمکم که ممنونم.برید میکنم خواهش.کنم صبر اومدنش بهوش تا باید بعدم. خوبم من-
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 .بشه خوب اومیدوارم. میکنم خواهش-

 .میره شایان

 .بزنم زنگ امیر به میارم در رو گوشیم

 .شکسته افتاده دستم از که موقع همون کنم فکر.شکسته گوشیم

 .نیستم بلد رو امیر ی شماره

 .میرم پذیرش سمت

 .شکسته گوشیم. بزنم زنگ تونممی خانم ببخشید-

 .بفرمایید بله-

 .زنممی زنگ کنه می کار توش امیر که بیمارستانی به اول

 میرم شبم بیرون برم بیتا با خواممی دارم کار یکم امروز که میگم زنممی زنگ کتی به بعدم

 .خونمون

 .بشن نگران هم اونا خوامنمی

 .نیومده بهوش بیتا هنوز شبه۱۲ساعت

 .میمیره نگرانی از داره امیر

 .اومدن هم امیر مادر و پدر

 .آوردبرمنمی طاقت دلم میگن بهم شد خبری اگه کنم استراحت خونه برم گفتن بهم هرچی

 .سمتمون میاد پرستار

 .رادمنش خانم همراه-

 .میشم بلند جام از

 !شده؟ چی خانم-

 .اومده بهوش مریضتون شکر رو خدا-

 .کنم چکار خوشحالی از نمیدونم

 .میکنم ـل*بغـ رو پرستار

 ببینمش برم میشه.خانم ممنون خیلی-

 .نفر یک فقط-

 .اخه-
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 .ببینتش بره که اونه حق. میکنم نگاه امیر به

 .بره شوهرش باشه-

 .خواهرشی تو-

 .دوستشم من-

 . اینجایی صبح از-

 .اره-

 .بره شوهرش اول خوب خیله-

 .کنی خستش نباید دقیقه چند فقط ولی بری میزارم اینجایی صبح از چون هم تو

 .باشه..باشه-

 . تو میره امیر

 . بزنه حرف نمیتونه خیلی بیتا.میرم بعدمن

 .میکنم کبودش صورت به نگاهی کنارتخت.میرم سمتش

 .نداری چشم مگه کردی تصادف کردیمی غلطی داشتی-

 .زنهمی رنگی کم لبخند بیتا

 میگه آروم

 .کردی گریه-

 .دیونه دادی سکتم.خندیدم کلی صبح از نه-

 .ببخشید-

 .میکردم چکار من شدمی طوریت اگه برم قربونت من الهی-

 .میشم حالی چه من میشه بد حالت وقتی کنی درک منو حال تونیمی حاال-

 .شام برای کنی مهمونم بیام خواستممی تازه. خلی خیلی-

 .نده شام که کرده اینجوری خانم نگو

 .بخوری دستاتم میکنم درست املت یک برات بجاش بشم بزارخوب رز-

 .خندیدم

 .اتاق تو اومد پرستار

 .بیرون برید میشه خسته مریض بسته خانم-
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 .کن استراحت تو رفتم من-

 . نگی چیزی بابک به رز-

 .کنم چکار زد زنگ اگه-

 . بزنم حرف باهاش بتونم بشم بهتر من تا بگه چیزی یک زد زنگ هروقت امیرگفتم به-

 .شو خوب زود. میام فردا.میرم من فعال.باشه-

 .نکنی گریه دیگه.برو باشه-

 .بود زیادی سرت از کردم گریه که همونم بابا باشه-

 .خندید بیتا

 .بیرون اومدم اتاق از

 .دنبالتون میام فردا کنید استراحت خونه ببرمتون بیاید خانم رزیتا-امیر

 .میرم آژانس با شدید خسته هم شما ممنون نه-

 .که نمیشه اخه-

 . میرم خودم ندارم تعارف-

 . باشه-

 .خونه رفتم گرفتم آژانس

 بود رفته اونم جون مهری ی خونه بودم رفته من که روز اون از خانم زهرا

 .دخترش پیش

 .میشم خونه وارد

 .بخوابم یکم خواممی خستم خیلی

 .میکنم روشن رو پذیرایی چراغای

 .میشه گشاد میبینه که چیزی از چشمام

 .واستادم مجسمه مثل جا همون

 شدهخشک برق کلید روی انگشتمم حتی

 .خونه ی کاسه چشماش

 . میشه بلند جاش از

 .گذشت خوش بهتون-
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 .خونه تو بود اومده چجوری کنم درک رو دنشبو اینجا تونمنمی هنوز زنمنمی حرفی

 !؟.میکنی چکار اینجا-

 .باشی بایدم البته.دیدی منو ناراحتی-

 .نداشتی رو دیدنم انتظار.بپرسه رو ایندسوال بایدم خونه بیاد شب نصف۲ وقتی خانم

 کاری هر منم نیست که کارن گفتی باخودت.کنیمی غلطی چه داری فهممنمی احمقم من کردی فکر

 .میکنم دارم دوست

 .واستاد روبروم اومد

 .گذشت خوش بهتون نگفتی-

 .نه یا خوبه رفتارش کیانی شایان

 .شد درشت چشمام

 .میگه چی فهمیدمنمی

 !؟.میگی داری چی-

 .شدی ماشینش سوار دیدمت خودم.عزیزم کنی پنهونش نمیخواد-

 ..من-

 .زد صورتم به سیلی

 .کثیفه ذاتت.نمیشی عوض تو-

 .نداشتم رفتاراتو این تحمل دیگه. بود بستم دیگه

 هم تو نمیشی عوض هم تو. نمیشم عوض اره-

 .کنی درمان خودتو باید که هستی روانی بیمار یک

 .زد چنگ موهامو

 .روانیه کی میدم نشون بهت حاال.آره روانیم من-

 .کشید بیشتر موهامو

 .مبل روی کرد پرتم

 .کرد باز بلیزشو های دکمه

 .میزد تند تند قلبم

 .دیونه کنیمی غلطی چه داری-
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 .میکردم قبل بایداز که کاری-

 .چسبوندم مبل به خودم نزدیکم اومد

 نداشتی لیاقت تو ولی میکردم اعتماد بهت داشتم دوباره-

 .نمیدی طالقم چرا ندارم لیاقت من اره-

 مدت یک بعد که.کیانیه شایان همون لیاقت تو.خوامنمی عوضی زن من باش مطمعن نباش نگران-

 .دور بندازتت اشغال مثل

 .کیانیه شایان لیاقتم من اره-

 بی موجود برای غرورمو اینکه بخاطر.متنفرم ازت زدی بهم که زخمایی بخاطر.  متنفرم ازت

 .متنفرم ازت شکستم تو مثل ارزشی

 کنم ثابت بهت خودمو خوامنمی دیگه.متنفرم ازت بینینمی رو هیچی که کوری اینقدر اینکه بخاطر

 .نداری رو ارزشش تو چون

 .دادزدم

 .محتشم کارن متنفرم ازت.متنفرم ازت.متنفرم ازت-

 .بود زده خشکش کارن

 .فهمیدی نیست مهم برام.بکن میخوای که رو کاری باش زود. بیا واستادی چرا-

 .نیست کمتر کشیدم مدت این تو که زجرایی از دردش بکن میخوای هرکاری

 .کردی خواستی خودت غلطی هر

 .شدم ساکت بازم کردی نامزد آپانته با من عذاب برای. بستم چشامو من

 . ببندم چشمامو باید منم نداره اشکال بکنی غلطی هر مردی چون

 نشد ولی. بشه درست شاید گفتم گرفتم خون خفه خانوادت جلوی

 .اشغالم.،کثیفم عوضیم من آره

 .شدم کیانی شایان عاشق.دارم ـطه رابـ همه با

 .میگی چی حاال

 .نمیشم عوض.همینم من

 .رفت عقب قدم یک کارن

 .گرفتم پیراهنشو ی یقه.شدم بلند جام از

 .کن تالفی باش زود.منتظرم من باش زود. بگیری انتقام ازم خواستینمی مگه کجا-
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 .نکنی شک بهم تو کنم کاری که بودم نگران ازبس شدم خسته. دستت از شدم خسته

 .بزار راحتم کن ولم

 .خوردم سر زمین روی.کردم ول یقشو

 .متنفرم ازت.کارن متنفرم ازت-

 .بست محکم رو در بیرون رفت ازخونه زد چنگش مبل روی از رفت کتش سمت کارن

 .بود شده تموم چی همه

 .بود نمونده اشکی دیگه

 .کردمنمی حس رو دردی دیگه

 .هرچیز از بودم سبک

 .بود شده پاره هم بند آخرین

 .کردنمی ناراحتم دیگه اطرافم تاریکیه. وخودم بودم من حاال

 .داشتم دوست رو تاریکی این

 .فرارکنم تاریکی این از خواستمنمی دیگه

 . بستم چشامو

............................... 

 .بعد هفته دو

 .بفرمایید بله-

 .هستم ،رحمانی آریان خانم سالم-

 . رحمانی آقای سالم-

 .شد تموم بگم بهتون میخواستم-

 .کشیدید زحمت خیلی ممنونم-

 .نکرد درست مشکلی وکیلشون. نکردم کاری من-

 .رفت کردو امضا رو ها برگه

 کردم پیدا رو پور زمان مریم بگم خواستم ولی نیست زمانش االن دونم،می راستی

 . تهرانه

 حافظ خدا ممنون بازم رحمانی آقای نیست مهم دیگه-
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 .کردم قطع رو گوشی

 .شد تموم شد چی-بیتا

 .شد تموم. اره-

 .کردی عجله نمیکنی فکر-

 بهش خودمو تا میکردم چکار باید دیگه. کرد چکار باهام ندیدی میزنی حرفو این چرا دیگه تو بیتا-

 .کنم ثابت

 .داشتم دوستش چون نگفتم چیزی من ولی کرد خورد بارها غرورمو

 .داد ادامه بازم اون ولی

 .بزنه اتیشم ای بهانه هر به خواستنمی دلم دیگه بیتا بودم شده خسته

  دارم طاقت چقدر من مگه

 .نداره فایده بازم کنی تالش هرچقدرم. نمیشه وقتی

 بیتا نیست کافی زندگی یک برای داشتن دوست

 .تفاهم.اعتماد مثل باشه زندگی تو داشتن دوست جز دیگه چیزای هم وقتا گاهی باید

 .نبود ما زندگیه تو که

 .بگم چی نمیدونم-

 .بگی میخوای چی مادرت پدرو به

 .شدم جدا کارن از میگم. بگم خواممی چی هیچی-

 

 .میشه عصبانی بابات حتما

 .گیرممی تصمیم براش خودمم منه زندگیه این ولی شاید-

 ؟.چی جون مهری-

 .کنه اقبت مر ازت نیست کسی چون تو پیش اومدم گفتم بهش نمیدونه هنوز-

 .که فهمنمی چی بالخره خوب-

 بیاد نداد زحمت خودش به حتی.نیست که اونه باشه ناراحت باید که کسی نبودم مقصر من بفهمن-

 . دادگاه

 .فرستاده رو وکیلش طالقم کارای برای شده وگور گم شب اون از
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 .کنی چکار میخوای حاال-

 .بودم نکرده بود وقت چند که کاری.زندگی-

 .کارن ماجرای بعدم بود عماد که اول

 .دیگران به خودم کردن ثابت برای نه کنم زندگی خودم برای خواممی االن

 .بگی نمیخوای نیما به رز-

 میگم باهم همه به. برگرده بزاربابکمیگم چرا-

 .میشینه کی بابک پرواز راستی

 .دنبالشون میره امیر.شب ۹ ساعت-

 کنم درست غذایی یک منم پس.باشه-

 .رفتم آشپزخونه سمت

 !رز-

 .گردمبرمی بیتا سمت

 !.خوبی -

 .اهم-

 .برو باشه-

 آشپزخونه تو رفتم منم.کشید دراز مبل روی بیتا

 .شدم کردن درست غذا مشغول

 .نکنم گریه.کردم کنترل خودمو بیتا جلوی خیلی. ریخت هام گونه روی اشکام

 .شدم جدا ازش شدنمی باورم

 .کردم گم وجودمو از تیکه یک انگار

 .گرفتممی رو تصمیم این باید ولی

 .نداشتم رو کارن های تحمت و حرفا تحمل دیگه

 .شدم آروم کردم گریه یکم

 .دادم ادامه کارم به دوباره

................................. 

 .میگذره زمان اون از ماه شش
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 ای فایده دیگه ولی شدم جدا کارن از باهاش مشورت بدون چرا که کرد دعوا کلی باهام بابا

 .محتشم آقای و جون مهری.نداشت

 .بود دیر خیلی دیگه حرفا این برای ولی.شدن ناراحت خیلی هم

 . نبود شدنی حل که بود جوری ما مشکل

 .کیانی شرکت به برگردم خواستنمی دلم.کردم پیدا کار دیگه شرکت یه توی

 .نداشتم رو کارا این ی حوصله ولی بزنم شرکت خودم برای گفت بهم بابا

 

 بودم سرکار ظهر بعداز تا صبح از

 . آهنی آدم بودم شده

 شروع مامان کم کم.میومدم و رفتممی فقط

 .کنم زندگی اینجوری خواممی کی تا کنم ازدواج باید اینکه به بود کرده

 . نداشتم رو مردی هیچ ی حوصله من ولی

 

 بودم گرفته مرخصی.بود بیتا عروسیه دیگه روز چند

 .کنه کامل جهازشو که.بازار رفتممی باهاش همش

 .بخریم پرده بریم دونفری بود قرار بخره پرده اتاقش برای خواستمی بیتا صبح امروز

 .بودم شده معطل خیابون دم بود ساعت نیم

 .بود گرفته درد گرما از سرم

 .آوردم درش توکیفم از.میخورد زنگگوشیم

 .بله-

 .آریان خانم-

 .شما بله-

 .مریمم من-

 .مریم کدوم-

 .کردمی کار عماد آقا ی خونه تو که همون-

 .شدم عصبانی
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 .نزن زنگ بهم دیگه. داد منو ی شماره بهت کی داری چکارم-

 .کن گوش حرفم به مادرت جون. نکن قطع خدا تورو خانم-

 .بود بس دادم گوش حرفت به بار یک همون-

 .کن گوش حرفم به دقیقه یک فقط داری دوست که هرکسی جون رو تو خانم-

 .دارم کار بگو میخوای چی-

 .ببینمتون باید نمیشه تلفن پشت-

 .بکشی نقشه براش بخوای که نیست چیزی دیگه بگم بهت باید.کشیدی نقشه برام باز-

 .میام بگید که هرجا اصال بچم روح به نه-

 کجایی؟ بگو-

 .داد بهم رو آدرس

 .اومده پیش کاری برام گفتم بهش ه کرد گیر ترافیک تو که گفت زدم زنگ بیتا به

 .میرسونه دادم بهش که ادرسی به خودشو دیگه ساعت یک تا پس گفت اونم

 .بود داده بهم که آدرسی به رفتم گرفتم تاکسی

 .بود قرارگذاشته پارک یه تو

 .رفتم سمتش کردم پیداش

 .شد بلند جاش از

 .خانم سالم-

 .سالم-

 .نشستم صندلی روی رفتم

 .بگو خوب-

 .کردم اشتباه دونممی. ناراحتی من از میدونم-

 .میگیره منو دامن اهت دونستمنمی بخدا

 گفت.فهمید عماد آقا ولی.کنم کمکتون خواستممی بچم جون به کنم کمکمتون گفتید شما که موقع اون

 .کنم عمل بچمو میده پول اونم بکنم گفت که رو کاری اگه

 . داشت قلبی مشکل بچم آخه

 .بود زیاد خیلی پولش ولی
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 .کنم قبول بچم بخاطر شدم مجبور

 کارن آقا دونستمنمی اونجا تا ببرم رو شما فقط گفت. کنه چکار خوادمی دونستمنمی بخدا

 داره دونستمنمی نکنید ازدواج باهاش که میشینه پاتون زیر داره کارن آقا که گفت من به.شوهرتونه

 .میگه دروغ

 .بگی رو اینا که اینجا کشیدی منو چی برای میخوای چی االن خوب-

 .ببخشید منو بگم میخواستم خانم نه-

 کردم اشتباه من

 .بشه متنفر ازم داشتم دوست که کسی شدی باعث.کردی خراب زندگیمو تو ببخشمت-

 .ببخشمت میگی اومدی بعد

 .شدم بلند جام از

 .رفتم ای دیگه سمت

 .ببخش منو بچم روح به رو تو میکنم خواهش خانم-

 

 .سمتش برگشتم

 .کرد فوت عمل از بعد ماه یک بچم-

 .کردم نگاه بهش

 .شد سرازیر اشکاش

 که نمیبخشه منو میگه. کشهمی عذاب داره میگه بهم میبینم خوابشو شب هر ببخش منو خانم-

 .بدم زندگی بهش خواستممی نفر یک زندگی کردن خراب با

 زندگی کارم این با دارم دونستمنمی بشه چیزیش خواستمنمی. بود بچم بخاطر کردم هرکاری من خانم

 .کنممی خراب رو شما

 .نیاورد دوم بچم همین بخاطر کشیدی شما که بود آهی از کردم بچم عمل خرج که پولی اون

 .نکردم نفرینت وقت هیچ من-

 .کشید درد فقط که دنیا این.باشه راحت دنیا اون حداقل بچم بزار ببخش منو خانم-

 .میبخشمت میشه کم بچت عذاب از من بخشیدن با اگه باشه-

 .میگم رو چی همه کارن آقا به میام باشه الزم اگه که گفتم هم وکیلتون به من.خانم ممنونم-

 .نیست الزم دیگه-
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 !؟.خانم چرا-

 .حافظ خدا.شدم جدا ازش وقته خیلی-

 .رفتم پارک انتهای سمت

 .بود سهراب مرگ از بعد دارو نوش

................................. 

 .عروسیه روز امروز

 .میچرخم خودم دور شدم بیدار که صبح از

 .برن باهاش هم هستی و ندا بود قرار تاره. نداشتم حوصله آرایشگاه نرفتم بیتا با

  

 .میرم پایین ها پله از باسرعت.  کنم پیدا نمیتونستم مانتوم

 کجاست سفیدم مانتوی اون خانم زهرا-

 .کامدتون تو مادر جاست همون-

 ! .چته امروز معلومه رزیتا-مامان

 .نکردم کاری هیچ هنوز دارم استرس مامان-

 .داری استرس چی برای تو-

 .مامان نمیدونم-

 .میان هم محتشم آقای ی خانواده رزیتا-

 .دیگه میان حتما نمیدونم-

 .بیایم میتونستیم ماهم کاش-

 .بیاید خوب-

 .میشه بد نریم اگه کرده دعوتمون بابات دوست ونیمید خودت-

 .بگه دیگه روز یک تونست نمی-

 وقتاشون شناسیمی باباتو دوستای خودت.نه-

 .پره

 .نیست ای چاره باشه-

 .رفتم ها پله سمت دوباره
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 .رزیتا-

 . بله-

 .بدم چی رو اصالنی خانم جواب-

 .میاد بدم چرونش چشم پسر اون از من بعدم.کنم ازدواج خوامنمی من.کردی شروع باز مامان-

 .زنهمی زل آدم به وزغ مثل میبینه ادمو

 !.رزیتا-

 میاد پررویی کمال با بعدش چجوریه پسرش دونهمی مادرشو ،خود احمق ی پسره میگم دروغ مگه-

 .من خواستگاری

 .کنهمی فرق تو وضعیت تازه خوبین ی خانواده اونا.میزنی که چیه حرفا این-

 .بگم بله باید زد رو خونه در که هرکسی به کردم ازدواج بار یک چون.فرقی چه-

 .میکنم قبول رو هرکس من مگه بعدم.بدن خانوادش مگه. چیه هرکس-

 .نشده هیچی هنوز ندیدی رو نگاهاشون مامان-

 خاصی مشکل انگار که کننمی نگام جوری یک

 .دارم

 هر ولی نکرده ازدواج احمقشون پسر اون چون االن

 .دارم مشکل.کردم ازدواج چون من ولی خوبه کرده که کاری کثافت

 .شدی حساس تو نیست اینجوری اصال کنیمی فکر اینجوری چرا-

 بدم تشخیص رو بقیه نگاه بتونم شدم بزرگ اونقدرم. نمیکنم فکر من مامان-

 طالق من چون دونهمی باالتر مهندسم که من از بیعارشو رو بیکار پسر اصالنی خانم همون االن

  نکرده ازدواج هنوز شازدش ولی.گرفتم

 .کن پوشی موردچشم این از میکنم خواهش ازت مامان

 .کنی ازدواج خواینمی یعنی-

 .بعدا شاید.نه فعال-

 .ببینم عروسیتو دارم آرزو من مایی بچه تنها تو رزیتا-

 .اصالنی پسر نه.باشه آدم که کسی با ولی میکنم ازدواج من مادر باشه-

 .بود مامان روز هر کار این. رفتم باال ها پله از
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 .میکرد رو برام رو نفر یک روز هر

 .کنم چکار دونستمنمی

 .کنم رد خواستگارامو خواستممی کی تا

 .نبود بردار دست مامان

 .میزاشت فشار تخت منو همش

 .رفتم اتاقم سمت

 .بود شده۶ ساعت

 میکشت منو بیتا

 .شم حاضر رفتم سریع

 .بودم خریده رومی مدل مشکی لباس یک

 .بود زانوم باالی تا کوتاه که

 .داشت بلندی حریر آستینش طرفش یک فقط

 .نداشت آستین دیگش طرف

 .بودم پیچیده موهامو

 .بود چشمم پشت دودی سایه یک آرایشم

 .ریمل و کلفت چشم باخط

 .زدم قرمز رژ

 .کردم پام مشکیمم بلند پاشنه کفش پوشیدم لباسمو

 کردم نگاه گردنم به

 .بود گردنم تو کارن گردنبند هنوز

 .بردم سمتش دستمو

 .داشتمش هنوز چرا نمیدونم

 .خورد زنگ گوشیم که. کنم بازش خواستممی

 .رفتم گوشتم سمت

 .بله-

 .!کجایی معلومه-ندا
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 .میام دارم-

 .عصبانیه خیلی دستت از بیتا باش زود-

 .اومدم باشه.. باشه-

 .برداشتم تخت روی از مانتوم

 .بود۸ نزدیک ساعت

 .اومدم پایین ها پله از تند

 .بود شده دیرم

 . کردم روتنم مانتوم رفتن پایین درحال جوری همون

 .سرم روی انداختم شالمم

 .خبرته چه رزیتا-

 .خداحافظ شده دیرم مامان-

 .رفتم حیاط سمت

 .نکنی تصادف کن رانندگی درست. باش مواظب-

 .حافظ خدا مامان باشه-

 .بود بابک دوستای از یکی باغ تو عروسی

 .نداشتن مهمون خیلی چون

 .رفتممی سرعت با

 .کنم تصادف بار چند بود نزدیک را تو

 .رسیدم بالخره

 .شدم پیاده ماشین از

 .دویدم باغ داخل سمت

 .خوردم یکی به در جلوی

 .بودم افتاده بودم نگرفته اگه

 .ببخشید-

 .خانوم میکنم خواهش-

 .تو رفتم سریع گرفتم فاصله ازش. کرد بهم نگاهی
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 .بودم بیتا های غر غر فکر به فقط

 .بیتا سمت رفتم

 .سالم-

 .بودی گوری کدوم. سالم مرگ-

 . ببخشید-

 .میرسم حسابتو بعد کن عوض لباساتو برو حاال-

 .شدی خوشگل چقدر-

 .نمال شیره سرمو الکی-

 .شدی خوشگل خیلی بخدا نه-

 .شدی خوشگل توهم باز زبون برو-

 زدم لبخندی

 .آوردم در مانتو رفتم پرو اتاق سمت

 .کردم مرتب خودمو

 .بیرون اومدم اتاق از دوباره

 .بود راهرو تو بودم خورده بهش در دم که مردی همون

 .کردم بهش نگاهی

 .زد لبخندی

 .دادم ادامه راهم به

 !.خانم رزیتا-

 .سمتش برگشتم تعجب با

 !بله؟-

 .واستاد روبروم اومد

 !؟.نمیشناسید منو شما-

 .بشناسم باید.!نه-

 .نزده حرفی بهتون من از امیر-

 .نه-
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 .کردم نگاه چهرش به

 .داشت بانمکی ولی معمولی ی چهره.فر موهای با داشت بلندی قد

 .هستم امیر همکار زمانی سعید من-

 .کرد دراز سمتم رو دستش

 .دادم دست باهاش

 .خوشبختم-

 .منم-

 !؟.میشناسید منو شما-

 .بودمتون دیده بیمارستان تو باری چند وقته خیلی-

 .منتظرمه بیتا برم باید من ببخشید بله-

 .بفرمایید باشه-

 رفتم بیتا سمت دوباره

 .گفتمی بهت چی-

 !کی؟-

 .زمانی سعید-

 .امیره همکار گفت هیچی-

 .شناختمی منم

 .اومده خوشش تو از گفتم داخلیه متخصص.ایناست امیر بخش تو که دکتره همون این-

 .واقعا-

 .بشه آشنا باهات خوادمی گفته بس از.کرده کچل رو کلمون بابا اره-

 .برقصیم بریم بیا بابا کن ولش-

 .کجان هستی و ندا

 .بینیشنمی وسط اون واقعا-

 .نمیشه دیده کسی شلوغه اینقدر بابا نه-

 .نیومده مهرجون راستی
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 کرد بهم نگاهی بیتا

 .جون مهری فقط-

 .شدم عصبانی

 !بیتا-

 .میشی عصبانی چرا باشه-

 .میان تر دیر گفت بابک نیومدن که هنوز

 چرا؟-

 . مریضه کتی اینکه مثل نمیدونم-

 .شده چش-

 .خورده سرما بابا هیچی-

 .تابستون تو-

 .اره-

 . وسط رفتیم گرفت دستمو بیتا

 .گذشتمی خوش خیلی

 .بود در به همش چشمام چرا نمیدونم من ولی

 .بیاد اون بودم منتظر انگار

 .شده چجوری ببینم خواستممی

 .شدم خسته بودم رقصیده بس از

 .بود گرفته درد پاهامم.بود گرم خیلی

 .بخورم هوا یکم حیاط تو رفتم

 .بودن حیاط تو هم دیگه نفر چند

 .رفتم ها صندلی از یکی سمت-

 .نشستم

 .بود خوب بیرون هوای

 .خانم رزیتا-

 .چرخوندم سرمو
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 .بشینم میتونم-

 .بفرمایید-

 .میکرد نگاه بهم.نشست روبروم

 بار چند امیر به من راستش.ببینمتون نتونم بازم دیگه ممکنه گفتم ولی نیست زمانش االن میدونم-

 .میدوند سر منو جوری یک دفعه هر ولی گفتم شما ی درباره

 .بشم آشنا بیشتر باهاتون میخوام.اومده خوشم شما از وقته خیلی من

 .ندارم شرایطشو من زمانی آقای ببخشید-

 .ندارید شرایطشو چرا-

 .بودم ساکت

 بگید نمیخواد-

 .شدم جدا سابقم شوهر از وقته چند تازه من-

 .کرد بهم نگاهی

 . کجاست مشکل.خوب-

 .نیست مهم براتون یعنی-

 .ندارم شما جدایی با مشکلی من-

 .نیومدم کنار خودم با هنوز دارم من ولی-

 .بشه زندگیم وارد جدیدی آدم فعال خوامنمی

 .بدید جدید فرصت یک خودتون به باید شما نیستند شوهرتون مثل همه ولی خانم رزیتا ببخشید-

 .شدم بلند جام از

 .برم باید من ببخشید-

 خانم رزیتا-

 .سمتش برگشتم

 .بدید فرصت یک من به میشه -

 .باشه احمق تونهمی آدم یک چقدر. متاسفم داده دست از رو شما مثل کسی که آدمی اون برای

 .زدم تلخی لبخند

 .میدادم خودم به فرصت یک کم کم باید نمیومد بدی آدم نظر به



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

580 

 

 بودم مطمعن که کنم انتخاب رو بابا همکار پسرای از یکی بالخره کردمی مجبورم مامان وگرنه

 .میخواستن پولم بخاطر منو همشون

 .پولم نه بود اومده خوشش خودم از زمانی سعید حداقل

 .کنم فکر یکم بزارید زمانی اقای-

 .میگیرم نظر در مثبت رو حرفتون این ممنونم-

 .برم ساختمون داخل طرف که برگشتم دوباره

 .شدم خشک سرجام

 .بود خوشتیپ هنوز ولی بود گذاشته ریش ته.بود شده عوض.میکرد نگام داشت

 بینم بود شلوارش جیب توی که رو شدش مشت دستای میتونستم.بود قرمز صورتش

 .خانم رزیتا شده چیزی-

 .نه.. نه-

 .بریم پس.واستادید چرا-

 آروم آروم. بود شده سست پاهام

 . رفتم سالن سمت

 .شدم رد کنارش از

 .بستم رو چشام لحظه یک

 .میزد رو ادکلن همون هنوز

 .بود سعیدکنارم

 .پریده رنگتون خوبید خانم رزیتا-

 .بود آشنا باهاتون آقا اون

 .نه-

 .میکرد نگاتون خاصی جور اخه-

 .برم باید من ببخشید-

 .رفتم دستشویی سمت

 کردم نگاه آیینه تو خودمو.بستم رو در تو رفتم

 .بود پریده رنگم
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 .شدی خل رزیتا چته

 چیز نه همین شدم شوکه یکم فقط من نه

 .نداره اهمیت برام اون.ای دیگه

 .بیرون اومدم دستشویی از کشیدم نفس تا چند

 .رفتم سالن سمت

 ؟ بودی کجا-ندا

 .بود گرمم یکم بیرون رفتم-

 .میشد گرمم میرقصیدم اینقدر منم دیگه اره-

 .رقصیدی نمی تو که نه-

 چرخهمی. برت رو دور اینقدر چرا زمانی دکتر کلک-

 . درنیار حرف برو-

 .نمیارم در حرف من میفهمی بکنی چپت سمت به نگاهی یک-

 .کردم نگاه طرف همون به آروم

 .بود ما به حواسش سعید

 .برگشتم دوباره

 .گفتم دیدی-

 چی؟ که خوب-

 .خوبیه آدم کسیه خوب ولی.هیچی-

 .بابک سمت رفت ندا

 .میشد مهم برام وجودش نباید وسط رفتم شد پخش آهنگ بازم

 .سمتم اومد سعید

 .رقصیدمی قشنگ-

 ممنونم-

 .رقصیدیم باهم یکم

 .بدید بهم رو شمارتون میشه خانم رزیتا-

 .بشم پشیمون بعدش که بگیرم تصمیمی فشار تحت نمیخوام.بدید زمان بهم یکم گفتم بهتون-
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 .کنم اشتباه دوباره خوامنمی

 .بشید پشیمون که نمیکنم کاری من که میدم قول بهتون-

 .بدید زمان بهم روز چند فقط باشه-

 .روش روزم چند این کردم صبر وقته خیلی که من باشه-

 .ممنونم-

 .خانم کنممی خواهش-

 .زدم لبخندی

 .اجازه با-

 .بیتا پیش رفتم

 . گذشت خوش-

 !بیتا-

 .بودن اومده محتشم آقای با جون مهری

 .طرفشون رفتم

 .سالم-

 .خوبی دخترم سالم-

 .ممنونم-

 .مریضه شنیدم چطوره کتی-

 .خورده سرما مادر اره-

 .نیومدن مادرت پدرو

 .بیان نتونستن داشتن کار نه-

 .برسون سالم باشه-

 .چشم-

 .داریم نگه رو دخترشون نداشتیم لیاقت ماکه-

 .نزنید رو حرفا این جون مهری-

 .نداشت رو تو مثل خوبی دختر لیاقت من احمق ی پسره این میگم دروغ مگه-

 .کرد رو کار این چرا کارن نمیدونم من جواهری تیکه یک ماشاال
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 .بوده این قسمت. نکنید ناراحت رو خودتون-

 .بدم دست از رو تو باید که.ندارم شانس من اره-

 !.مهری-محتشم آقای

 سرخود خودش برای. رفت کرد ول که کردی دعوا پسره این با بس از توه تقصیر همش میگی چی-

 .گرفت تصمیم

 .کننمی نگامون مردم زشته خوب خیلی-

 .بیتا پیش رفتم منم شد ساکت جون مهری

 .بگم چیزی یک میشه رز-

 شده چی باز بگو-

 .بزنی برام باید نرفته که یادت رز میگم-

 .تو نه بودم داده قول ندا به من بیتا کن ول-

 کنی گوش حرفم به خواینمی. دوستتم من کنممی خواهش-

 .نمیتونم بیتا-

 .آره دیدیش-

 رو؟ کی-

 .میگم رو کی میدونی خودت-

 .نیست مهم برام دیدمش اره-

 داد بهت که عذابی همهاین بخاطر بزار.میکرد نگات چجوری که دیدمش.کنیمی کاری خوب-

 .بکشه زجر اونم

 

 .بکشه زجر که باشم مهم براش من زیادم نکنم فکر-

 آتیش داشت.میرقصیدی زمانی دکتر با که مخصوصا کشهمی عذاب داره میکنم فکر من ولی-

 گرفتمی

 .نیست مهم برام گفتم-

 .میکنم خواهش.میزنی برام کن ولش اونو-

 چی؟ که کردی شرک ی گربه مثل خودتو االن-
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 .بیارن گفتم تو بخاطر فقط رو پیانو.کنممی خواهش-

 .بودی کشیده نقشه قبل از پس-

 .اره-

 .میکنم رو کار این تو بخاطر فقط.باشه-

 .عاشقتم-

 .باش امیر عاشق همون برو-

 .دیونه-

 .بزنم پیانو خواممی من که بگه اکستر گروه به بگم بهش گشتممی بابک دنبال.کردم نگاه اطراف به

 .بود من سمت نگاهش سعید

 .کردم نگاه اطراف به دوباره.زدم لبخندی بهش

 .کردنمی بحث باهام داشتن انگار میزد حرف باهاش داشت بود واستاده اون کنار نیما

 .کرد نگام لحظه یک

 .برگردوندم ازش رومو

 پیشش رفتم کردم پیدا رو بابک

 .کنه چکار گفتم بهش

 .نشستم صندلیش روی. رفتم پیانو سمت خودمم

 

 .بزنم پیانو خواممی من که کردن اعالم

 

 .شدن ساکت همه

 

 .کردم زدن به شروع

..... 

 خوب خیلی خاطرات   غروب و جاده و تو بود خوبی روزای   چه

 زود چه شدی رفتنی بود خوبی انتظار دیدنت انتظار
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 آدماش و تو واسه باشه دنیا نباش من فکر دیگه هستی جا هر

 میرم دارم نباش من نگران   خوبه حالم

 

 آدماش و تو واسه باشه دنیا نباش من فکر دیگه هستی جا هر

 میرم دارم نباش من نگران   خوبه حالم

 

 خوب خیلی خاطرات   غروب و جاده و تو بود خوبی روزای   چه

 زود چه شدی رفتنی بود خوبی انتظار دیدنت انتظار

 

 آدماش و تو واسه باشه دنیا نباش من فکر دیگه هستی جا هر

 میرم دارم نباش من نگران   خوبه حالم

 

 آدماش و تو واسه باشه دنیا نباش من فکر دیگه هستی جا هر

 میرم دارم نباش من نگران   خوبه حالم

 

 (.هدایتی محمدرضا-نباش من فکر دیگه)

 

 .شدم بلند جام از آهنگ شدن تموم از بعد

 کرد بغلم سمتم اومدم بیتا

 

 .عزیزم مرسی-

 .کنی جبران باید بعدا.کنممی خواهش-

 . حتما عاشقتم-

 .خانم رزیتا بود العاده فوق-سعید

 .ممنونم-

 .میکنید کار موسیقی وقته خیلی-
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 .میشه سالی چند اره-

 .بود عالی واقعا-

 .نبود میگید که اونقدارم-

 .بود خوب خیلی چرا-

 .دارم کارت بیا رزیتا-

 .بود کرده اخم کردم نگاه نیما به

 .شده چیزی-

 .بیا دقیقه یک-

 . زمانی آقای ببخشید-

 .سالمه۶۰ کنممی حس اینجوری. کنید صدام سعید میشه-

 خندیدم

 .اجازه با.سعید اقا باشه-

 . رفتم نیما با

 .برد رو راه سمت منو

 .میری کجا بگو چیه-

 .کیه یارو این-

 .بگی روهمین کشیدی منو راه همه این وا-

 .کیه بگو اره-

 .میگفتم بهت پرسیدیمی جا همون خوب-

 .امیره دوست زمانی دکتر

 .برته دورو همش داره چکار باتو خوب-

 . بشه آشنا بیشتر باهام خوادمی گفت-

 .گفته که کرده بیخود-

 .کنیمی اینجوری چرا نیما چی یعنی-

 .نکرده بدی کار کرده تقاضا ازم محترمانه طرف

 .چیگفتی بهش تو-
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 .خوبیه پسر گفت هم ندا.نیست بدی آدم خوب ولی. نزدم حرفی هنوز-

 .گفت کرد غلط ندا-

 !.نیما-

 بره میگی بهش.نمیاد خوشم ازش من-

 کارش پی

 .خوبیه آدم نمیاد بدم ازش من ولی-

 ... بازم میخوای شناختیش ساعت یک به تو-

 .کنممی اشتباه بازم دارم بگو. بگو هان چی بازم-

 .فشارم تخت طرف همه از نیما کنم چکار

 میشناسی رو بابام دوستای که تو. بدم جواب خواستگارام از یکی به کننمی مجبورم مادرم پدرو

 .خودم نه خوانمی پولم بخاطر منو همشون

 .نداره مشکل هم جدایم نظرنمیادبابه بدی با پسر زمانی دکتر

 .بگیرم جدی تصمیم دفعه این خواممی

 .شدی جدا ماهه شش تازه تو رزیتا-

 .داری عجله چرا

 .خاصه شرایطم ولی ندارم عجله من-

 جور یک گرفتم طالق فهمهمی تا هرکس طرف یک از میارن فشار بهم پدرومادرم طرف یک از

 .کنهمی نگام دیگه

 .کنم زندگی آرامش تو خواممی فقط خواممی چی من مگه نیما

 !چی؟ کارن پس-

 .کردم نگاش تعجب با

 .باشه باید چی شدیم جدا ازهمه ما. چیه منظورت-

 .کردی فراموشش ماه شش عرض در. نداشتی دوست رو کارن تو مگه-

 .داشتم دوستش زمانی یک من نیما میگی چی-

 .بفهمه منو نخواست اون ولی کردم رو خودم سعی تمام من. نداشت لیاقت اون ولی

 .نداره فایده حرفا این گفتن اآلنم
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 .بگیرم تصمیم عقلم با خواممی االن.شد نابود زندگیم گرفتم تصمیم قلبم با زمان اون من

 .نمیاد بد نظر به سعید

 که فهمیدم من

 .نیست داشتن دوست زندگی تو چیز همه

 .کنه ازدواج منطقی تونهمی آدم

 .بدم فرصت یک خودم به خواممی

 .کنی ازدواج عشق بدون میخوای یعنی-

 داشتن دوست و عشق نظرم به دیگه. اره-

 .نداشته چیزی برام عذاب جز مسخرس

 .باشم داشته دوست رو کسی خوامنمی دیگه

 ...ولی-

 .ندارم رو اطرافیانم با مقابله توان دیگه من نیما کنممی خواهش-

 .نمونده باقی روحم تو سالم جای که خوردم زخم اینقدر

 داشتنش دوست بخاطر خودمو حداقل بیاد در آب از بد کنم ازدواج باهاش خواممی که کسی اگه

 .نمیکنم سرزنش

 .بشی اذیت دوباره خوامنمی. بگم چی نمیدونم-

 .کنه رفتار باهام اون از بدتر کسی نکنم فکر میکنم چکار دارم دونممی من نیما نترس-

 .میبری پناه دیگه چیز یک به چیز یک از نجات بخاطر داری بازم.کنیمی اشتباه داری ولی رزیتا-

 .نداره اهمیت چیزی برام دیگه ولی شاید-

 .سالن طرف رفتم منم.نزد حرفی دیگه نیما

................. 

 .بود مهمونی آخر

 .میرفتن داشتن ها مهمون

 .بود رفته کنم فکر ندیدم اونو دیگه

 .رفتم ماشینم سمت

 .خانم رزیتا-
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 .حوصلشونداشتم. بود میرفتم هرجا. بود کرده پیله بهم خیلی زمانی سعید

 .بودم کالفه نیما حرفای با مخصوصا

 !.بله-

 .برگردید تنها میخواید-

 . بله-

 .میرسونمتون من باشید داشته دوست اگه-

 .دارم ماشین خودم ممنون نه-

 .خطرناکه جاده شب وقت این ولی-

 .کنم مراقبت خودم از تونممی من-

 .هستم تماستون منتظر من باشید خودتون مواظب میرم من پس.باشه-

 .باشه-

 .رفتم ماشین نزدیک

 .رفتن همه که زد حرف اینقدر

 .برم نیما پشت خواستممی مثال

 نبود توکیفم سویچ کردم نگاه رو توکیفم

 .بود افتاده اتاق تو حتما

 .بود کرده پرت رو حواسم که دادم فحش بار چند سعید به راه تو.داخل برگشتم دوباره

 .نبود کردم نگاه رو اتاق تو رفتم

 رفتم سالن سمت

 .کردم نگاه رو بودم نشسته که جایی

 شدم خم.بود میز زیر سویچ

 .شدم بلند. داشتم برش

 .شدم مسلط خودم به سریع ولی.گذاشتم قلبم روی دستمو ترسیدم.بود واستاده روبروم کارن

 .بود شده خیره بهم

 . ندادم اهمیت بهش.

 .شدم رد کنارش از
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 .بزنم حرف باهات میخوام-

 .برنگشتم ولی واستادم سرجام

 .باشه مونده حرفی نکنم فکر-

 .کنیمی فرار ازم چرا-

 .سمتش برگشتم

 .فرارکنم چراباید-

 .نمیدی جواب چرا گوشیتو-

 .بزن وکیلم به داری حرفی هر اگه بدم جوابتو بینمنمی دلیلی-

 .شد تر نزدیک بهم

 .داشت رو مغرورش ژست همون هنوز

 .بود چی زدی نیما به که حرفا اون-

 .کردم نگاش تعجب با

 .بودی واستاده گوش-

 .اره-

 .نداره ربطی تو به زندگیم هرچند.گفتم چی که شنیدی پس-

 .بشی ای دیگه یاهرکس اون زن تو نمیزارم من-

 .زدم بهش پوزخندی

 .داره ربطی تو به مگه!چرا؟-

 .فهمیدی نیستی من کس هیچ تو.هان ای چکاره تو

 .برم که برگشتم

 چیه؟ مشکلت تو-.! کن صبر-

 چیه؟ کارات این دلیل بدونم خواممی

 .ندارم مشکلی من-

 . خوبم هم خیلی.باشم داشته مشکل باید چرا اصال.نیست مشکلی هیچ

 .میدونی خودتم هست مشکل یک چرا-

 .بگی خواینمی ولی.هست چیزایی یک قلبت توی هنوز که اینه واقعیت
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 .کنم فراموشت تونمنمی بگم بهت اینجا اومدم من

 .کردم بهش نگاهی

 .بودم شده گیج رفتارش از واقعا من گفتمی داشت چی

 .کرده چکار باهام بود رفته یادش انگار

 .زده بهم حرفایی چه

 .کنه فراموشم نمیتونه گفتمی پررویی کمال با اونوقت

 نکردی فراموشم هنوز هم تو دونممی-

 . کن راحت رو هردومون بگو.میگم رو حقیقت دارم که بگو. میدونی خوب خودتم

 .بشه درست چی همه تا بگو

 .گرفتممی آتیش رفتارش از داشتموای

 .بکنم زندگیمو ،بزار بزار راحتم.بردار سرم از دست.فهمیدی کردم فراموشت من-

 دلت وهروقت کنی ولم کشید عشقت هروقت که عروسکتم من کردی فکر. میخوای جونم از چی

 .سراغم بیای خواست

 .ببینمت خوامنمی دیگه

 . گذشتم کنارش از

 گوش دلم حرف به دیگه. نه دیگه ولی.زدمی بیرون سینم از داشت قلبم. گرفت پشت از رو بازوم

 .بشه شروع هام بدبختی دوباره خواستمنمی. دادمنمی

 .برگردوند خودش سمت منو

 !میگی دروغ داری-

 .فهمیدی کردم فراموشت نمیگم دروغ من-

 .خودش سمت کشید منو

 .شد خیره بهم

 !نه؟ نمیگی دروغ-

 .کردی فراموشم بگو کن نگاه چشمام به باشه

 .کن ولم.کردم فراموشت من-

 .بود شده تنگ برام دلت بازم. شدم دور ازت وقتی بگو بهم-
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 .نبودی منتظرم بگو

 .نمیکنم فکر بهت دیگه وقت هیچ.نبودم منتظرت وقت هیچ من-

 .نمیافته قلبت تو دیگه اتفاقی هیچ. میکنم نگات وقتی بگو-

 .نداری بهم حسی هیچ بگو

 .کردی فراموش عشقمو بگو کن نگاه چشمام تو.خواینمی منو دیگه که بگو

 .خواینمی دیگه منو بگو

 .بود اشک توش هردومون چشمای

 .نمیخوامت.نمیخوامت. نمیخوامت-

 .بزار راحتم. نمیخوامت میفهمی

 .نداری دوستم دیگه بگو کن نگاه چشمام به-

 .چسبوند پیشونیم به رو پیشونیش

 .ندارم...دوستت.. ندارم دوست-

 .نداشت طاقت دیگه قلبم

 .کشید خودش سمت منو

 .ندارم دوستت..محتشم کارن ندارم دوستت-

 .شنیدممی قلبشو صدای.کرد ـل*بغـ سرمو

 .فهمیدی ندارم دوستت-

 .بودم بو این عاشق روزی یک من.کشیدم نفس بوشو

 .بود زده بهم که حرفایی یاد دفعه یک

 افتادم

 .عقب رفتم قدم یک

 .گرفتم فاصله ازش

 .میکرد نگام تعجب با

 .عقب رفتم دیگه قدم یک

 .کرد نگام تعجب با کارن

 نشو نزدیک بهم وقت هیچ دیگه-
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 .باشی زندگیم تو دیگه نمیخوام.

 !.رزیتا-

 .ببینمت خوامنمی دیگه من ولی چیه کارا این از هدفت نمیدونم فهمیدی.مرد رزیتا-

 .کردم اشتباه من رزیتا-

 .میکردم رفتار اونجوری باهات نباید

 .نداشتی تقصیر تو دونممی

 کردم اشتباه میگه محتشم کارن وای.. وای-

 شده چی االن. بودم وهرزه عوضی و کثیف من پیش ماه چند تا. رسیدی حرف این به شده چی

 .کرده تغییر چی

 .دونممی رو چی همه من-

 .شده چی گفت بهم مریم

 .اورد صورتم سمت جلودستشو اومد.ریخت گونم رو اشک قطره یک

 .نشو نزدیک بهم-

 .شد خشک هوا رو دستش

 .میگه راست میدونی کجا از کردی باور حرفشو-

 .بگه دروغ بهت فرستادمش من شاید

 .بزنه رو حرفا اون بیاد گفتم بهش من شاید

 .بود شده عصبی

 .کردم اشتباه من گفتم کن تمومش-

 .نمیکنه اشتباه محتشم کارن.  نداره امکان-

 .دادزدم

 .کنهمی مجازات محاکمه بدون رو دیگران. نمیکنه اشتباه وقت هیچ-

 .عقب رفتم. لرزیدمی دستام

 .جلو اومد قدم یک کارن

 .میخورم قسم میزنم آتیش خودمو بشی نزدیک بهم اگه-

 .واستاد سرجاش
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 .باش آروم عزیزم-

 .کشیدم جیغ

 .هان نبودم عزیزت کردیمی رفتار باهام اشغال مثل که موقع اون.نیستم عزیزتو من-

 .ببخش منو. باش آروم میکنم خواهش رزیتا-

 ؟.!ببخشمت-

 .ببخشمت چجوری

 ببخشمت میگی اومدی پررویی کمال با بعد.گرفتی ازم رو همه تو.چی غرورم.میشه چی روحم پس

 .بشه تموم خوشی و خوبی به چی همه باشه بگم من داری انتظار بعد

 نمیبخشدتت غرورم.ببخشدت تونهنمی روحم. بخوام خودمم اگه محتشم کارن نه

 .کردی خوردم بارها و بارها تو

 درصد یک فقط درصد یک شاید که کنی قبول نخواستی بارم یک تو ولی دادم فرصت بهت خیلی

 .باشی کرده اشتباه

 .زدی زخم بهم ای بهانه هر به

 .زدی آتیش قلبمو.کردی لهم. کردی خوردم

 .نداشتم آرامش وقت هیچ تو با باشم داشته آرامش میخوام.نمیخوامت دیگه نه دیگه

 .گذشت بهم چی دیدمت شرکت تو آپانته با روز اون وقتی میدونی

 اینقدر که میومد بدم ازخودم. کردم تحمل داشتم دوستت چون ولی.کشیدم چی نمیدونی.. نمیدونی نه

 کردم پوشی چشم حرفات و کارا ی همه از که بیچارم و حقیر

 .برگردم خوامنمی دیگه نه االن ولی

 روزای آور یاد فقط برام لعنتیت عشق و تو چون

 .بوده عذابم

 . کنم جبران میدم قول بهت رزیتا-

 .ببخش منو فقط نکنم اذیتت وقت هیچ دیگه میدم قول بهت

 .گردمبرنمی بهت وقت هیچ.  بخشمت نمی نه-

 .نمیخشمت وقت هیچ

 .دارم دوستت من نکن من با رو کار این-
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 جمله این به حسی هیچ االن ولی.  بودم زبونت از جمله این منتظر روزاییو شبا چه میدونی-

 .کنم درکش بخوام که نزاشتی برام قلبی چون.ندارم

 .داری دوست منو هنوز تو میگی دروغ-

 .هیچی.ندارم بهت حسی هیچ من-

 .میزد برق ازاشک کارن چشمای

 .گردنته تو دادم بهت که گردنبندی هنوز داری دوستم هنوز تو. لعنتی میگی دروغ داری-

 .بردم گردنم سمت دستمو

 .پاش جلوی کردم پرت رو گردنبند.سوخت گردنم کنار.شد پاره گردنبند.کشیدم گردنم از رو گردنبند

 .داشتم ازت که چیزی آخرین اینم بیا-

 .کرد نگاهی.بود پاش جلوی که گردنبند به

 .کرد بلند سرشو

 .عاشقتم من نکن لجبازی رزیتا-

 .زدم پوزخندی

 خودتو جز چیزی که شدی غرق خودخواهی غرور تو اینقدر.چیه عشق میدونی چی تو.! عاشق-

 .بینینمی

 .کنه پوشی چشم عشقش اشتباهات از که اینه.چیه نشونش اولین عاشق آدم میدونی

 .نبودی عاشق وقت هیچ نبودی عاشق تو کارن نه

 .نبودی من عاشق الاقل

 .شدمی حسودیم فرانک به وقتا بعضی

 .کنهمی ـیانـت خــ بهت داره که کنی باور نمیخواستی بودی عاشقش چون. بود گفته بهم بابک چون

 .بودی فرانک عاشق تو کارن

 .نبودی من عاشق وقت هیچ ولی

 .ندیدی عشقمو منو، وقت هیچ

 .داشتی شک بهم اول روز از

 حرفتو من.بودی باهام سوخت برام دلت چون گفتی که کردم باور روزحرفتو اون من چیه میدونی

 .خورمنمی محتشم کارن درد به که مریضم آدم یک من گفتی که کردم باور

 نداشتم لیاقتتو من گفتی که کردم باور حرفتو من
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 .بود یکی بودی زده بهم که حرفایی با دقیقا رفتارت و کارات چون

 .کنه امیدوارم لحظه یک برای که نبود هیچی نگاهتم تو حتی

 . دیدیمنومی بار یک داشتی دوست یکم فقط اگه خواستینمی منو اولم از تو

 .کنمنمی نگاهم حتی تو جز مردی هیچ به که دارم دوستت اینقدر که دیدیمی

 .ندیدی منو تو ولی

 بده فرصت بهم.دارم دوستت چقدر که میکنم ثابت بهت بزار عزیزم -

 .عزیزم نگو من به گفتم-

 .دادی فرصت من به مگه تو

 میتونی راحت پس نداشتی من به ای عالقه مدت این تو،توتمام درضمن.نداریم نسبتی باهم دیگه ما

 کار تو برای نکنم فکر.کردم فراموشت داشتم دوستت اونقدر که من.کنی فراموش رو چی همه

 .باشه سختی

 .نکردی فراموشم تو نگو دروغ رزیتا-

 .نداری جایی من زندگیه تو تو، دیگه. بگم دروغ باید چرا-

 .کنم شروع رو جدیدی زندگیه خواممی

 .بکنی رو کار این نمیدم اجازه بهت من-

 .نداریم نسبتی باهم دیگه ما.ندارم احتیاجی تو ی اجازه به من-

 . خروجی در سمت برگشتم

 .میمونی منم مال.منی مال تو زندگیت تو بیاد دیگه کسه نمیزارم من کن باز گوشاتو خوب-

 .برگشتم دوباره

 .نداره فایده چون نکن تالش بیخود-

 قبال که عشقی تونینمی وقت هیچ ولی کنی دور ازم رو هستن دورروبرمن که کسایی بتونی شاید

 .برگردونی رو داشتم بهت

 .ندارم بهت حسی هیچ دیگه من چون

 .بیرون اومدم اونجا از

 .شدم سوار.رفتم ماشین سمت

 .میرفتم ممکن سرعت بیشترین با

 .بود شده تار اشک از چشمام
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 .دادممی قورت بغضمو

 .نکنم گریه تا

 .فهمیدی نداری کردن گریه حق رزیتا-

 .کنممی خون پر دهنتو بریزی اشک اگه

 .کنهمی رفتار باهام داره دوست هرجور که عروسکم من کرده فکر لعنتی کارن

 .بده بازیم نمیدم اجازه بهش دیگه من

 گند نداره اشکال عزیزم بگم منم داره انتظار بعدش نکردم کاری من فهمیده تازه مدت همه این بعد

 .زندگیم به زدی

 ساعت.کنه درک کشیدم من که رو عذابی از یکم تا.میکنم ازدواج منم بگه زور بهم میخوادکه حاال

 .بود۲ نزدیک

 .نرفتم دنبالش که نمیبخشه منو بیتا دونستممی

 .بکنم کاری نمیتونستم ولی

 .بود شده خاموش بود شده تموم شارژش گوشیمم

 .بودن شده نگرانم همه االن حتما

 .رفتم خونه سمت بود وقت دیر دیگه

 .بودن واستاده نفر چند با بابا کوچه سر

 .کردم پارک در دم

 .سمتم اومد عصبانیت با بابا

 !بودی؟ کجا-

 .بود شده تموم موبایلمم شارژ بود شده گم سویچ بابا ببخشید-

 .بزنی زنگ نداشت تلفن شده خراب اون-

 . شدن نگرانت چقدر دوستات میدونی

 .خواممی معذرت-

 .زد زنگ بابک به آورد در رو گوشیش بابا

 .نداشت شارژ گوشیشم.بود کرده گم رو سویچش اینکه مثل. برگشته بله-

 . خوبه حالش بله
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 .رفتمی غره چشم بهم زدن حرف درحال بابا

 .حافظ خدا باشه-

 .کرد قطع رو گوشی

 .فکربی ی دختره-

 .رفتم دنبالش منم.رفت خونه سمت

 .کرد سرزنشم کلی هم مامان

 .هوام سربه اینقدر چرا که کرد دعوا باهام ساعت نیم

 .اتاقم تو برم گذاشت غرغربالخره ساعت نیم بعد

 .کردم عوض لباسامو

 .سوختمی هنوز گردنم کنار

  کردم نگاه آیینه تو

 .بود گردنم روی کوچیکی گی پاره با رنگ قرمز رد یک

 .کشیدم گردنم روی دستمو

 .بود جوری یک گردنم تو گردنبند نبود جای انگار

 .میشدم دور میکرد نزدیک اون به رو من که هرچیزی از باید.میکردم رو کار این باید ولی

 

.................................... 

 .بود درگیر فکرم.نبرد خوابم صبح تا

 .میاوردم در دلش از بیتا پیش رفتممی باید شدم بلند جام از

 .پایین رفتم کردم عوض لباسامو

 .بود خواب هنوز مامان

 رفتم آشپزخونه سمت

 سالم-

 میخوری صبحانه.مادر سالم -خانم زهرا

 .میشه اگه اره-

 .ریخت چای برام خانم زهرا
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 .گذشت خوش عروسی خبر چه-

 .بود خوب خیلی اره-

 .دیدی رو آقا اون-

 !آقا؟ کدوم-

 ...همون. دیگه همون-

 .میگید رو کی بگید میشه-

 .میگم رو کارن آقا سابقتون شوهر-

 میکردم سرفه همش.گلوم تو پرید چایی

 .پشتم زد بار چند بود شده هول خانم زهرا

 .میشدم خفه داشتم

 .باال اومد نفسم کم کم

 .بده مرگم خدا مادر شده چی-

 . خوبم نیست چیزی-

 .بود من تقصیر همش ببخشید-

 .میدونید کجا از شما بگید میشه.خوبم. نه-

 .دونمنمی چیزی من..من-

 .میدونی چی بگو بهم میکنم خواهش-

 که بشی کاری به مجبور بخوان دفعه اون مثل خوامنمی باشی جریان در میگم بهت مادر راستش-

 . نداری دوست

 .زدم بهت حرفی من نگو کسی به ولی

 .گمنمی چیزی کسی به باشه-

 . پدرتون پیش رفته کارن آقا که شنیدم تصادفی من اومد وقتی پدرتون رفتید شما که دیروز-

 کنه راضی رو شما که خواسته پدرتون از کارن آقا اینکه مثل فهمیدم فقط میگفتن چی نشنیدم خوب

 برگردید بهش که

 !؟.کنم چکار! چی؟-

 !.گفت؟ چی بابام
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 .نشنیدم من مادر نمیدونم-

 .رفتم فرو فکر تو

 .بده بازیم نمیزاشتم دیگه من ولی.کشیدمی نقشه داشت باز

 . گفتی بهم که ممنون-

 .نگرانتم من باش خودت مواظب مادر-

 .کرد رو کارا اون چرا نمیدونم بود خوبی پسر خیلی بود اینجا وقتی کارن آقا

 .بگیری تصمیم زندگیت برای خودت باید تو ولی

 .ممنون بازم.باشه-

 .بودم گرفته مرخصی امروز بیرون اومدم خونه از

 .بیتا ی خونه سمت رفتم

 .نه با خوابه هنوز دونستمنمی

 .گرفتم رو شمارش بود۱۰ ساعت

 .پیچید گوشی تو آلودش خواب صدای

 .بله-

 .سالم-

 !شما؟-

 !رزیتا منم-

 .شناسمنمی رزیتا من.کنم چکار میگی خوب-

 !بیتا-

 .زدی زنگ صبح سر داری چکار. بیتا مرض-

 .ناراحتی دستم از-

 .باشم ناراحت که نیستی مهم برام اصال-

 .خداحافظ باشه-

 .هستی رویی پر عجب. نکن قطع-

 .احمق خل کردی جون نصف منو دیشب.میشه ناراحت زودم چه

 .ببخشید-
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 .گرفتم آلرژی کلمه این به-

 .بزن گند همش وقت هرچند.شنیدم ازت بس از

 شد دیر همین بخاطر بود اومده پیش چیزی یک نبود من تقصیر دفعه این بخدا-

 .چی مثال-

 .میگم بهت بعدا-

 .بگو االن-

 .بود اونجا رفتید شما که دیشب کارن-

 .خوب-

 .دیگه همین-

 .شده چی. بزن حرف آدم مثل-

 .میده فحشم امیر االن هستی تلفن پای ازدواج اول روز زشته میگم بهت حاال-

 .کردم دق بگو گفتم-

 .طوالنیه نمیشه تلفن پشت-

 .اینجا بیا باشه-

 میگه چی امیر. دیونه زشته بشه چی اونجا بیام.شدی دیونه-

 .داره کار بیمارستان میره داره امیر-

 .نبود مرخصی مگه امروز-

 .گردمبرمی میرم ساعته یک گفته اومده پیش مشکلی یک اینکه مثل. میدونم چه-

 .میام االن باشه-

 .رفتم بیتا ی خونه سمت

 .گفتم براش رو چی همه

 .برگردی گفت بهت واقعا-بیتا

 . اره-

 . برگردی گفته بهت که.پررویه چقدر. مسخرشی تو کرده فکر کرد بیخود-

 .کنی چکار میخوای حاال

 .میخواد چی اون نیست مهم برام. هیچی-
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 .نداری دوستش دیگه واقعا تو رز-

 نبودید شماها اگه نکن نگام اینجوری.نیستم زنده دیگه کردم حس. شدم جدا ازش وقتی میدونی بیتا-

 بکشم نفس خواستنمی دلم حتی

 .شد تموم برام چی همه دیگه کارن بعد

 .نیست مهم براش هیچی که میمونم آدمی مثل

 .نیست مهم ای دیگه چیز دیگه برام بخواد منو وضعیت همین با اگه بزنم حرف سعید با خواممی

 .نداری بهش حسی هیچ که باشی کسی با میخوای کنیمی چکار خودت با داری رز-

 من که چیزیه این.برگردم کارن به بازم ممکنه نکنم ازدواج اگه. میفهمی ترسممی خودم از من بیتا-

 .خوامنمی

 

 به دوباره ممکنه لحظه هر کرده ترک که معتادیم مثل االن من.هست خونم تو ـدر مخـ مثل کارن

 .برگرده اعتیادش

 .دارم دوستش کاراش تمام با هنوز من.بزنم گول.نمیتونم خودمو بزنم گول رو هرکس

 . بهش برگردم نمیخوام.کرده خورد رو غرورم اون.باشم داشته دوستش خوامنمی ولی

 باهام نمیدم اجازه بهش دفعه این من ولی.بیچارم اینقدر که میخوره بهم خودم از حالم داغونم بیتا

 .بکنه رو کار این

 .گذرممی خودم از درواقع. گذرممی ازش من

 خودتو اینجوری.رز کنیمی اشتباه داری ولی-

 .کنیمی نابود

 .بیتا بمیرم میخواد دلم-

 .!عزیزم رز-

 .کرد بغلم بیتا

 .ریختیم اشک هردو

 .بشه اینجوری زندگیت اول روز خواستمنمی بیتا ببخش منو-

 .میشه تموم غصه بالخره. دیونه نزن حرف-

....................................... 

 . گذاشتم قرار امروز برای سعید با دیشب
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 .میزدم حرف باهاش باید

 .میکردم ثابت خودم به باید ولی.نمیام بگم بزنم زنگ بهش که. شدم پشیمون بار چند صبح از

 .شده تموم چی همه

 .میکنم سرم رنگی ای سرمه شال.پوشممی رو جینم شلوار و ابی مانتوی

 .میزارم کج فرق جلوشم.بندممی موهامو

 .زنممی لبم به هم رنگی کم نارنجی رژ.زنممی ریمل یکم

 .میرم پایین ها پله از

 ؟!میری کجا-مامان

 .دارم قرار دوستام از یکی با مامان گفتم-

 .داریم مهمون نمیری جایی امشب نگفتم بهت-

 .ندارم مهمون ی حوصله گفتم منم مامان-

 . چیه ندارم حوصله رزیتا چی یعنی-

 .میکنم خواهش مامان-

 .جدیده خواستگار بازم حتما

 .باشی امشب باید ولی نیست.نه-

 .خداحافظ.دارم کار من ولی-

 .بابات با میدونی خودت وگرنه فهمیدی گردیبرمی زود امشب رزیتا-

 !مامان-

 .فهمیدی گردیبرمی زود امشب مامان بی مامان-

 .شده دیرم برم باید من. باشه-

 .گردیبرمی زود نکنم سفارش دیگه رزیتا-

 .بابا باشه-

 .کردم پارک شاپ کافی کنار. رفتم شاپ کافی سمت و شدم ماشینم وسوار رفتم بیرون خونه از

 . پشیمونم اومدن از.زدم زل شاپ کافی در به که هست دقیقه چند االن

 .شده پا به غوغای دلم تو دارم زیادی استرس

 .میکردم اعتماد زندگی مردبرای یک به داشتم بار دومین برای
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 .نداشتم حسی هیچ که هرچند

 .بود متفاوت حسش چقدر افتادم کارن با اولم قرار یاد

 .نبود درستی کار سعید گذاشتن منتظر. شدم پیاده ماشین از

 .بود۸نزدیک ساعت شدم شاپ کافی وارد

 .کردم نگاه اطراف به

 .رفتم سمتش دیدم رو سعید

 .شد بلند جاش دید منو

 .سالم-

 .کردی دیر. خانم سالم-

 .بود ترافیک ببخشید-

 .بشین نداره اشکال-

 .کردم نگاه بود میز روی که قرمزی رز گل به

 .گرفت سمتم برداشت رو گل سعید

 .نیستم کارا این به وارد زیاد من راستش.نداره قابلتو-

 .گرفتم ازش رو گل

 .ممنون-

 .داری میل چی خوب-

 .قهوه -

 .داد سفارش تلخ قهوه دوتا سعید

 .میکرد نگاه بهم

 .میکردم ـیانـت خــ خودم به داشتم انگار داشتم بدی حس

 .بود رفته باال قلبم ضربان

 زیر از خواستمی دلم.بودم کسی منتظر انگار.کردممی نگاه اطراف به همش.بود کرده عرق دستام

 .هستی کسی منتظر. داری اضطراب انگار خوبه حالت-. فرارکنم نگاهاش

 .خوبم من.نه..نه-

 .کنی شروع خواینمی خوب. باشه-
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 .بودم گرفته قرار منگه تو انگار نداشتم باهاش راحتی حس

 .داری خبر چی ازهمه که خودت. بگم چی نمیدونم راستش-

 .کنم معطلت خواممی من کنی فکر خوادنمی دلم بدونی میخواستم چون اینجا اومدم اگه من

 .ندارم خوبی شرایط هنوز من

 .فشارم تحت خانوادم طرف از شدم جدا شوهرم از نیست ماه شش

 .ندارم مناسبی وضعیت کال

 .خاصه شرایطم حاضر حال در االن من بدونید بیام خواستم میزنم حرف باهاتون گفتم بهتون چون

 .بشیم آشنا بیشتر باهم خواینمی یعنی-

 .بکنم باید چکار نمیدونم گیجم یکم راستش من-

 بدید فرصت یک من به شما خانم رزیتا ببینید-

 .میترسید ازش شما که نیست بد اونقدرم زندگی میکنم ثابت بهتون

 .ندارید خوبی شرایط دونممی

 .کنید شروع جایی یک از باید باشید گم سردر میخواید کی تا نمیشه که اینجوری ولی

 .کنم جلب اعتمادتو تونممی من رزیتا بده فرصت من به

 .کردم نگاه بهش

 .میدادم فرصت خودمون به باید ولی.نبود حسی هیچی

 .بیام کنار موضوع این با کم کم تا.بدید زمان بهم باید باشه-

 .میکنم هرکاری قلبت اوردن بدست برای من-

 

 .میدادم گوش فقط منم.میزد حرف فقط سعید اون بعد. نگفتم چیزی

 دوتا که.نفرست پنج ی خانواده یک آخر بچه واینکه گفت خواهراش دوتا از. گفت خانوادش از

 .بود مونده اون فقط و بودن کرده ازدواج خواهرش

 .زد حرف کلی

 .کردم نگاه ساعت به

 .میکشت منو مامان.بود گذشته۹ از

 .شدم بلند جام از
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 !.شد؟ چی-

 .خونه برم باید شد دیرم وای-

 .بریم خوب خیلی-

 .اومدیم بیرون شاپ کافی از

 .رفتم ماشین سمت

 .کنارم اومد هم سعید

 .کرد حافظی خدا باهام

 .نشد روشن ماشین زدم استارت

 .نداشت فایده ولی کردم رو کار این دوباره

 .شده چیزی-

 .شده دیرم نمیشه روشن ماشین-

 .میرسونمت من بیا کن ولش-

 .باشه-

 .شدم پیاده ماشین از-

 .شدم سوار رفتم ماشینش سمت

 .بودیم کرده گیر ترافیک تو بود۱۰ نزدیک ساعت

 .داره نگه گفتم بهش کوچه دم

 .خونتون دم برسونمت بزار-

 .بدونن فعال چیزی خانوادم خوامنمی نه-

 .بود شده ناراحت یکم انگار

 .نداره اشکال باشه-

 .شدم پیاده ماشین از سریع

 .رفتم خونه سمت

 .رزیتا-

 .بود گرفته بیرون ماشین ی شیشه از رو گل که سعید سمت برگشتم

 .گرفتم رو گل طرفش رفتم
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 .رفت و داد تکون برام رو دستش زد دور

 .دویدم خونه سمت

 .بود تاریک کوچه

 .آوردم در کیفم از رو کلید

 .بود خوبی قرار میاد نظر به-

 .افتاد دستم از کلید

 .ببینم رو صورتش نمیتونستم خوب تاریکی تو.برگشتم

 .شدمی دیده بغلی خونه چراغ بخاطر صورتش از قسمت یک فقط

 .بود دستش سیگاری بود داده تکیه دیوار به

 .طرفم اومد کرد له پاش زیر رو سیگار

 .بود قرمز چشماش

 .بود زده بیرون پیشونیش رگ

 .برداشتم زمین روی از رو کلید

 .بود واستاده روبروم کامال حاال

 .کرد نگاهی دستم گل به

 .هست رمانتکم. خوبه نه-

 . کنم باز رو در که برگشتم

 .گرفت رو بازومو

 .در کنار دیوار به چسبوند.برگردوند منو

 .زدمی نفس نفس

 .نیستم مهم برات که.کنی ثابت رو چی میخوای-

 .اره

 .خیابون کنار کرد پرت کشید دستم از رو گل

 .بودم شده الل

 .کنم فرار خواستممی فقط

 .بود کرده مشت رو دستش
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 .سرم کنار دیوار به کوبید مشت با

 .بستم رو چشمام

 .دادزد

 .لعنتی کنی ثابت رو چی میخوای-

 .کن... ولم-

 .کردم ولت که احمقم یه من بگی میخوای.آره بدی عذابم میخوای-

 .برم بزار-

 .گذاشتی دست چیزی بد رو. لعنتی نکن بامن رو کار این-

 .تو بدون کنم زندگی خودم برای خواممی گفتم بهت من-

 .شد عوض نگاهش حالت

 . یارو اون با.آره من بدون-

 . اون با. تو بدون اره-

 .داد فشار بیشتر رو بازوم

 یک برای هرچیزی از که گرفتی نشونه رو چیزی تو. مردم من.نکن لجبازی من با رزیتا گفتم بهت-

 .مهمتره مرد

 .بگیرم تصمیم زندگیم برای دارم حق من. شدیم جدا هم از ما نمیفمی چرا-

 .داده رو حق این بهت کی.. حق کدوم.. حق-

 شدی جدا ازم که آالن حتی نیستی کس هیچ مال من جز تو

 .کنمنمی آوری یاد دیگه گفتم بهت دیگه بار یک

 .دیونم چقدر من که میدونی خودت.بزنم آتیش باهم رو عوضی اون و خودمو رو تو نکن کاری

 .دادزدم

 .زنیمی حرف اینجوری.دارایتم جز من کردی فکر.کردی خستم دیگه بسته-

 .میوفتم کردیم که تحقیرایی یاد بینمتمی وقت هر.ندارم بهت ای عالقه هیچ دیگه من

 .میخوره بهم ازت حالم.میاد بدم ازت.کنم ازدواج اون با خواممی که زندگیمه تو دیگه یکی حاال

 .متنفرم ازت میفهمی.متنفرم ازت

 .بود زده خشکش کارن
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 .میزد برق بود توش که اشکی از چشماش.شد شل دستاش

 .عقب رفت قدم یک

 .بود شده خورد انگار

 .بودم شده پشیمون زدم که حرفی از سگ مثل.گرفتمی آتیش داشت قلبم کرد نگام اونجوری وقتی

 .شد وسوار رفت بود کوچه کنار که ماشینی سمت باسرعت نکرد نگام دیگه

 .پیچید گوشم تو ها الستیک جیغ صدای

 .سرخوردم در کنار

 .زدم بهش رو حرفا اون چرا-

 .من به لعنت. چرا. گفتم بهش چرا

 .کنم خرد غرورشو خواستمنمی

 .میخورد زنگ کیفم تو گوشیم

 .آوردم درش کیفم تو از

 .بودخونه از

 .داشتم خونه از پاسخ بی تماس تا۲۴

 .تو رفتم کردم باز رو خونه در شدم بلند جام از

 .بودم شده ها مرده مثل نداشتم حسی هیچ

 .شدم خونه وارد

 .سمتم اومد دید منو تا مامان

 بودی؟ کجا االن تا معلوم-

 .نیست خوب حالم میکنم خواهش مامان-

 .داغونم خیلی فهمید مامان

 .رفتم ها پله سمت

 شده؟ چی رزیتا-بابا

 .اتاقم تو برم خواممی بابا هیچی-

 .گریه زیر زدم بستم رو در. اتاقم تو رفتم

 .کنم پاک ذهنم از رو کارن ی چهره تونستمنمی
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 .خودم حال به ریختم اشک. ریختم اشک بازم

 .بودم کرده خوردش اونجوری که مردی بخاطر ریختم اشک

....................................... 

 .بود گذشته دوهفته

 .نبود خبری کارن از دیگه

 .نداشتم حوصلشو من ولی میزد زنگ بهم سعید

 .قراربزاریم بیرون باهم خواستمی

 .برم جایی خواستنمی دلم ولی

 .بودم شده تنها خیلی عسل ماه بود رفته بیتا

 .بیرون میزدم خونه از ها بعدازظهر

 .ببینم رو کس هیچ خواستنمی دلم

 .بودم شده ها دیونه مثل میکردم نگاه اطراف به همش

 میکردم اشتباه ولی میبینم رو کارن میکردم حس همش

 .گذاشتم قرار باهاش سعید اصرار به امروز

 . کنم تمومش خواستممی

 .بود اشتباه کارم اولم از.بدم ادامه ـطه رابـ این به تونستمنمی من

 رفتم آژانس با. نداشتم رانندگی ی حوصله

 .بود داده بهم رو آدرسش سعید که رستورانی دم

 شدم وارد

 .رفتم بود کرده رزرو که میزی سمت.بود شلوغ خیلی

 .سالم-

 دادی نشون بهم خودتو عجب چه سالم-

 .خواممی معذرت-

 .بشین نداره اشکال-

 .نشستم روبروش رفتم

 .نداشتم رو حرفاش به دادن گوش ی حوصله اصال من ولی زدمی حرف همش سعید
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 .کنم تموم رو چی همه که بودم فرصت منتظر

 .خورد زنگ گوشیش

 .کرد نگاهی بهش

 .بیمارستانه از بدم جواب باید رزیتا ببخشید-

 .باش راحت نداره اشکال-

 .بزنه حرف که بیرون رفت شد بلند جاش از سعید

 .میکردم نگاه اطراف به منم

 .بود دیگه زن و مرد چندتا با دیدمش تر اونور میز تا چند

 .بود کرده یخ دستام

 .دید منو سمتم برگشت

 .برگردوند رو سرش بعد انداخت بهم نگاهی

 .بودم شده جوری یک

 . کنه فرق برخوردش میخواست دلم شاید

 .پایین انداختم سرمو

 کردمی نگام دیگه نبایدم بودم زده بهش من که حرفایی اون با داشتم انتظاری چه

 .برگشت سعید

 .بدم جواب بودم مجبور. ببخشید-

 .نداره اشکال گفتم-

 .بگم بهش چجوری نمیدونستم هنوز من آوردن رو غذا

 .میکردم بازی غذام با

 .نداری دوست چیه-

 .کردم بلند سرمو

 .بزنم حرف باهات باید-

 .بگو خوب-

 خواممی معذرت واقعا من...من-

 .بدم ادامه نمیتونم دیگه واقعا
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 کرد نگام حرکتبی

 .چیه منظورت-

 .بدم ادامه تونمنمی کن باور ولی کردم تالش خیلی متاسفم-

 .بشقابش روی انداخت قاشقشو

 .بود شده عصبانی

 .مسخرتم من کردی فکر-

 خوردم جا حرکتش از

 .بودم نداده قولی بهت که من-

 .هستی کی کردی فکر. بودی نداده قول-

 .کردی خودت معطل منو که

 .میزاری کالس برام تو اونوقت کنم نگاشون من دارن ارزو نفر چند میدونی

 .میزد حرف باهام اینجوری داشت سعید که نمیشد باورم.شدم بلند جام از

 .بزنه حرف اینجوری باهام که حد این تا نه ولی بشه ناراحت ممکنه میکردم فکر

 .رفتم رستوران بیرون سمت

 .رفتممی باسرعت

 .کشید دستمو پشت از یکی دفعه یک

 .شدم عصبانی لحظه یک خواممی معذرت رزیتا-

 . کن ولم-

 .دارم دوستت من خواممی معذرت گفتم-

 .کنم ولت نمیتونم

 .کن ولم گفتم-

 .برسونمت بزار حداقل-

 . نمیخوام-

 .بیرون کشیدم دستش تو از دستمو

 .بودم شده آشنا باهات که بود دوهفته همش من-

 .بودم نداده قولی بهت اولم از
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 .ببینمت اومدم که بود بار دومین این مدتم این تو

 .کنی رفتار باهام اینجوری بخوای که باشم داشته بهت تعهدی نکنم فکر پس-

 .بشناسمت ندادی فرصت بهم حتی تو کنیمی اینجوری چرا.خواستم معذرت که من-

 .بشم آشنا باهات این از بیشتر خوامنمی من-

 .فهمیدی میشی پشیمون کارت این از-

 .برگردی دوباره بخوای ندارد ای فایده دیگه اونوقت

 .جهنم به برو-

 .رفتم خیابون سمت سرعت با

 .دنبالم اومد سعید

 .واستاد روبروم اومد

 . لیاقتی بی خیلی بگم بهت باید رفتن قبل-

 .زدم بهش پوزخندی

 .دادی نشون تو اصلی شخصیت زود هم تو-

 جدا ازت خواممی که داشتم وجدان عذاب. بگم بهت چجوری که میکردم فکر اینجا بیام اینکه از قبل

 بشم

 .داشتم که بود چیزی ترین مسخره وجدان عذاب میبینم میکنم فکر که آالن ولی

 .زمانی دکتر کنار برو

 خیابون سمت اون رفتم. شدم رد کنارش از اونور دادم هولش

 .زدممی قدم خیابون کنار باسرعت

 .بودم زمین روی آدم ترین شانس گند کنم فکر

 .میشدن رد کنارم از ماشینا

 .سمتش برگشتم.میزد بوق کنارم ماشین یک

 .بودن توش پسر تا دو

 .میری کجا تنها شب وقت این شو بیاسوار خوشگله هی-

 .عوضیا گمشید برید-

 .نکن ناز شو بیاسوار. ادب بی چه وای-
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 .دادم ادامه راهم به

 .میومدن دنبالم داشتن بازم

 .دادم فحش کلی دلم تو رو سعید

 .بمونم خیابون تو شب وقت این بود شده باعث که

 .بود اعصابم رو ماشینم اون. خونه برم بگیرم تاکسی که خیابون اونور برم خواستممی

 .شد پیاده ماشین از پسرا از یکی.جلوم پیچید ماشینه بشم رد خیابون از اومدم تا

 .دیگه شو سوار بیا خانم-

 . احمق گمشو برو-

 .داشت نگه ماشینه همون جلوی دیگه ماشین یک موقع همون

 .شد پیاده ازش کارن

 .گرفت یقشو اومد پسره سمت

 .کردیمی غلطی چه داشتی-

 .بود ترسیده کارن از پسره

 .شد اشتباه ببخشید اقا-

 .رفت و شد ماشینش سوار سریع پسره.ماشین سمت داد هولش کارن

 .بود زده خشکم جا همون من

 .کرد نگاهی بهم

 .شو سوار-

 .نخوردم تکون جام از

 . شو سوار نمیشنوی-

 .کردم بهش نگاهی. بود جدی چهرش

 .میکرد نگام اخم با جور همون.نداد نشون العملی عکس هیچ

 . برم من سواربشی نمیخوای-

 .بشم ماشینی هر سوار شب وقت اون نمیتونستم رفتم ماشینش سمت آروم

 .نشستم کردم باز رو در

 .کرد حرکت و نشست اومد اونم بعد یکم
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 .گفتنمی چیزی

 .کردمی رانندگی سکوت تو

 .آوردم درش کیفم تو از.خورد زنگ گوشیم

 .بود سعید

 .کردم رجیکتش

 .زد زنگ دوباره

 .کیفم تو انداختم رو گوشم

 .زد زنگ بازم

 .کرد بهم نگاهی چپ چپ کارن

 .کردم خاموشش آورم در دوباره رو گوشی

 .بود ساکت

 .زدنمی حرفی که.بود گرفته لجم

 که دفعه یک به این ولی میزدم حرف بازم شدم تحقیر همه اون من.نمیزنی حرف که جهنم به)

 .گرفته رو خودش.زدم حرف باهاش اونجوری

 .(داره دوستم گفتمی بعد.باشه مهم برام باید چرا درک به اصال

 .میکندم حرص از رو لبم پوست

 !.خونه؟ گشتیبرمی تنها نرسیدی تفاهم به دکتر آقای با-

 .کردم نگاش تعجب با

 .میفهمید چیزی نباید

 .بشم مزاحمش نخواستم من داشت کار جایی یک.خوبه اخالقش هم خیلی برسم تفاهم به نباید چرا-

 .زد پوزخندی

 .داشتید تفاهم باهام خیلی جهنم به برو گفتی بهش وقتی. بود معلوم کامال-

 .(بودم شانس گند من واقعا. بود دیده رو چی همه لعنتی)

 .کردم مشت دستامو

 .میاد پیش جزی چیزای این. کنهمی دعوا نامزدش با هرکسی-

 .نمیدی تلفنشو جواب همین بخاطر پس.اهان-
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 .باشه داشته ربط کسی به شخصیم مسایل نکنم فکر چی که حاال کردمی عصبیم داشت

 .برسید تفاهم به و کنید آشتی زود باهم امیدوارم.نداره ربطی من به میشی عصبانی چرا باشه-

 .بود لبش رو مسخرش پوزخند

 .رفتمی راه اعصابم رو داشت

 .چرخوندم پنجره سمت رومو

 .میدید منو میکردم دعوا احمق اون با که امشب همین باید که شانس این به لعنت

 .واستاد قرمز چراغ پشت

 .میزد بوق همش بود کنارمون ماشین یک

 .بود پریده رنگش یکم ولی.نمیکرد نگاه بهش کارن. میزد بوق که ماشینی سمت برگشتم

 .کیه ببینم بودم شده کنجکاو

 .ببینمش من خواستنمی انگار.بود جلوم کارن کیه بدم تشخیص نمیتونستم خوب ولی بود زن راننده

 .بود تالفی موقع االن

 .بدی جوابشو نمیخوای-

 .کرد بهم نگاهی کارن

 !.رو؟ کی جواب-

 .داره کار تو با انگار میرنه بوق همش که همون-

 .نداره کاری بامن کسی-

 .نرسیدی تفاهم به هاش با هم تو نکنه-

 .جات سر بشینی شی ساکت بهتره-

 .زدم لبخندی

 .بود شده مشت فرمون روی دستاش کارن

 .کنه فرار موقعیت اون از داشت عجله انگار

 .نمیتونست ترافیک بخاطر ولی

 .زد بوق اینقدر کشت خودشو بیچاره دار ـناه گـ چرا-

 . نزن حرف گفتم-

 .کیه؟ ببینم بزار.بزنم حرف دارم دوست-
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 .ببینمش خوب کشیدممی سرک

 .بودیم ترافیک تو همچنان ولی بودیم افتاده جلو ازش یکم ما

 .ببینه رو ما خوامنمی طرف اون بکن روتو. فهمیدی.بشین آدم مثل سرجات رزیتا-

 .بود گرفته حرصم

 .ببینه باهاش کسی رو من خواستنمی چرا

 .بود مهم خیلی براش دختره حتما

 که بود مهم براش اینقدر که داشت چی زن اون. داره دوستم بود گفته پیش دوهفته هنوز

 .ببینه رو من خواستنمی

 .بمونم ماشینش تو خواستمنمی دیگه.داشتم بدی حس

 .کردم باز رو ماشین در

 .شدم پیاده

 .کنیمی غلطی چه داری-

 .خونه برم خودم میخوام.نداره ربطی تو به-

 .ببینه تو با منو کسی نباشی نگران بهتره هم تو

 .چیه کارا این دیونه شو سوار-

 .بستم محکم رو ماشین در

 .تر جلو رفت کارن جلو بره کارن که میزدن بوق ماشینا

 .کرد ترمز پام جلوی میزد بوق همش که ماشینی

 .پایین داد رو شیشه

 .بود کرده شوکم بود توش که کسی

 .بود شده تنگ برات دلم بودی کجا عزیزم وای-

 .بود زده خشکم

 .شده کر انگار زنممی بوق هرچی که دیونه کارن اون.شده ترافیک.شو سوار بیا-

 . دیگه بیا

 .بشم سوار شدم مجبور

 .بود شده تنگ برات دلم بزنی چیزی زنگی یک نگفتی بیمعرفت خبر چه. بینمتمی خوشحالم خیلی-
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 .بود شده تنگ برات دلم منم-

 .شد کمتر ترافیک

 . کانادا بودی رفته گفت مهری خاله-

 .برگشتی کی

 .رفتی دفعه یک شد چطور

 .میگه داره چی فهمیدمنمی

 .داشت نگه سرش پشت نگین. بود داشته نگه جاده کنار کارن

 سمتمون اومد کارن

 .طور همین منم شد پیاده نگین

 .بودم زده گند

 .زنممی بوق دارم ساعته یک چته معلومه کارن-

 .نفهمیدم ببخشید-

 .نیست جاها بقیه به دیگه حواسم بشینه پیشم رزیتا منم البته-

 .کنی سوپرایزم عروسی برای میخواستی.هان برگشته نگفتی چرا-

 .زد زورکی لبخندی کارن

 . دیگه اره-

 .زدم بهم رو سوپرایزتون ببخشید-

 .رزیتا دیدمت.شدم خوشحال خیلی ولی.شرمنده

 .بودم شده الل

 .بکنن کلمو خوانمی که بود کسایی مثل کارن ی قیافه

 .نگفتی اومدی کی رزیتا-

 .چیه ماجرا نمیدونستم اصال

 ..من..من-

 .نمیدونه چیزی کسی هنوز.اومده دیروز-کارن

 .زنمنمی حرفی کسی به منم باشه-

 .برم من شده دیر ببخشید
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 .بینمتمی عروسی تو

 . بیای زود

 .باشه-

 .رفت شد ماشینش سوار نگین

 . سمتم اومد کارن

 .عقب رفتم قدم یک ترسیدم

 .برد ماشین سمت منو گرفت رو بازوم سمتم اومد باسرعت

 .خونه برم میخوام.کن ولم کنیمی چکار-

 .میشکونم گردنتو بزنی حرف دیگه کلمه یک-

 .بود عصبانی خیلی

 .شد سوار خودشم ماشین تو داد هول منو.نزدم حرفی

 .کرد حرکت

 .فرمون به کوبید بار چند

 .زدی گند چی همه به شد راحت خیالت-

 .نگینه دونستممی چه من. چه من به-

 !.هان؟ کیه کردی فکر-

 !شده؟ چی مگه حاال. هرکیه-

 .کنی درستش باید خودتم زدی گند که حاال!.  شده چی-

 !.؟.مگه کردم چکار من-

 .نداره خبر ما طالق از کسی-

 تموم نگین و کیارش عروسیه تا کانادا تحصیلیت مدارک برای رفتی تو که.بود گفته همه به مامان

 .بگه بقیه به میخواست بعدا بشه

 !.چیه؟ مگه شدیم جدا ما بگه خواستمی خوب-

 کردمی ازت مامانم که هایی تعریف با مخصوصا.میفهمید که بود کافی میشناسی که رو خالم-

 



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

620 

 

 سرش منت هرچیزی سر اینقدر.کردمی بیچاره عروسی سر رو کیارش. شدیم جدا ما میفهمید اگه

 .کنن پیدا مشکل بازم بود ممکن. میشد کالفه که میزاشت

 .میفهمید که بالخره چی که خوب-

 حق هم کسی بود شوهرشه. بود کرده ازدواج نگین با کیارش موقع اون ولی میفهمید بالخره اره-

 .نداشت دخالت

 .بزنه بهم رو چی همه کنه مجبور رو نگین بازم بود ممکن خالم عقد قبل ولی

 !؟.داره مشکل خالت چه من به-

 .میشد تموم چی همه هفته آخر تا نبود تو فضولیه اگه-

 .فهمیدی نکردم فضولی من-

 !؟.کیه ببینم خواستممی همش بودم من پس-

 .نداره؟ ربطی من به شما خانوادگیه مسایل-

 برگشتی تو مثال فهمیدن همه فردا بیاره دوم امشبو اگه نگین باش مطمعن.نداره ربطی باشه-

 .خونتونه دم مامانم اونوقت

 !.چی؟-

 .برگشتی تو مثال فهمیدن االن همه باش مطمعن گمنمی چیزی کسی به میگه نگین وقتی-

 .نداره ربطی من به گفتم-

 به رو همین هم فردا ببینم میخواد دلم. باشه-

 .میگی مامانم

 مجبور که میکرد پیله بهم اینقدر.نبود ساخته ازم کاری جون مهری مقابل در من گفتمی راست

 بکنم هرکاری میشدم

 .کن راضی جوری یک خودت مادرتو.کردم اشتباه من ببین-

 .!شناسیشمی خوب که خودت چجوری-

 

 .بودم افتاده هچلی چه تو احمقانه فضولیه یک بخاطر وای

 .داشت نگه خونه دم. رسیدیم خونه به

 .کنم چکار حاال-

 .میدونی خودت حاال.بشینی سرجات بدی گوش رو حرفم خواستیمی نیست من مشکله-
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 !چی؟ یعنی-

 .ومامانم میدونی خودت-

 .کردم درشت چشمامو

 ! کارن-

 .بود شده عوض نگاهش حالت.شد خیره بهم

 .میکردم نگاش منم

 .بود ایستاده زمان انگار

 .اورد صورتم سمت دستشو

 .گوشم پشت زد آروم موهامو

 .کرد نزدیک بهم سرشو.بود زده خشکم

 .بستم رو چشمام

 .خورد زنگ گوشیش دفعه یک

 .عقب پریدیم هردو

 .زنگ روی گذاشتم دستمو رفتم خونه در سمت.شدم پیاده ماشین از سریع

 .بستم رو در تو رفتم کنم نگاش برنگشتم اصال. شد باز در

 .دادم تیکه در پشت

 .بود قلبم روی دستم

 .رفته که فهمیدم ها الستیک صدای از

 .میکردم غلطی چه داشتم

 .رفتم خونه سمت باسرعت

 .بود واستاده ورودی در جلوی مامان

 !کرده؟ دنبالت کسی.رزیتا شده چی-

 .نه-

 . بودی کجا االن تا. میزنی زنگ اینجوری چرا پس-

 .شبه۱۲ ساعت

 .دارم شام قرار دوستام با گفتم که من مامان-
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 .بودی بیرون شب وقت این تا چرا گفت.بود ناراحت دستت از خیلی بابات نداره ربطی من به-

 .بزنه حرف باهات میخواد فردا گفت

 .مامان باشه-

 .وقته دیر بخواب برو خوب خیلی-

 .رفتم اتاقم سمت

 .آوردم در لباسامو

 .افتادم کارن های نگاه یاد بازم

 .بستم چشمامو

 .کنیمی فکر بهش چرا احمق شدی دیونه-

 .شدم دیونه وای

 .نمیزدم بهم سعید با کاش

 .میشد چی نمیزدم بهم مثال

 .میکردم عادت بهش هیچی

 بدی ادامه خواستیمی کی تا دیونه احمق آخه

 . کنم چکار خوب

 .کردم اشتباه من ببخشید بگم کارن سراغ برم

 .کردی خورد رو روم غرورم ببخشید

 .نمیکنم کاری همچین من عمرا نه

 .میشم خل دارم وای

 .کردم روشن رو گوشیم

 .داشتم سعید از تماس تا چند

 .بود کرده خواهی معذرت بود فرستاده برام هم اس ام اس تا چند

 دوباره.کردم پاک رو همه

 .اومد برام اس ام اس یک

 .کردم بازش

 .کن فراموش رو میافتاد داشت که اتفاقی-
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 .بود اشتباه یک

 .ریخت بهم اعصابم

 .تخت روی کردم پرت رو گوشی

 .کردم نگاش مجسمه مثل که خرمه خوده تقصیر همش. لعنتی کیه کرده فکر-

 .کارن بهت لعنت

 .کنم چکار دونستمنمی حرص از.کشیدم رو موهام

 .بود۱۲:۳۰ کردم نگاه ساعت به زدن رو اتاقم در

 .بله-

 .اتاق تو اومد مامان

 .بیداری-

 .خوابیدممی داشتم ولی.اره-

 .اینجوریه موهات چرا-

 . دیگه بخوابم خواستممی مامان کن ول-

 .کنیمی اینجوری چرا باشه-

 .نشست کنارم اومد

 .کنم صبر صبح تا نمیتونستم.نشو ناراحت فقط بگم بهت چیزی یک خواممی رزیتا-

 .بود آورده گیر وقت االن مامان

 .مامان چیه-

 .شده پیدا برات خوب خواستگار یک راستش-

 .بود مهم کجاش این االن مامان کردی شروع باز-

 .نیست جدیدی موضوع که این.بگی شب وقت این باید که

 .داره فرق یکی این. نه-

 .بگم بهت االن گفتم بشی بیدار دیر تو شاید گفتم.بگیره وقت بزنه زنگ صبح مادرش قراره

 .کن تمومش کردم خواهش از مامان-

 .خوبه خیلی یکی این بخدا-

 .کردم نگاه مامان به
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 .میکردم آزاد کارن بند از رو خودم بالخره باید

 .میکردم ازدواج خواستگارم اولین با منم میخواست اینجوری اون که حاال.بود فرصت بهترین این

 . بیان بگو باشه-

 .دخترخوبم افرین-

 .بیرون رفت اتاق از مامان

 .کشیدم دراز تخت روی منم

 .کنم فکر چیزی به خوامنمی

 .بود راه بهترین ازدواجم اره

 .شدم بیدار خواب از............................... 

 .بودم خوابیده چقدر بود ۱۱ نزدیک ساعت

 .بود بـرده خوابم که بود صبح ۵ساعت

 .بود جمعه امروز شد خوب

 .شدم بلند جام از

 .گرفتممی سردرد خوابیدممی دیر هروقت داشتم بدی سردرد

 .بود ریخته بهم هم اعصابم دیشب که مخصوصا

 .پایین رفتم شستم رو صورتم

 بود پذیرایی تو خانم زهرا

 .سالم-

 .خوبی مادر سالم-

 .کجان بابا و مامان. ممنون-

 .بیرون رفتن دارید مهمون شب اینکه مثل مادر نمیدونم-

 .کنن چکار بیرون رفتن-

 .نگفتن من به چیزی نمیدونم من-

 .باشه خوب خیله-

 ؟.نمیخوری صبحانه-

 .کنهمی درد سرم هست اگه چای فقط -



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

625 

 

 .شدی مریض چرا-

 .دارم سردرد فقط.نه-

 .آشپزخونه سمت رفتم

 .بودن شده مشکوک بابا و مامان

 .بودن رفته کجا یعنی

............... 

 .بودن نیومده بود شده۲ ساعت

 .شدممی نگران داشتم.نمیدادن جواب رو گوشیشون

 .اومد حیاط در صدای که

 .شد حیاط وارد بابا ماشین

 .حیاط تو رفتم

 .شد پیاده ماشین از مامان

 !.بودید؟ کجا سالم-

 .بیرون بودیم رفته-

 !.کجا؟-

 .داریم مهمون شب.داشتیم خرید یکم-

 !چی؟ خرید-

 .بخرم لباس میخواستم-

 .لباستون کو حاال.نداره رو حرفا این معمولی مراسم یک.خاصیه مراسم مگه وا-

 .نکردم پیدا چیزی-

 .نخریده چیزی آخرم کرده عالف ها خیابون تو مارو ساعته چند -بابا

 .کردم نگاه بابا به تعجب با

 .نبود مامان با کردن خرید اهل بابا

 .خرید میرید باهم حاال تا کی از شما-

 .اومدن بجنبیم تا مهمونا شده دیر کنار برو حاال وقته خیلی از-

 . انداختم باال رو هام شونه
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 .خوردیم نهار

 کرد صدام بابا نهار بعد

 .دخترم بیا جان رزیتا-

 .بابا پیش رفتم

 .بشین عزیزم-

 .نشستم مبل روی

 .گفته امشب ی درباره بهت مادرت دونممی دخترم ببین-

 .کنه فرق رفتارت خیلی دارم دوست هستن مهمی آدمای خیلی اینجا میان دارن که آدمایی این

 .کنی موافقت ازدواج این با و کنی گوش حرفم به خواممی

 ..اخه-

 درست تصمیم باید میبری بین از داری خودتو کردی درست تو که وضع این با دخترم ببینن-

 گوش حرفم به خواممی ازت حاال ولی کردی رو کار این تو ولی نگیر طالق گفتم بهت من.بگیری

 کنی

 .کن قبول و کن اینبارگوش پدرت حرف به ولی توه زندگیه این دونممی

 .بگم نه بهش نمیتونستم.بود کرده درخواست ازم بابا که بود بار اولین برای

 .بگید شما هرچی بابا باشه-

 .نزدی حرف حرفم رو میدی قول-

 .کنم فراموشش گفت که. افتادم کارن حرف یاد

 .بوده اشتباه من به شدنش نزدیک گفت بهم

 .میدم قول بله-

 .میدم قول تو طرف از بهشون من پس-

 .دادی قول بهم باشه یادت

 .بابا بله-

 .بود خوشحال بابا

 کاراتو من بده وکالت نمیری دنبالش که تو اموالته کارای مال کن امضا رو ها برگه این راستی-

 .بکنم

 .کردم امضا رو ها برگه
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 .اتاقم تو رفتم شدم بلند جام از

 .بود گذاشته تخت رو برام پیراهن یک مامان

 .بود کلوش کمر از زانو روی تا کوتاه آبی سبز پیراهن یک.پوشیدمش

 .میکردم فراموش رو چی همه باید.کردمنمی فکر هیچی به پوشیدمش

 .کردم زیادی آرایش

 .گذاشتم باز موهامو

 .زدم لبم به هم زرشکی رژ

 .رفتم پایین ها پله از

 .زدن رو در زنگ بود۸ ساعت

 .کردم نگاه آیفون طرف به

 کیه؟-بابا

 .اومدن محتشم ی خانواده-خانم زهرا

 .میکردن چکار اینجا اینا بود زده خشکم

 .شد بلند جاش از عصبانیت با بابا

 بیان داد اجازه بهشون کی بیخوداومدن-

 .من ی خونه

 زیاد گفتن بیان گفتم من.بزنن حرف باهامون خواستنمی نشو عصبانی جان خسرو گفتم من-مامان

 .کردمنمی قبول بود زشت. نمیگیرن رو وقتمون

 بشه ریزی ابرو مهمونا جلوی خوامنمی کنیمی ردشون زود عاطفه -

 .میرن زود عزیزم باشه-

 کنم چکار نمیدونستم.بودم گرفته استرس

 .تو اومدن وکارن محتشم آقای و جون مهری بعد یکم

 .بود شده درشت تعجب از چشمام

 .کردمی چکار اینجا اون

 .کردم سالم جلو اومدم

 .کرد بغلم مهرجون
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 .بود شده تنگ برات دلم عزیزم سالم-

 نداد محل کارن به بابا

 .داد دست سرد هم محتشم آقای با

 .نشستن رفتن همه

 .کردمی نگاه ساعتش به بابا

 .بیاد براتون قراره مهمون کنم فکر شدیم مزاحم ببخشید- جون مهری

 هستن هم مهم خیلی اتفاقا بله-بابا

 .رفت بابا به ای غره چشم مامان

 .پایین بود انداخته رو سرش کارن

 .اینجا آوردنش زور به انگار کردنمی نگاه

 .شمنمی مزاحم زیاد ما پس-

 نگفتم خانوادم به من.کنه ازدواج دیگه ی هفته قرار کوچیکم پسر.داریم مشکلی یک ما راستش

 شرکت مهمونی این تو جون رزیتا.بدید اجازه بخوام ازتون اومدم من شده جدا جون رزیتا از کارن

 . کنه

 .شد بلند جاش از بابا

 .شماست ی مسخره من دختر مگه. خانم بشه چی کی-

 .بود کرده مشت دستاشو کرد روبلند سرش یکدفعه کارن

 چند داره اشکالی چه.مابوده عروس زمانی شمایک دختر برخوردیه چه این آریا اقای-محتشم آقای

 .باشه مهمونی این تو ساعتی

 .شد زنش خورد رو شما پسر گول زمانی یک من ی ساده دختره آره. زمانی یک میگید خودتون-

 خوادنمی دلم االنم.نداشت لیاقت پسرتون ولی

 .باشه داشته ای ـطه رابـ هیچ وخانوادتون شما با

 .کنه ازدواج بیادو خواستگار براش قرار اآلنم

 !بابا-

 که کردی رو کارا همین رزیتا باش ساکت تو-

 .کردن استفاده سو سادگیت از آدما این که

 .زد گولت لیاقتبی آدم این
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 .شدممی آب خجالت از داشتم

 .شد بلند هم محتشم آقای

 .آقا باشید زدنتون حرف مواظب-

 .نیستید بلد رو خونتون مهمون به گذاشتن احترام هنوز شما

 نیست معلوم نه آورده بدست خودش زحمت با داره که هرچی بالیاقتیه آدم هم خیلی من پسر درضمن

 .باشه اومده کجا از

 !بابا- کارن

 .محتشم آقای سمت اومد بابا

 .نیست درستی راه از من ثروت بگی میخوای-

 .کنیمی حسادت نرسیدی جایی به خودت چون دونممی. فرهاد میشناسمت خوب من

 .بزنن حرفی نتونن تو امثال که دارم اینقدر شکر رو خدا.کنم حسادت بهت من داری چی تو بابا برو-

 .رفت بابا سمت مامان

 .کاریه چه این خسرو-

 .نده راه خونه تو رو هرکس نگفتم بهت-

 .زشته باش آروم جان خسرو-

 .رسیده دوران به تازه.میده نشون خودشو داره خانم نداره اشکال-

 !فرهاد-جون مهری

 .کنیم چکار نمیدونستیم کارن منو

 .بود گرفته باال دعواشون

 .رفتم بابا سمت من

 .پدرش سمت رفت هم کارن

 .میزد تند تند قلبم

 .پایین بود اومده فشارم

 .رسیده دوران به تازه میگی من به داری تو-بابا

 .هستی ای خانواده چه از دوننمی همه خوبه

 کشیدم رو بابا دست
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 . میکنم خواهش بابا-

 بیرون کشید دستم تو از رو دستش

 .زد داد باعصبانیت

 .کردمی کار پدرمن برای بابات دوننمی همه-

 .میکرد کار تو پدر برای من بابای-

 بابات.کردنمی حسابم رو پدرتو امثال من بابای-

 .بود آورده بدست ازنزول اموالشو یهمه

  کشید باباشو کارن

 .بریم بیا میگی چی بابا-

 .بوده خور نزول باباش دوننمی همه.کیه کرده فکر. پسر کن ولم-

 .گرفت یقشو. کارن پدر طرف کرد حمله بابا

 . بوده خور نزول من پدر-

 .نداشتم رو ها صحنه این دیدن طاقت دیگه

 .نمیومد باال استرس از نفسم

 .زمین خوردم

 .سمتم دوید کارن دیدم

 .کرد بلند زمین روی از رو سرم

 !؟.شد چی رزیتا-

 .نمیومد باال خوب نفسم

 .دادزد کارن

 .!کجاست اسپرش-

 .میارن رو اسپرت االن.بکش نفس آروم عزیزم-

 .کردم نگاه نگرانش چشمای به

 .داد فشار دهنم تو. گرفت ازش اوردکارن خانم زهرا رو اسپره

 .بود شده بهتر نفسم

 .بود دستش روی هنوز سرم
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 !خوبی؟-

 .بود مهربون چقدر چشماش-

 .نشو نزدیک من دختر به ببینم کنار برو-بابا

 .شد بلند کنارم از کارن

 .بود من به نگاهش هنوز

 بردارید ما ی سرخانواده از دست بیرون برید-

 .مونیممی اینجا کنیمی فکر پس نه-محتشم آقای

 .نیست سالمم همچین خودت مال دخترت

 به سرش پسره این خوبه.کرده عقدش.خورده رو گولش من ی ساده پسر کرده چکار نیست معلوم

 .داد طالقش خورد سنگ

 دادزد کارن

 !.بابا-

 . داره چی دختره این.کارن باش ساکت-

 .نگفتن بهت که داره عیبی چه دیگه نیست معلوم هست که مریضم

 .بشن زنت دارن آرزو همه.میگیرم برات رو شهر این دختر بهترین بریم بیا

 .هست چی انگار داره خواستگار دخترم میگه همچین

 .کردنمی نگاشم کسی نداشت هم رو قیافه همین اگه

 .هست که هم گرفته طالق نیست که سالم

 .ریخت صورتم رو اشک قطره یک

 .کنی توهین بهش نداری حق کن تمومش بابا-کارن

 این دست از که داشت دوستت خیلی خدا البته.دادی طالقش نرفته که یادت.نشو جوگیر پسر بریم بیا-

 .داد نجاتت خانواده

 .نزدم زنگ پلیس به تا بیرون برو-بابا

 .میریم داریم خودمون نکش زحمت بیخود-

 درو بیرون رفت خونه از عصبانیت با. بشی نزدیک خانواده این به باشه آخرت دفعه. مهری بریم

 .بست

 .کرد نگام ناراحتی با جون مهری
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 .بشه اینجوری خواستمنمی دخترم ببخش-

 .رفت در سمت برداشت کیفشو

 .بود من به نگاهش هنوز کارن

 بابادادزد

 ماه این آخر تا که هرچند.میرسم حسابتو ببینمت دخترم نزدیک درضمن.!.زود بیرون بفرمایید-

 .نداره مشکلی هیچ دخترمن که میفهمید پدرت اون و تو اونوقت.کنهمی ازدواج

 .بیرون رفت خونه از.کرد مشت رو دستاش کارن

 .بود کاری چه این خسرو-مامان

 بهم روم جلوی که دادی راه خونه تو رو پاها سروبی این بود تو تقصیر همش عاطفه نزن حرف-

 .کنن توهین

 .میان ها مهمون آالن کن مرتب خودتو یکم دخترم شو بلند هم تو

 .نیست خوب حالش رزیتا نیان بگم بزنم زنگ خسرو-

 دختر بفهمن تا بدم شوهر رو رزیتا ماه این آخر تا باید من. خوبه هم خیلی رزیتا نکرده الزمنخیرم-

 .نداره مشکلی هیچ من

 . خوبی بابا رزیتا

 .کرد نگام نگرانی با بابا

 .بابا خوبم-

 . خوبن چقدر میفهمی ببینی رو خانواده این خودت. پاشو دخترخوبم افرین-

 .شدم بلند جام از

 .رفتم دستشویی سمت

 کردم نگاه آیینه تو

 .بود شده سیاه چشمم زیر

 .بود خورده گره توهم همه موهام

 .بستم موهامو

 .افتادم کارن نگاه یاد

 .بود کرده بغلم وقتی.قلبش ضربان یاد

 .گفتنش عزیزم یاد
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 .بود کرده طرفداری ازم باباش جلوی

 .ریخت صورتم رو اشکم دوباره

 .کردم پاک رو صورتم

 .نداشتم مهمون ی حوصله کردم رنگ کم رژمو

 شرشون از خواستممی چجوری.نداشتن ایرادی هیچ حتما.بود کرده تعریف ازشون خیلی بابا

 .بشم خالص

 .بیرون اومدم دستشویی از

 .بود پریده رنگم

 .پریده رنگت خوبی عزیزم-مامان

 .مامان خوبم-

 .شدن خونه وارد متوسط قد با پسر یک یک با آقا و خانم یک. زدن رو در زنگ دوباره

 .بود پسره دست بزرگی گل

 .بشه تموم موضوع این میخواستم فقط نبودن مهم برام

 .نشستن اومدن

 .بود نیومده خوشم ازش بود جوری یک خانومه

 .بود زده زل بهم سبزش چشمای اون با هم پسره

 .اومدین خوش-بابا

 .بودیم ترافیک تو ساعت یک.بود ترافیک خیلی اریان اقای-خانومه

 .شده شلوغ جا همه دیگه االن بله-

 .مطلب اصل سر بریم بدید اجازه اگه خوب-پدره

 .بشن آشنا بیشتر باما یکم باید دخترخانومتون ولی بشناسید مارو خوب شما کنم فکر

 .هستم نیازی احمد من

 .هستیم تجارت کار تو ولی عمرانه مهندس نریمان پسرم

 . هست هم بچهمون تنها. نریمانه شرکتم ی کاره همه

 پسرا االن میدونید که خودتون سالمیه و خوب واقعاپسر ولی کنم تعریف پسرم از نمیخوام-خانومه

 .هستن چیزی جور همه دنبال
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 .نیست هیچی اهل.کاره تو سرش همش بچم ولی

 تو رو هرکسی مهمه برام آیندش خیلی دارم رو دختر همین من میدونید هم شما.معلومه بله-بابا

 .نمیدم راه خونم

 .(نیست هیچی اهل که بود معلوم نگاهش از گفتمی راست مادرش بود مخم رو پسره های نگاه) 

 .میزدن حرف جور همین داشتن

 .نداشتم رو حوصلشون

 .بزنم حرف برم پسره با که کرد اشاره بهم بابا

 .کنم خفه رو خودم میخواست دلم

 .رفتم پذیرایی ی دیگه سمت شدم بلند جام از

 .اومد هم اون

 .نشست روبروم اونم نشستم رفتم

 .میکرد نگام فقط بود ساکت

 .کنم بهش بزنم داشتم دوست

 .بزنید حرف نمیخواید-

 . بفرمایید شما. ببخشید بله-

 .نکنه قبول منو که کنم کاری خواستممی

 ..کردم ازدواج قبال من میدونید-

 .گفتن پدرتون نیست مشکلی بله-

 .دارم هم دیگه مشکل یکم من خوب-

 !؟.مشکلی چه-

 .نشم دار بچه ممکنه مشکلم بخاطر.میکنم استفاده اسپره از. دارم تنفسی مشکل من راستش-

 .ندارم عالقه بچه به خیلی من بعدم. باشه داشته مشکل ممکنه هرکسی نداره اشکال-

 .دارم دوست خیلی بچه من ولی-

 .بگیریم فرزندی به بچه تونیممی ندارم مشکلی من نداره اشکال-

 .نشم دار بچه ممکنه من نیست مهم برات شما-

 .خانوادتونید فرزند تنها شما
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 .شیمنمی داربچه فهمیدممی بعدش میکردم ازدواج یکی با بود ممکن من خوب.نیست مهم نه-

 .داره فرق خیلی ندونه آدم وقتی میگم بهتون خودم دارم من کنهمی فرق االن-

 .بگیرم تصمیم درست راجبش تونممی االن حداقل بدتره ندونم وقتی اتفاقا نه-

 .میداد رو جوابم جوری یک گفتممی هرچی

 .کرد قبول بازم ولی گذاشتم شرط کلی

 .(کردمی قبول میگفتم هرچی بود احمقی عجب)

 .بود کرده کالفم

 .بریم نیست مشکلی اگه خانم رزیتا خوب-

 . شد بلند جاش از

 .دیوار به بکوبم رو سرم میخواست دلم.شدم بلند منم

 .رفتیم بقیه سمت

 .نشستیم سرجامون کدوم هر

 !؟.شد چی خوب-خانومه

 .ندارم مشکلی که من.هستند مناسب نظر هر از خانم رزیتا من نظر به-نریمان

 .زد لبخندی بابا

 .مبارکه پس-

 ؟.چیه نظرت چی شما جان رزیتا-بابا

 کنم فکر یکم باید.گرفت تصمیم نمیشه که زدن حرف بار یک با آخه نمیدونم-

 رو جوابمون هفته آخر تا ما بدید اجازه که اگه نیازی آقای پس -

 میدیم بهتون

 .نداریم حرفی ما باشه-پدره

 .کنید میل رو تون شیرینی و میوه بفرمایید پس-

 .شدن مشغول دوباره همه

 .نمیرفتن چرا نمیدونم

 .کردم نگاه ساعت به

 .بود گذشته۱۰ از
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 .رفتن و کندن دل بالخره

 .رفتم ها پله سمت

 !رزیتا-بابا

 .بله-

 .چیه کردن فکر این پس نمیزنی حرفی من حرف رو نگفتی تو مگه-

 .بگم بله تونمنمی که دفعه یک به کنم ازدواج خواممی من بابا-

 بفهمه نمیتونه نکنه زندگی یکی با تا آدم تونیمی کردن فکر هفته یک با مثال تونینمی چرا-

 .ادمیه چجوری

 .آدمیه چجور که شناختیمی هم رو اون بود اینجوری اگه

 !.بابا-

 .کن گوش پدرت حرف به بیا خوبیه ،پسر پسره این خواممی صالحتو من عزیزم-

 .بدید فرصت بهم یکم بابا-

 .میکنم صبر من هفته آخر تا خوب خیلی-

 .نه مگه مثبته جوابت من بخاطر که دونممی ولی

 .بابا-

 .رزیتا دادی قول من به تو -

 .بکنید میخواید هرکار باشه-

 .رفتم باال ها پله از منم رفت اتاقش سمت بابا

 .کشیدم دراز تخت روی اتاقم تو رفتم

 .بود شده اینجوری چرا

 .بودم افتاده گیر

 .اومد اس ام اس یک

 .کردم نگاه گوشیم به

 .بود ناشناس ی شماره از همش داشتم پاسخ بی تماس چندتا

 .شماره همون از اس ام اس تا چند

 .کردم بازشون
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 .خوبی رزیتا-

 .نمیدی جواب چرا-

 بشه اونجوری قراره نمیدونستم.خواممی عذر ازت طرفش از من دلخوری پدرم دست از میدونم-

 .بده جواب رزیتا-

 .کنم فکر بهش که میکرد کاری یه دوباره. کنم فراموشش خواستممی تا خواستمی جونم از چی

 نوشتم براش

 .بود واقعیت که گفت رو چیزی.نیستم دلخور پدرتونم از محتشم آقای خوبم من-

 .نیست خواهی عذر به نیازی.میزنه بهم رو حرفا این کسی که نیست اولم دفعه من

 .کردم ارسال براش

 .خورد زنگ گوشیم بعد دقیقه چند

 .میزد زنگ بازم وگرنه دادممی رو جوابش باید. بود خودش

 .بله-

 .سالم-

 .سالم-

 .خوبی-

 .اره-

 ....اتفاق اون خواستمنمی من رزیتا-

 .نیست ناراحتی به نیازی گفتم بهت-

 .ندارم مشکلی من.باشی داشته وجدان عذاب خوادنمی

 .میگی داری چی!. وجدان عذاب-

 نمیکشم دیگه شدم خسته دیگه من ببین-

 موضاعات این درگیر خودتو بیخود.نیست مشکلی پس. ندارم خانوادت و تو از ناراحتی هیچ گفتم

 .نکن ارزشبی

 .بزنم حرف باهات باید-

 .کنیمی چکار داری االن-

 .ببینمت بیرون باید نه-
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 داشته ـطه رابـ خانوادت یا تو با ندارم حق گفته پدرم درضمن.بگی که باشه مونده چیزی نکنم فکر-

 .باشم

 .بدم بهت خواممی داری دستم چیز یکم فقط.بشه چیزی نیست قرار-

 .وکیلم به بده-

 .دور میندازمشون یا میگیری میای خودت یا-

 .دور بندازشون نیست مهم برام-

 .خواینمی که هم لباستو باشه-

 .لباس کدوم-

 سنتیه همون-

 .بود مهم برام لباس اون میخواستمش

 .وکیلم به بده-

 شب وگرنه آدرس این به بیا۷ ساعت فردا خواستیشون.فرستممی برات رو آدرس. گفتم که همون-

 .خداحافظ. در دم میزارمش

 .کرد قطع رو گوشی

 .بود خودمون ی خونه نزدیک ادرسی.اومد اس ام اس یک

 .کشیدم دراز تخت روی

 .داشته وجود کارن میکنم فراموش بعدش.گردمبرمی میگیرم هامو وسایل ازش میرم

 .بیفته اتفاقی نیست قرار گفت خودش.خوبه اینجوری آره

...................................... 

 .کردم نگاهی آدرس به

 .بودم واستاد آپارتمان یک جلوی

 داده پدرم به که قولی بخاطر بودم مجبور من میشد تموم چی همه امروز باید.کشیدم عمیقی نفس

 .میکردم تموم رو چی همه باید بودم

 .بودم کرده دیر ساعت یک بود۸ ساعت.زدم رو نظر مورد واحد زنگ

 .شد باز در

 بخاطر. بود سرد اینکه با کردم نگاه خودم به آسانسور آیینه تو.بود کرده عرق دستام تو رفتم

 .بود شده قرمز لپام اضطراب
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 .رسیدم نظر مورد یطبقه به

 .رفتم ۱۰۷ واحد سمت

 لرزیدمی دستام

 .زدم زنگو

 .شد ظاهر روبروم کارن.شد باز در

 .بود تنش ای سرمه ورزشی شلوار با مشکی کوتاه آستین بلیز یک

 .بود کرده اخم

 .در دم بزارمشون خواستممی نمیای کردم فکر.تو بیا-

 .شدم آپارتمان وارد

 بود مرتب جا همه.شیک ی وسیله بودباکلی لوکس آپارتمان یک

 .رفت مبال سمت کارن

 .واستی صبح تا جا همون میخوای-

 .مبال سمت رفتم

 .بشین-

 .برم باید بدی و وسایلم میشه.راحتم-

 .داری عجله-

 .برگردم زود باید اره-

 .نمیوفته اتفاقی بری دیر یکم نترس-

 شد بلند جاش از

 میخوری؟ چی-

 .هیچی-

 .میارم قهوه پس-

 .رفت آشپزخونه سمت

 .بود قشنگی اپارتمان.بود اینجا آپارتمانش پس.کردم نگاه اطراف به منم

 .میشدم گیر جو داشتم باز چه من به اصال

 .سمتم اومد فنجون دوتا با کارن
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 .نمیشه دیر نترس.بشین گفتم-

 .نشستم مبل روی

 .برداشتم رو ها قهوه از یکی گرفت طرفم رو سینی

 نشست روبروم رفت خودش

 ؟.خبر چه دیشب از خوب-

 .کردم بلند سرمو

 !چی؟-

 . شد چی دیشب میگم-

 ..بشه خواستمی چی هیچی -

 .خواستگارته منظورم-

 .نگفتم چیزی. پرید رنگم

 نکنه. بیاد خواستگار برات قراره که گفت پدرت-

 .گفت الکی

 .شدم بلند ازجام

 .برم بده وسایلمو برم باید من-

 .میری داری دوست هرجا بعد میدی جوابمو-

 .بدم توضیح برات که نداره ربطی تو به موضوع این-

 .نکن خسته خودتو بیخود پس.کنمنمی ولت ندی رو جوابم تا میدونی رزیتا-

 .هان بشنوی میخوای چی االن-

 پدرت فکر برعکس اتفاقا اومد خواستگارم آره

 یا دارم تنفسی مشکل نبود مهم براش.کرد قبول شرایطم همین با منو نبود مهم براش من مریضیه

 .باشم کرده قایم ممکنه ازش رو دیگه چیزای یا گرفتم طالق

 .واستاد روبروم اومد شد بلند جاش از کارن

 .کردی قبولش چی تو-

 .بود شده خیره بهم

 .اومده کنار شرایطم ی همه با وقتی کنم چکار داشتی انتظار-



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

641 

 

 .کردی قبولش پس-

 .نزدم حرفی

 .بودی کرده درست خودتو اونجوری اون بخاطر-

 .کنم فراموشت نگفتی مگه تو.نداره ربطی تو به-

 بود کم خیلی فاصلمون.  تر نزدیک اومد

 .کنی ازدواج باهاش میخوای-

 .نزدم حرفی بازم

 .کنی ازدواج باهاش میخوای بده جواب ساکتی چرا-

 .اره-

 . گفتی نبود یادم اهان.اره کردی فراموش چیزو همه.کردی فراموش منو یعنی-

 .میخوره بهم ازم حالت گفتی کردم باهات که افتیمی کارایی یاد میبینی منو هروقت

 .متنفری ازم گفتی

 .کردم می نگاش فقط

 .بود شده سرخ صورتش

 .دادمت دستت از که نداشتم رو لیاقتت من گفت راست بابات.کن ازدواج برو اره-

 !کارن-

 .در سمت داد هولم گرفت رو بازوم

 .باشم مهم برات من باید چرا.بودی متنفر من از که تو.کارن بابای گور کن ازدواج برو اره-

 .کن ازدواج داری دوست باهرکی برو. بیرون برو-

 .درک به برم من

 .شد سرازیر اشکام

 .کنیمی من با رو را کار این چرا. لعنتی کنیمی گریه چرا-

 .بزنی اتیشم این از بیشتر میخوای

 .ریختم اشک بازم

 .کرد فرو موهاش تو دستاشو.نشست زمین روی جا همون

 .نکن گریه لیاقت بی منه بخاطر. نکن گریه-
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 .بخوره بهم ازم حالت بایدم کردم اذیتت خیلی من

 .نکردم ـیانـت خــ بهت وقت هیچ ولی

 .نداشت اهمیت برام ای دیگه زن هیچ یا آپانته

 .نداشتم ای ـطه رابـ هیچ باهاش من

 .کشیدممی زجر برابرش هزار خودم میزدم بهت که حرفی هر مادرم جون به.میخورم قسم

 .نکردم باورت بیشعور ،منه احمق منه آره. گمنمی دورغ کن باور رزیتا

 .ندارم کسی با هم تورو دیدن تحمل ولی.ندارم رو لیاقتت من

 .میشم دیونه دارم

 .زد چنگ موهاشو

 .میکردم هق هق

 .دادزد

 .کردم اذیتت خیلی من.نکن گریه کثافت منه برای-

 .شد پرخون دستش.شکست میز ی شیشه.کنارش میز به کوبید مشتشو

 .میومد زیادی خون دستش از

 .رفتم سمتش

 .دادم عذابت اینقدر که میخوره بهم خودم از حالم.نکن گریه. نکن گریه گفتم-

 .بدم پس تاوان اینجوری باید همینه حقم من

 .کنارته ای دیگه کسه کنم تحمل نمیتونم.ندارم توانشو ولی

 باش.. آروم... کارن-

 .لعنتی نکن گریه.ندارم لیاقت من.نکن گریه-

 .نمیکنم گریه باشه..باشه-

 .برداشتم کاغذی دستمال کناری میز از

 .نشستم کنارش

 .میرفت خون جوری همین داشت دستش از

 .ور اون کشید دستشو. گرفتم دستشو

 .داری ریزی خون خدا رو تو کارن-
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 .بود خون ی کاسه چشماش کرد نگاه بهم

 .نده عذابم این از بیشتر.برو.. رزیتا برو-

 .گرفتم رو دستش دوباره

 .گذاشتم دستش روی رو دستمال

 .رفتم آشپزخونه سمت شدم بلند جام از

 .ببندم رو دستش که گشتممی چیزی یک دنبال کابینت تو

 .کردم پیدا باند

 .بیرون رفتم

 .بود نشسته جوری همون کارن

 .نشستم کنارش رفتم

 .گرفتم دوباره رو دستش

 .بود شده خیره بهم

 .بستم رو دستش باند با

 .کنی پانسمانش بیمارستان بریم باید-

 .گفتنمی هیچی.میکرد نگام فقط

 .بخواد بخیه کنم فکر زیاده ریزیت خون کارن-

 .میفهمی

 .باشی مهربونم باهام بازم تونیمی چطور-

 .کنی نگاه بهمبازم میتونی چطور

 .میخوره بهم ازم حالت بگو.متنفری ازم بگو گوشم تو بزن

 .بیمارستان بایدبریم. بسته کارن-

 .شدم بلند جام از

 .گرفت دستمو مچ

 .میکنم خواهش.نرو-

 .دکتر بریم باید داری ریزی خون-

 .درک به برم من-
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 .شد خیره بهم

 .ببخشی... منو...تونیمی.. .  رزیتا-

 .بود زده خشکم

 .واستاد روبروم شد بلند

 .تپید می وار دیوانه قلبم

 .اورد صورتم سمت رو دستش

 .صورتم روی گذاشت رو دستش

 .کنم زندگی تو بدون نمیتونم. ببخش منو میتونی اگه-

 .چکید چشمش از اشک قطره یک

 .ببینمش اینجوری نداشتم تحمل دیگه

 .کردم بغلش

 .ببینمش وضع این تو کنم تحمل نمیتونستم.بودم مرد این عاشق من.نبود مهم برام هیچی دیگه

 کشیده نفس هوا بدون چجوری مدت این تو نمیدونم کشیدممی نفس که بود هوایی مثل برام کارن

 .بودم

 ازش منو میترسید انگار.میشه خورد داره استخونام میکردم حس که بود کرده ـل*بغـ منو محکم

 .بگیرن

 .شدیم جدا هم از گذشت چقدر نمیدونم

 .کرد نگاه چشمام به

 .بود شده تنگ قشنگت چشمای برای دلم-

 .زدم لبخندی

 .بودم جهنم تو مدت این تمام تو بدون.میشم عاشقت بیشتر لحظه هر و هرروز عاشقتم-

 .داری دوستم هنوز که بگو

 .کردم نگاش

 .داری دوستم هنوز یکم حداقل فقط بگو-

 .دادم تکون سرمو

 .میدیدم رو لحظه این خواب چقدر نمیدونی-
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 .داری دوستم بگی و کنی نگاه بهم دوباره تو که

 .افتادم ساعت یاد

 .کردم ساعت به نگاهی

 .بود۱۰ نزدیک ساعت

 .شدم بیچاره وای-

 !؟ شده چی-

 برگردم زود باید کشهمی منو بابام-

 .برسونمت شم حاضر بزار خوب خیلی-

 .بدی نشون رو دستت بری باید تو کارن نه-

 .میرم خودم من

 .بری میخوای کجا شب وقت این بیخود-

 .کشهمی منو دیدم رو تو من بفهمه اگه بابام کارن-

 !؟. چی یعنی-

 .گفته چی بابام که گفتم بهت-

 .زنیممی حرف باره دراین بعدا.بریم خوب خیلی-

 .بیرون اومد کرد عوض لباساشو رفت اتاق سمت کارن

 .بریم-

 .بیرون رفتیم باهم

 .شدم ماشینش سوار

 .نبینه منو وقت یک بابا داشتم استرس

 .میکرد نگاه من به همش

 .بود شده خونی دستش باند

 .بیمارستان بری باید.میاد خون دوباره داره دستت کارن-

 .نباش نگران عزیزم خوبم من-

 .دکتر برو من جون کارن-

 .میرم بزارم رو تو اول میرم باشه-
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 .رسیدیم کوچه دم

 .دار نگه کارن-

 !.چرا؟-

 .بشه درست دردسر خوامنمی میکنم خواهش-

 .دارم مشکل خونه تو کافی ی اندازه به

 .کنیمی قایم ازم داری رو چیزی-

 .بزنم حرف پدرت با من میخوای

 .بشه بدتر ممکنه ناراحته خیلی بابام.نه-

 .بشه خراب ها لحظه این خواستمنمی بگم چی بهش دونستمنمی

 . برو باشه-

 .میزنم زنگ بهت

 .کردم باز رو در

 کرد بغلم دوباره. خودش سمت کشید منو

 .کردم نگاش

 .بکنم دل ازت تونمنمی که. نکن نگام اینجوری-

 .!کارن-

 !.جانم-

 .بودم ابرا رو انگار. داشتم خوبی حس

 .دکتر حتما بری-

 .عزیزم باشه-

 .حافظ خدا-

 .عزیزم خداحافظ-

 . رفتم خونه سمت

 .بود کوچه سر هنوز کارن

 .دادم تکون دست براش

 .تو رفتم کردم باز رو در
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 .رفتم خونه سمت

 .بودن نشسته پذیرایی تو بابا با مامان

 .طرفم اومد شد بلند جاش از بابا

 .بودی کجا شب وقت این تا معلومه-

 .نبود ساعت به حواسم دوستام از یکی پیش رفتم بابا ببخشید-

 .خونه نیای دیر دیگه ولی خوب خیله-

 .باشه-

 .فرستاده برات چی نیازی آقای ببین عزیزم بیا

 .گرفت سمتم ای جعبه

 .کردم باز رو درش گرفتم ازش رو جعبه

 .بزرگ نگین یک با حلقه یک با.بود توش برلیان سرویس یک

 !؟.چیه این-

 ی خانواده خیلی گفتم که من. دخترم نمیبینی-

 .شدن قایل ارزش برات اینقدر. نشده هیچی هنوز.هستن محترمی

 ..ندادیم جواب هنوز که ما بابا ولی-

 .مثبته جوابت گفتم بهشون من چرا-

 !چی؟-

 .بده رو کادو این که بود اومده نیازی آقای امروزم سپردی من به گفتی خود خوب-

 .دیگه روز چند یا االن کنهمی فرقی چه حاال. بگم بهش شدم مجبور منم

 !.بابا-

 .کردن تعریف ازت چقدر نمیدونی.عزیزم چیه-

 .دارم دختری همچین که میکردم افتخار خودم به

 برگردن ماه آخر تا شد قرار. دبی میرن پسرش با کاری سفر یک برای دارن که گفت بهم ضمن در

 .میکنید عقد موقع همون

 .ولی-
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 حرف حرفم رو تو میدونستم.دادم قول بهشون من خوب ولی.دارن عجله یکم عزیزم میدونم-

 .نمیزنی

 .کردم نگاه بابا به

 قول بهشون تو طرف از بابات کردی قبول که خودتم میکردی ازدواج باید که بالخره عزیزم- مامان

 .نگفته که خودش از داده

 .رفتم اتاقم سمت نزدم حرفی

 .میشد منفجر داشت مغزم

 .میکردم چکار ماجرا این با حاال

 .خوردمی زنگ گوشیم

 .کردم بهش نگاهی

 .بود کارن

 !بله-

 .خوبی عزیزم سالم-

 .دکتر رفتی. اره-

 .خورد بخیه تا چند اره-

 !تا؟ چند-

 .خوبم خوشگلم نیست چیزی-

 .رفتی دیر نگفت چیزی بابات خوبی تو

 .نه-

 .شد چیزی. اینجوریه صدات چرا-

 .نه-

 .شده چیزی یک میشناسمت من.نگو دروغ من به-

 .نیست چیزی گفتم-

 .میفهمم فردا ولی نگو باشه-

 !فردا؟-

 .بیرون بریم دنبالت میام اره-



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

649 

 

 .شده حساس روم بابام بیام نمیتونم کارن نه-

 .کرده دعوا باهات.شده چیزی یک دونستممی-

 .بشه حساس خوامنمی ولی. نه-

 .فهمیدی دنبالت میام فردا رزیتا-

 . زورگو کارن همون بود شده بازم

 .بیتا ی خونه برم خواممی فردا اخه-

 .دنبالت اونجا میام بعدش باشه-

 .باشه-

 .رزیتا-

 .جانم-

 .شده تنگ برات دلم-

 .طور همین منم-

 .کردم قطع رو گوشی

 .باشم داشته استرس باید همیشه نبود کامل خوشیم وقت هیچ

................................... 

 .گفته رو همه گرفته مهمونی بیتا امروز

 .کمکش اومدم صبح از

 .بگم بهش چجوری رو کارن ماجرای دونستمنمی

 .میکردم درست ساالد آشپزخونه تو داشتم

 .!رزیتا-

 .کردم بلند رو سرم

 بود در چهارچوب تو بیتا

 .بله-

 .زنیمی گیج همش چته امروز-

 .کردم صدات بار چند دونیمی

 .ببخشید-
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 .نشست کنارم اومد

 .شده چی بگی نمیخوای-

 .نیست چیزی-

 .شده چیزی یک نبودم من که مدت این تو شده چی بگو بهم-

 .ریخت اشکام

 شده؟ چی رزیتا-

 !؟.کرده کاری کارن بازم

 .گفتم رو چیز همه براش

 .افتاده اتفاق همهاین دوهفته این تو-

 .بیتا کنم چکار حاال-

 بجنبه زودتر نمیتونست عقله بی کارن این تقصیر همش-

 .دادم قول بابام به کارن با لجبازی روی از که خودمه تقصیر نیست اون تقصیر-

 .نمیدونه کارن-

 .کنم حاالچکار.نه-

 .بگیره پس رو حرفش بگم بابام به نمیتونم طرف یک از

 .کارن طرف یک از

 .نمیکنه قبول رو کارن عمرا.برگرده حرفش از بابا ممکنه غیر اونم ،که درصد یک اگه تازه

 .فرستادن سرویس و حلقه برام تازه.میشم خل دارم بیتا

 .بگی کارن به باید-

 .کنم ازدواج دیگه یکی با میخواستم باهات کردن لج بخاطر ،بگم بگم بهش چی-

 .برگردم حرفم از نمیتونم اآلنم

 .میشه دیونه بفهمه اگه

 .بدونه باید چی بالخره-

 .اینجا کنه دعوتش میگم زنممی زنگ بابک به

 .بکنیم فکری یک بتونیم باهم شاید

 .بشه عصبانی میترسم بیتا نه-
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 . اونه بخاطر تقصیرم نصف ولی مقصری تو درسته کنهمی بیخود-

 .میکنم درستش نباش نگران بزنم زنگ میرم من

 .زد زنگ بابک به رفت بیتا

 .بودن اومده همه که بود۷ نزدیک ساعت

 .زدن رو در زنگ

 .آیفون سمت رفت بیتا

 . بود کارن

 .کرد باز رو در

 .بیاد قراره هم ای دیگه کسه مگه-ندا

 .کارنه اره-بابک

 کردم فرار هاشون نگاه زیر از.کردن نگاه من به همه

 . آشپزخونه سمت رفتم

 .تو اومد کارن

 .طور همین هم نیما.داد دست باهاش سمتش رفت بابک

 .مبال سمت رفت کرد سالم همه به

 .بیرون اومدم آشپزخونه از

 .زد بهم لبخندی کارن

 .رفتم سمتش

 .بردم چای براش

 .سالم-

 .عزیزم سالم-

 .گرفتم سمتش رو چای سینی

 برداشت رو چای.کرد نگاهی بهم

 .کشیدمی زحمت چرا شما.خانم نکنه درد شما دست-

 .بود من به حواسشون همه

 .عقب رفتم زود
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 .نشستم ها مبل از یکی روی

 .شدن زدن حرف مشغول همه

 .بود من به حواسش زدن حرف درحال همش کارن

 .نشست کنارم اومد بیتا

 .بزنی حرف باهاش خواینمی رز-

 .منه به حواسشون همه بینینمی مگه چجوری-

 .میکنم درستش االن کن صبر

 .بیا لحظه یک جان بابک-

 .بیتا پیش رفت شد بلند بابک

 .پیشش برم که کرد اشاره من به کارن

 .نشستم کنارش رفتم شدم بلند جام از

 .زدمی حرف امیر با داشت نیما

 .بودن آشپزخونه تو هم ندا و هستی

 .کندن دل دوستشون از خانم بالخره-

 .ماست به حواسشون همه بینینمی کارن-

 .بشه راحت خیالت بگم همشون به خودم میخوای.باشه خوب-

 .نه-

 .اونوقت چرا-

 .بزنم حرف باهات باید کارن-

 .بگو خوب-

 .اتاق تو بیا نمیشه اینجا-

 .داد باال رو ابروهاش کارن

 .کشیدی برام ای نقشه چه کلک ای-

 !.کارن-

 .عزیزم میشی عصبی چرا.کردم شوخی. جانم-

 .رفتم اتاق سمت شدم بلند جام از
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 .میمردم استرس از داشتم

 .اتاق تو.اومد کارن بعد یکم

 .باشن اتاق یک تو جون دوتا زشته که میدونی باش زود فقط.منتظرم عشقم بگو خوب-

 .رفتم بهش ای غره چشم

 .کنم شروع کجا از نمیدونم راستش-

 .اومده پیش مشکلی یک

 !؟.شده چی-

 .بگم رو چی همه بهش آروم کردم سعی

 .نمیگفت چیزی.بود واستاده سرجاش

 .خنده زیر زد بعد

 .نبود قشنگی شوخی خوب-

 .اتاقیم تو زشته بیرون بیابریم

 .رفت در سمت

 .بود حقیقت گفتم هرچی-

 .برگشت دفعه یک

 .نبود قشنگی شوخی گفتم-

 .کردم نگاش ناراحتی با

 .نه مگه کنیمی شوخی داری-

 .نه-

 .کرد نگام باعصبانیت

 !کارن-

 .نگو هیچی.نزن حرف-

 !کارن-

 .دادزد

 .نگو هیچی گفتم-

 ریخت صورتم رو اشکام
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 .شد باز دراتاق

 .بودن واستاده تر عقب هم بقیه بودن در پشت بابک و بیتا

 .کردنمی نگامون

 .دادمیزنی چرا شده چی-بیتا

 .کرده چکار میدونی.نمیپرسی خانم این از چرا-

 ندون مقصر فقط رو رزیتا بیخود دونممی اره-

 رفتار جوری این باهاش که مقصری خودتم

 .نکرده ازدواج حاال تا آوردی شانس تازه.کردیمی

 .میره اعصابم رو داره. کن جمع خواهرتو این بابک-

 .نکن دخالت تو بیتا-بابک

 .من ی بیچاره دوست کردن انداخته رو ها تقصیر ی همه حاال زدن گند آقا نکنم دخالت چرا-

 دونهمی مقصر رو همه حاال بود کجا میکرد گریه خون داشت آقا این رفتارهای بخاطر که موقع اون

 .خودش جز

 .میکردم گریه فقط من

 .رزیتا نکن گریه-کارن

 .بفهمن همه بزنم داد میخوای.منه تقصیر چی همه. مقصرم من آره

 .کرد فرو موهاش تو رو دستش

 .رفت سمتش بابک

 .کنیمی اینجوری چرا. شده چی بگو بیرون بریم بیا-

 .بخندم کنم چکار میگی-

 .بیرون برد اتاق از گرفت رو کارن دست بابک

 .من طرف اومد هم بیتا

 .کنیممی کاری یک بالخره. نکن گریه عزیزم-

 .منه تقصیر همش.میشه عصبانی بفهمه گفتم-

 . میشه چی ببینیم بیرون بریم بیا حاال-

 .میکردم گریه منم میدادتکون پاشو همش بود عصبانی کارن مبال سمت رفتیم همه
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 . نکن گریه گفتم بهت دیگه بسته رزیتا-

 جز ای دیگه انتظار ازش نباید البته.باشه تر مهربونم باهام کارن خواستمی دلم نبود خودم دست

 .باشم داشته هست که این

 .بودمش پذیرفته جوری همین منم بود همین کارن

 .میکردم گریه آروم

 .میداد دلداری بهم همش بیتا

 .شدمنمی آروم چرا نمیدونم ولی

 .بود کرده پیدا انفجار دفعه یک بود پر خیلی دلم انگار

 .سمتم اومد شد بلند جاش از کارن

 .انور برو شو بلند بیتا-

 .نشست جاش انورکارن رفت. شد بلند بیتا

 .کردی چکار چشماتو ببین.نکن گریه گمنمی بهت مگه-

 ..من کارن-

 .میزدم بهت رو حرفا اون نباید منه تقصیر همش نیستی مقصر تو نگو هیچی باشه-

 .بیافته اتفاقا این که

 . گرفت دستمو

 .نکن گریه کننمی نگامون دارن بسته-

 .میشه مطمعن تو کارای این با ساخته هیوال ازمن ذهنش تو هم طوری همین بیتا

 .زدم لبخندی

 .بریزم سرم تو باید خاکی چه ببینم نکن گریه دیگه افرین-

 .کنید چکار میخواید-نیما

 .بزنیم حرف آریان آقای با باید-بابک

 .نمیشه راضی اصال بابام بابک نداره فایده-

 .زوریه ازدواج مگه نمیشه راضی چی یعنی-نیما

 .بزنه زیرش محاله بده نفر یک به قول یک وقتی نمیشناسی رو پدرم تو-

 .بکنه کاری تونهنمی هم کسی هیچ کنیممی عقد محضر میریم فردا-کارن
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 .کنم ازدواج اینجوری خوامنمی من کارن نمیشه-

. کنم ازدواج پدرم ی اجازه بدون نمیخوام.کنم ازدواج بقیه مثل میخوام.شد اونجوری که دفعه اون

 .بخشهنمی منو وقت هیچ پدرم کنم ازدواج اگه

 .نمیکنن قبول منو توهم ی خانواده درضمن

 .نداره ربطی هم کسی به کنم ازدواج باهات خواممی من کننمی بیخود-

 .نیست راهش این میگه راست ،رزیتا کارن-نیما

 .بده دست از رو خانوادش تو انتخاب با نمیتونه که اون

 .بشه مرتیکه اون زن بزارم کنم چکار میگی-

 .بزنی حرف آریان آقای با اول باید.  نیست راهش این.باش آورم کارن-بابک

 .سراغش میرم فردا همین ندارم مشکلی من-

 .کنه دعوا باهات ممکنه نمیکنه قبول بابام کارن نه-

 .گرفت دستمو کارن

 .نیست چیزی که این میکنم هرکاری بهت خودم کردن ثابت برای من نباش نگران عزیزم-

 .موند گاز روی بس از سوخت کنم فکر که بخوریم شام بریم حاال خوب خیله-بیتا

 .مونده زنده االن تا چجوری امیر موندم من میکردیم تعجب باید سوخت نمی اگه-بابک

 .خوبه هم خیلی من خانوم-امیر

 .افتضاحه اشپزیش گفتم بده نگفتم من-

 .خوبه هم خیلی من آشپزی درضمن.پخته رز رو ها غذا نباش نگران تو-بیتا

 .کرد مقاومت نمیشه رزیتا دستپخت مقابل در بشکنم رژیممو باید امشب پس- بابک

 .خنده زیر زدن همه

 .شدم بلند جام از منم.آشپزخونه تو رفتن بقیه و بیتا

 .گرفت دستمو مچ کارن

 .کجا تو-

 .کنم کمک برم میخوام-

 .کنیمی فرار ازم داری همش شده تنگ برات دلم پیشم بشین کردی درست غذا تو نکرده الزم-

 .برم بزار زشته کارن-
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 .باشی کنارم میخواد دلم چیه زشته-

 .کنم نگات من و باشی کنارم فقط میخواد دلم وقته چند میدونی

 . میام زود برم بزار باشه-

 . آشپزخونه تو میام خودم وگرنه.پیشم زودبیای پس خوب خیله-

 .زدم لبخندی

 .باشه-

 .رفتم آشپزخونه سمت شدم بلند جام از

 .طرفم اومدن دیدن منو تا هستی و ندا

 .برگشتی کارن به دوباره که رزیتا خوشحالیم خیلی-

 .خوشحالم خیلی منم-

 .بشی خوشبخت امیدوارم-ندا

 .کنید دعا برام ها بچه-

 .کنید کمکم بیاید حرف بجای-بیتا

 !.تنبل ای-ندا

 .خنده زیر زدیم همه

 

 .میشم دیونه دارم که دارم استرس اینقدر صبح از    

 .نشده خبری کارن از    

 .خاموشه گوشیش    

 .شدم خسته که گرفتم رو شمارش اینقدر.زده حرف بابا با حاال تا حتما.شده۱ نزدیک ساعت    

 !.کجایی کارن-    

 .میدوم ها پله سمت بابا داد صدای با    

 .میرنه خشکم ها پله روی    

 .واستاده ها پله پایین ندیدم ازش حاال تا که ای قیافه با بابا    

 .کنیمی سکته داری بشین عزیزم-مامان    

 !شده؟ چی-    
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 .بهم بدی دخترتو باید میگه بهم شرکت اومده مصرف بی ی پسره.بشه خواستیمی چی-    

 !کی؟-مامان    

 .کارن احمق ی پسره اون-    

 .میگه هینی مامان    

 ؟.گفتی بهش توچی-    

 .نمیندازم دوشش روی دخترمم ی جنازه من گفتم بگم بهش خواستیمی چی-    

 کرده احترامی بی بهمون پدرش اینجا اومد بعدش و آورد دخترم سر که بال همه اون با کرده فکر    

 .کنممی قبولش من بازم

 .کردی چیکار بالخره خوب-    

 .بیرون بندازنشن شرکت از گفتم بکنم خواستیمی چیکار هیچی-    

 .کنهمی تحدید منو رو پر ی پسره    

 .بود شده درشت چشمام    

 .بود زده گند.بود شده عصبانی کارن بازم    

 چی؟ تحدید-    

 .میمونه من زن آخرشم تا بوده من زن رزیتا کنه ازدواج دخترت نمیزارم من میگه-    

 ( زدی رو حرفا این چرا کارن وای)    

 بشه تموم خوبی به ازدواج این ماه آخر تا کنم تر زیاد رو ها محافظ باید-    

 .کرد بهم نگاهی بابا    

 .خطرناکن خانواده این باشی مواظب باید هم تو دخترم    

 .باشه جمع حواست باید    

 .قاتله پسره مگه چیه کارا این خسرو-مامان    

 پای که موقع اون تونهمی بازم بدزده رو رزیتا تونسته بار یک وقتی نشناختیش هنوز تو-    

 .شده رزیتا عاشق کنهمی ادعا که حاال کرد رو کار این نبود داشتن دوست

 .میخواد رو رزیتا واقعا شاید خسرو-    

 .بدم بهش رو رزیتا دوباره بگذره من نعش از مگه کرده غلط-    

 اون به رو دخترم بازم نداشت مناسب خواستگار هم اگه تاره.کنه ازدواج قراره رزیتا که حاال    

 .دادمنمی
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 .باشی مواظب باید خیلی نکنم سفارش ،بابا جان رزیتا    

 .بشه راحت خیالم من میشه ماه آخر کی    

 میکردم حالیش وگرنه کاری سفر میرم دارم که حیف    

 .بودم واستاده مجسمه مثل هنوز    

 .میشه بد حالت نخور حرص اینقدر حاال-    

 .بدی رضایت مجبوری.دارم دوست دخترتو من.میگه کنهمی نگاه من چشم تو عاطفه-    

 .بدن مالیش گوش یکم ها بچه گفتم منم    

 .گذاشتم دهنم رو دستمو    

 .کردی؟ رو کار این چرا-مامان    

 .نیاره در بازی پررو من برای باشه اون تا-    

 .نداشتم تحمل دیگه    

 .بکنه بدتر بابا بزنم حرفی اگه ترسیدممی بگم چیزی نمیتونستم    

 .باال دویدم    

 . گرفتم رو کارن ی شماره دوباره اتاق تو رفتم    

 .زمین رو کردم پرت رو گوشی.بود خاموش    

 .میشدم دیونه داشتم    

 .بود اومده سرش بالیی چه یعنی    

 .میکردم پیداش باید    

 .بشینم جوری همین تونستمنمی    

 .پایین رفتم کردم عوض لباسامو    

 !کجا؟-بابا    

 .بیتا پیش میرم دارم-    

 .بری جایی فعال نباید نگفتم مگه نکرده الزم-    

 .کنم زندانی خونه تو خودمو تونمنمی که من بابا-    

 . بره بزار میگه راست خسرو-    

 .برو محافظا از یکی با خوب خیلی-    
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 !بابا-    

 .رزیتا گفتم که همون-    

 .گذاشت قلبش روی رو دستش بابا    

 .جان خسرو شد چی-    

 .کنهمی درد قلبم یکم نیست چیزی-    

 .دکتر بریم پاشو-    

 .کنم استراحت میرم یکم.میشم خوب نمیخواد-    

 .میری محافظ با بیرون بری میخوای رزیتا    

 .عزیزم فهمیدی    

 .باشه-    

 .اتاقش سمت رفت بابا    

 .شد اینجوری چرا خدایا    

 .بیرون رفتم سرعت با افتادم کارن یاد    

 .بیتا ی خونه دم رسوند منو محافظا از یکی    

 .واستاد در دم خودشم    

 .زدم زنگ    

 .باال رفتم ها پله از سریع    

 .زدم در    

 .کرد باز رو در تعجب با بیتا    

 !رز؟ شده چی-    

 .بیتا شدم بیچاره-    

 !؟.شده چی-    

 .بگم برات تا بده هاتو مانتو از یکی فعال-    

 .شده چی که کردم تعریف بیتا برای تند تند    

 باهاش بابک کاش.گفته وپرت چرت شده دیونه کرده غاطی بازم حتما عقله بی چقدر کارن وای-    

 .رفتمی
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 .کنم پیداش باید.خاموشه کارن گوشیه میزنه شور داره دلم برم باید بیتا-    

 .برو من ماشین با بگیر رو سویچ بیا خوب خیلی-    

 .ممنون-    

 .کنیمی روچکار دره جلوی که رو یارو اون-    

 .بفهمه نکنم فکر-    

 .فهمهنمی برم پارکینگ از ماشین با. پوشیدم رو تو لباسای    

 .کردی پیداش بدی خبر بهم. برو خوب خیلی-    

 .باشه-    

 زدم هم رو بیتا عینک جلو کشیدم تونستم که جایی تا شالمو شدم ماشین سوار پارکینگ تو رفتم    

 خونه سمت سرعت با.نبود پارکینگ در به حواسش مرده شکر رو خدا بیرون اومدم پارکینگ از    

 .رفتم کارن ی

 .شرکت نیومده کارن گفت زدم زنگ نیما به    

 .زدم زنگ بار چند داشتم نگه خونه دم    

 .نداد جواب کسی    

 .برم کجا دونستمنمی    

 .کنه باز رو در تونهنمی بده حالش شاید تو رفتم بیرون اومد خونه از ها همسایه از یکی    

 .رفتم باال ها پله از نشدم آسانسور منتظر که داشتم عجله اینقدر    

 .زدم رو آپارتمان در    

 .دادم فشار زنگو بار چند    

 .نبود کسی    

 .نشستم در پشت    

 !کجایی؟ کارن-    

 .شد باز آسانسور در موقع همون    

 .بیرون اومد ازش کارن    

 بود زده خشکم    

 .بود شده پاره لباسش های دکمه.میومد خون لبش کنار    
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 .بود خاکی شلوارش    

 .کردم پرواز سمتش    

 .اومده سرت بالیی چه.میکردم دق داشتم بودی کجا-    

 .عزیزم نیست چیزی-    

 ؟.شدیچی ببین. نیست چیزی-    

 .کنیمی چکار اینجا تو.عزیزم خوبم گفتم-    

 .گرفتم فاصله ازش    

 .شدم نگرانت دادینمی جواب رو گوشیت چرا-    

 .میگم بهت تو بریم بیا حاال    

 .خونه تو رفتیم    

 .رفت مبال سمت کارن    

 .آوردم رو اولیه های کمک جعبه آشپزخونه تو رفتم    

 .کردم پیدا رو کارن که زدم اس ام اس بیتا به    

 .نشستم کارن کنار    

 .آوردن سرت رو بال این که بشکنه دستشون. بمیرم الهی-    

 کتکم بیشتر میگفتم کنی استقبال ازم اینجوری اینجا بیای قراره تو میدونستم اگه بعدم.نکنه خدا-    

 .بزنن

 !کارن-    

 .خندید    

 .کرد جمع چشماشو گرفت درد لبش کنار    

 ؟.دکتر بریم داری درد-    

 .برم کجا اینجاست دکترم درضمن. خوبم عزیزم نه-    

 .باشه شکسته جایت ممکنه نشو لوس کارن-    

 .خوردم کتک فقط نکن فکر.زدم منم بعدم.بود کوچولو کتک یک فقط عزیزم نه-    

 !کارن-    

 .عشقم چیه-    
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 .زدی حرف اونجوری بابا چرابا-    

 .هم تو رفت اخماش    

 .کردنمی قبول گفتم بهش هرچی رزیتا-    

 .منه مال دخترت گفتم منم    

 .کن کنترل خودتو گفتم بهت کارن-    

 هیچ که بفهمم تا میده شوهرت ماه آخر تا میگه بابات وقتی. وسطه تو پای وقتی. نمیتونم-    

 . میداشتم نگهت اول دفعه همون داشتم عرضه اگه گفت بهم وقتی.شدم دیونه. بکنم نمیتونم غلطی

 .کنم خوشبختت ندارم عرضه من گفت وقتی    

 .باشه داشته رو لیاقتت که کسی به میده رو تو گفت.شدم دیونه    

 .فرستادن حلقه برات گفت.داری نامزد گفت    

 .کنم فکر بهت حتی نباید دیگه گفت    

 .کنم تحمل دیگه نتونستم رزیتا    

 .بود خاموش گوشیت چرا.باش آروم خوب خیله-    

 .شکست افتاد دستم از سرم ریختن که اول همون-    

 .کنیم چکار حاال-    

 .میکنم فکری یک بالخره نباش نگران-    

 .بیرون اومدم خونه از چجوری دونینمی فکری چه-    

 .کرده زیاد رو ها محافظ بابا    

 .رفتم در دستش از اآلنم تازه    

 ؟.خوبه فرارت به دست کال-    

 ! کارن-    

 .دلم جان-    

 . خیالیبی اینقدر چرا-    

 .گرفت قاب رو صورتم دستاش با    

 دنیا اون از بازم بمیرم اگه حتی بگیره ازم رو تو تونهنمی احدی هیچ.میفهمی منی مال تو-    

 .بدمت دست از آسون که نیاوردم بدست آسون رو تو.سراغت میام گردمبرمی
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 .کنیم فرار بیا کارن-    

 .خنده زیر زد    

 .کنیم فرار هندیه فیلم مگه. شدی دیونه-    

 .میشن چی خانوادت    

 .کنی زندگی اونا دیدن بدون عمر آخر تا میخوای    

 .بدی دست از رو خانوادت من آوردن بدست با خوامنمی ،من نه    

 .نمیکنه قبولت وقت هیچ بابام ولی-    

 .میکنم راضیش جوری یک من-    

 !؟ چجوری-    

 .میکنم پیدا راهی یک بالخره-    

 .میکنم کاری یک بعدش بشه تموم عروسی بزار کیارشه عروسیه هفته آخر فعال    

 .سفر میره فردا داره بابام-    

 .بیرون بیام خونه از نتونم دیگه ممکنه    

 !؟.نتونی چرا-    

 .بیرون نیام خونه از که.میزاره مراقب برام بیشتر حتما میره داره چون-    

 .بدزدمت چجوری بلدم من نباش نگران-    

 .شد درشت چشمام    

 .نکن اینجوری نگفتم بهت.کردی اینجوری چشماتو باز-    

 .بود شده خیره بهم    

 .جلو آورد سرشو    

 .شد باز خونه ورودی در دفعه یک    

 .در سمت برگشتیم هردو    

 .بود شده خیره بهمون تعجب با جون مهری    

 .شدم بلند کارن کنار از سریع    

 .سالم-    

 .بود ساکت طور همین جون مهری    
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 .کرد مرتب یکم خودشو کارن    

 .کنیمی چکار اینجا.مامان سالم-    

 .شده چی صورتت. خبره چه اینجا معلوم-    

 .زمین خوردم-    

 .زد پوزخندی جون مهری    

 .وضعیه چه این-    

 .انداخت نگاهی کارن باز های دکمه به    

 .آورد هم روی بلیزشو کارن    

 .میمردم خجالت از داشتم    

 .بود تنم بلندی آستین بلیز شکر رو خدا.پوشیدم رو مانتوم سریع    

 .کردم سرم شالمو    

 .میرم من-    

 !کجا؟-جون مهری    

 .برم باید من.. ببخشید-    

 .خبره چه اینجا بشه معلوم تا نمیره جایی کسی-    

 .بره بزار نکن دخالت مامان-    

 .کارن نزن حرف تو-    

 .کرد نگاهی بهم    

 ؟.اینجایی دونهمی پدرت-    

 !مامان-کارن    

 .داره زبون خودش باش ساکت تو گفتم-    

 ؟.اینجایی دونهمی پدرت گفتم -    

 .نه-    

 .!میشه چی میدونی بفهمه پدرت اگه.خوبه.خوبه-    

 .کردم بهش نگاهی    

 .کردید فکر چی باخودتون شماها-    
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 .اینجوری هم حاال. میگیرید طالق ازهم بعد.میکنید ازدواج دفعه یک    

 عجله نگفتم بهت موقع اون مگه.کنهمی چکار اینجا رزیتا بودی نگرفته طالق تو مگه کارن    

 .نکن

 .گرفتم تصمیممو گفتی    

 .کردم اشتباه-    

 دیگه روز دو معلوم کجا از.کنی پیشمون بعدش بگیری طالق هی بازیه بچه زندگی مگه-    

 .نشی پشیمون

 .پشیمونم حاال. شدم جدا رزیتا از. کردم اشتباه من مامان-    

 .یمیخوا چی میدونی اصال.پسر چته معلومه تو-    

 .چرا تو چی تو رزیتا    

 که تو عقلهبی من پسر این    

 ؟.میده معنی چه تون کار این عاقلی    

 .شدید جدا چرا داشتید دوست رو دیگه هم اگه    

 .نداره تقصیری رزیتا بود من تقصیر مامان-    

 .میکنم درستش خودمم    

 .کنی درست رو چیزی تو نکرده الزم-    

 میخوای انداختی هم جون به رو ها خانواده که االن نکردی کردیمی درستش باید که موقع اون    

 .کنی درستش

 .فهمیدید.نبینید رو همدیگر دیگه االن همین از باید    

 !.مامان-    

 دخترشون میدم خبر رزیتا ی خانواده به وگرنه گفتم که همین.نکن مامان مامان بیخود-    

 .اینجاست

 .کنی سواستفاده ازش نداری حق    

 .بزنی ساز یک دقیقه هر نیست تو ی مسخره مردم دختر    

 !.چیه؟ استفاده سو کنیمی من ی درباره فکری چه شما مامان-    

 .هستیم آزادی یخانواده ما درسته.کنم قبول رو شما وامد رفت این تونم نمی من ببینید-    

 .باشید داشته ـطه رابـ باهم یواشکی اینجوری شماها ندارم دوست ولی    
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 .ندارن فرقی هم هام ازبچه کدوم هیچ برام    

 .باشن داشته وامد رفت باهم دادمنمی اجازه داشت مشکل نگین با کیارشم که موقع اون    

 .دونستمنمی من داشتن های شیطنت زندگیشون تو قبال هام بچه اگه حاال    

 .بگیرم نادیده تونمنمی باشه چشمم جلوی که چیزی ولی    

 .کنید عقد باید یا رزیتاروببینی نباید یا    

 .حرفیه چه این مامان-کارن    

 .نمیده اجازه فعال رزیتا پدر.کنیم عقد نیستیم وضعی تو ما االن میدونی خودتم    

 .بشه راضی تا بشید محرم هم به پس-    

 !.مامان-کارن    

 .بودم شده الل. بگم چی دونستمنمی    

 .میگم پدرش به خونشون دم میرم خودم یا شیدمی محرم یا نمیشه حالیم حرفا این من-    

 .میزنه گول رو دخترش دوباره داره من پسر    

 .کنیمی اینجوری چرا. چیه میزنه گول بسته مامان-    

 .میدونید خودتون حاال فهمیدی گفتم که همون-    

 عقد میخوای اگه چون نه یا بشی محرم که بکنه فرقی برات نباید پس. داری دوستش خیلی اگه    

 .کنی راضی پدرشو باید کنید دائم

 .کرد بهم نگاهی کارن    

 بکنید رو فکراتون اتاق تو میرم من-جون مهری    

 .بست رو در رفت کارن اتاق سمت    

 .کنارم اومد کارن    

 .پریده رنگت خوبی رزیتا-    

 .بود شده جمع چشمام تو اشک    

 .بدبختم خیلی من-    

 .گرفت دستمو    

 .چیه حرفا این بشین بیا-    

 .نشستم مبل روی رفتم    
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 .نشست کنارم کارن    

 .میزنم حرف بامامان من باش آروم عزیزم-    

 .بیفته اتفاقی نمیزارم    

 .میده انجامش حتما بگه چیزی یک وقتی شناسیمی مامانتو تو کارن-    

 .اومده امروز چطور نمیدونم اینجا نمیومد وقت هیچ حاال.کنم چکار میگی-    

 .منه نحس شانس-    

 .زدی حرفا این از باز-    

 .کنیم چکار حاال-    

 .میکنم من بگی هرکاری تو-    

 .ببینمت نمیزاره دیگه بفهمه بابام اگه.بگم چی نمیدونم من-    

 .نداریم ای چاره پس-    

 !چی؟ یعنی-    

 که خودت.بزاره راحتمون مامانم تا بکنیم رو کار این مجبوریم کنه تغییر چیزی نیست قرار-    

 .کنم راضی باباتو کم کم تونممی من اینجوری.پیلس چقدر شناسیشمی

 .نشه راضی اگه.نمیتونم من کارن.چی بفهمه بابام اگه ولی-    

 .داره برات فرقی چه پس بشی من زن قراره بالخره که تو نشه راضی چی یعنی-    

 .بگو دیگست چیز مشکلت اگه.بفهمه کسی قرارنیست محرمیته یه فقط این عزیزم    

 .کنه جدا منوازت بفهمه بابام خوامنمی فقط من-    

 .نیست مشکلی پس-    

 .اومد بیرون اتاق از جون مهری    

 .گرفتید تصمیم چی بالخره شد چی-    

 .بدونیم نفر سه ما فقط که شرطی به میکنیم رو کار این ما مامان-    

 .باشه-    

 .شما نه من نه دیگه بفهمه کسی اگه دادی قول مامان-    

 .گمنمی کسی به گفتم نکن تحدید ،منو بچه خوب خیلی-    

 .بخونه رو صیغه تا آقا حاج به زنممی زنگ من پس    
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 .نداشتم ایچاره حاضر درحال ولی بیافته اتفاق این خواستنمی دلم    

 .شد تموم دقیقه چند عرض در چیز همه زدو زنگ جون مهری    

 .بود موقت دفعه این که تفاوت این با بودم شده کارن زن بازم    

 .بره و بده انجام رو کار این فقط بود اومده انگار. رفت صیغه خوندن بعد جون مهری    

 ما که کنه دعوت تادوستاشو کارن به بده بود آورده رو کیارش عروسیه کارت من بد شانس از    

 .بود دیده رو

 .نداشتم شانس هیچی تو من اصال    

 بودم نتونسته هنوز.بودم نشسته مبل روی    

 .کنم درک رو اتفاق این    

 !.ناراحتی؟ عزیزم-    

 .کنم استفاده سو بابام اعتماد از خواستمنمی بکنم رو کار این نداشتم دوست ولی. نه-    

 .نیافتاده اتفاق این اصال کن فرض. نکردی کاری که تو ناراحتی چرا-    

 .شد چی پس دادیمی فرار پیشنهاد بهم پیش ساعت چند تا    

 .گفتم چیزی یک من حاال-    

 . عزیزم نباش ناراحت-    

 بود شده تاریک هوا    

 .بشه مشکوک ممکنه بابام برم باید من کارن-    

 . میزاره تنها نگذشته ساعت یک هنوز شوهرشو ادم-    

 !.کارن-    

 .کنیمی اینجوری چرا دیگه زنمی بابا ای-    

 .میگیرم استرس نیار یادم خدا تورو کارن-    

 .داره استرس شدن من زن یعنی-    

 . بفهمه بابام میترسم که اینه منظورم من-    

 .فهمهنمی کسی درنیاری بازی تابلو رفتارات این با خودت اگه تو-    

 .میرم من پس.کنممی سعی باشه-    

 .ببرمت بزار-    
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 .بدم رو ماشینش برم باید دستمه بیتا ماشین-    

 .میام اونجا تا پس باشه-    

 . کن استراحت تو نمیخواد-    

 .میزنم زنگ بهت.باش مواظب پس باشه-    

 .باشه-    

 .رفتم در سمت برداشتم رو کیفم    

 .اومد باهام در دم تا کارن    

 .کنی خداحافظی شوهرت از نمیخوای-    

 .کردم خداحافظی-    

 !اینجوری؟-    

 .چجوری پس-    

 .کرد اشاره صورتش به    

 .شد درشت چشمام    

 گرفت فاصله ازم بعدش خودش سمت کشید منو    

 .بود زده خشکم    

 .نمیاره طاقت قلبم. نکن اونجوری چشماتو گفتم بار صد بهت-    

 .بود خودت تقصیر کنیمی نگاه چرا چیه    

 .میشه دیرت بری خواینمی    

 .رفتم آسانسور سمت    

 .شدم آسانسور سوار    

 .بود فرنگی توت طعم رژت.عزیزم خداحافظ-    

 !.کارن-    

 .رفتم باشه-    

 .شد بسته اسانسور در    

    ............................. 

 نشه بد بابات حال باشم مواظب برم گفت.رفته باهاش هم مامان اصفهان رفته بابا    
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 باید گفته بهم کارن کیارشه امروزعروسیه    

 .نکرده قبول نمیام که گفتم بهش هرچی عروسی برم    

 .عروسی رفتم من بگه بابام به کارن بابای ترسممی    

 .نمیگه کسی به چیزی باباش گفته کارن ولی    

 بشه بدتر اوضاع بفهمه بابا میترسم.دارم اضطراب بازم    

      

 

 .میدارم برش.خورهمی زنگ گوشیم

 ؟.بله-

 .نمیدی جواب رو گوشیت چرا-

 .خورد زنگ تا چند مگه دادم جواب-

 .شدی بلند چپ ی دنده باز شده چی-

 چته؟

 .عروسی بیای باید میگه بس از کرده کچلم صبح از کارن.ندارم حوصله بابا هیچی-

 .نمیای مگه خوب.وسطه کارن پای تو اخالقیه گند برای همیشه دیگه اره-

 .کنم چکار من بعدش.بده خبر بابام به ممکنه ببینه منو اگه باباش.بدم توضیح هم تو به بیتا-

 .کردن دعوا باهم نمیگی مگه نمیده خبر-

 .بگه کرده دعوام بابام با اینکه بخاطر ممکنه میگم همین برای خوب-

 شدنتون عاشق نه بود. آدم مثل کردنتون ازدواج نه اولم از موندم ها شما کار تو نمیدونم من-

 .کردی انتخاب رو بداخالق کارن اون بود قطح آدم تو نمیدونم من

 .کنیمی وارد استرس بهم داری بیشتر.  بدی نشون حل راه بهم اینکه بجای خدا رو تو بیتا-

 .بگه بابات به بره نیست بیکار فرهاد آقا بعدم. بیا گفتم بهت اول همون که من بابا-

 .عروسی میری داری ابروش حفظ برای که باشه خداش از باید بعدم

 .تحفست خیلی کارن نیست آخه. هستی شکلی چه تو ببینن منتظرن همه االن

 !.بیتا-

 .خوبه هم خیلی کارن آقا بابا باشه-
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 .کارنه حتما دارم خطی پشت بیتا-

 .کارن همش ندارن وقت خانم دیگه اره-

 !.بیتا-

 .بینمتمی عروسی تو خداحافظ باشه-

 . جاریته عروسیه ها بشی خوشگل فقط

 .دیونه-

 .کرد قطع بیتا

 .بله-

 .خوبی عزیزم سالم-

 .کنم چکار نمیدونم. نه-

 .نشدی حاضر هنوز-

 .نه-

 . اونجا میام االن رزیتا-

 .نیای نه-

 .خونتوم دم۷ ساعت من شو حاضر شو بلند پس-

 .میبینتت خانم زهرا.اینجا نیا کارن-

 .ببینه خوب-

 .دارم استرس کافی یاندازه به من نکن اذیت کارن-

 .کوچه سر میام پس خوب خیلی-

 .میام محافظا از یکی با خودم من. نه-

 .فهمیدی کوچم سر۷ ساعت نکرده الزم-

 .کرد قطع رو گوشی

 .شدنمی حالیش هیچی کارن.میشدم دیونه داشتم خدایا

 . بود خریده عقدم روز برای مامان که لباسی سراغ رفتم

 .آوردم درش
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 دوری سنگ آستینش روی که داشت کوتاهی آستین که بود رنگی کرم ی دکلته لباس یک

 .داشت قشنگی دوزی سنگ هاش قسمت بعضی که بود ماهی مدل دامنشم.بود

 .حموم رفتم

 .آرایشگاه برم نمیتونستم داشتم من که وضع این با

 .کردن آرایش به کردم شروع

 .کشیدم کلفتی چشم خط. زدم چشمم به دودی سایه اول

 .زدم هم زیادی ریمل بعد

 .کردم اتو موهامو.زدم قرمز رژ آخرم

 .زدم سرم کنار لباسم رنگ گل یک. گذاشتم کج فرق

 .بود۷ ساعت

 .پایین رفتم.کردم تنم مانتوم

 .!خانم زهرا-

 .بیرون اومد آشپزخونه از خانم زهرا

 .شدی خوشگل چقدر مادر وای.بله-

 .مهمونی بری میخوای

 .نبینه منو دره جلوی که مرده این کنی کاری یک میشه دنبالم بیاد دوستم قراره ولی اره-

 .کنهمی دعوا بفهمه آقا اگه ولی-

 .میکشم خجالت دوستام جلوی. برم اینا با نمیخوام.میکنم خواهش-

 .بیرون رفتی خونه از نفهمن تا بده خبر بهم برگردی خواستی فقط خوب خیله-

 .بوسیدم روصورتش سمتش رفتم

 . مرسی-

 .زد لبخندی

 .برو بیا کردم اشاره واستا در پشت-

 با. کرد اشاره بهم دیگه سمت رفت که گفت چی بهش نمیدونم مرده پیش رفت خانم زهرا

 .بیرون رفتم خونه از رفتم در سمت سرعت

 .مادر باش خودت مواظب-
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 .دادم تکون دست براش

 .کوچه سر سمت رفتم

 .بود منتظر سرکوچه کارن

 .شدم ماشینش سوار سریع

 .سالم-

 .بود شده خیره بهم

 .بود کرده درست باال به رو موهاشو.بود تنش سفیدی بلیز با مشکی شلوار و کت کردم نگاش

 .بود شده جذاب خیلی

 !؟.زدی تیپی چه-

 .بود خیره بهم هنوز

 !؟.شده چیزی-

 .نه-

 .کنیمی نگام اینجوری چرا پس-

 .!شدم زشت

 .بود کرده اخم

 .نمیخوری جم کنارم از عروسی تو-

 !.چی؟ برای-

 .گفتم که همین-

 .گفته چیزی بابات شده چیزی ولی.باشه-

 .زده حرفی مامانت

 .کرد نگاه بهم باز

 .نه-

 شده چیزی اگه.کنیمی اینجوری چرا. شده چی بگو من جون کارن-

 .خونه برم برگردم

 .شدی خوشگل خیلی-

 !.چی؟-
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 .کردم نگاش تعجب با

 .کنن نگات همه خوادنمی دلم-

 !.کارن-

 .دونی می که رو اخالقم نیست خودم دست کنم چکار خوب. جانم-

 .زده حرفی مامانت کردم فکر.شده چی گفتم. دیونه-

 خواهش پس دارم بهت که عشقیه بخاطر همش ولی میشه تند وقتا بعضی اخالقم دونممی من رزیتا-

 .نشو دلخور ازم میکنم

 .نزدم حرفی که من-

 .داده بهم خدا که هستی ای هدیه بهترین تو. عزیزم میدونم-

 .کنارمی تو که نمیکنم باور هنوز

 .زدم لبخندی

 .رسیدیم بود توش عروسی که باغی دم به

 . بود شده سرد هوا چون

 .بودن گرفته سالنش تو رو عروسی

 .شدم پیاده ماشین از

 .گرفت دستمو کارن

 .نمیخوری تکون کنارم از-

 . باشه-

 . تو رفتیم باهم

 .سمتمون اومد جون مهری

 .کردید دیر چقدر سالم-

 .کن عوض لباساتو بیا جون رزیتا

 .میاره در مانتوشو جا همین نمیخواد-

 .بدم نشونش دوستام به خواممی بزار.داری چکارش-

 .برد پرو اتاق سمت کشید رو دستم جون مهری

 .آوردم در رو مانتوم
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 .کردم مرتب موهامو

 .شدی خوشگل چقدر عزیزم وای-

 .کننمی چشمت دوستام االن

 .زدم لبخندی

 .بیرون رفتیم باهم

 .میداد نشون همه به منو جون مهری

 چیزی یک بهش رفت کیارش کردبعدسمت نگاهی گوشیش به. بود من به حواسش دور از کارن

 .بیرون ورفت گفت

 .کرد معرفی روبهم همه جون مهری

 .کردم سالم نگین به رفتم

 .بود شده خوشگل خیلی اونم

 .بودم رسونده رو خودم عروسیش برای که کرد تشکر ازم

 .نبود کارن کردم نگاه اطراف به

 .کجاست کارن بپرسم کیارش از تا.رفتم کیارش سمت

 .کرد نگاه بهم دور از محتشم آقای

 .کردمنمی سالم بهش بود زشت طرفش رفتم

 .سالم-

 .دخترم سالم-

 .کردم تعجب رفتارش از

 .سمتش اومد دوستاش از یکی موقع همون

 .کردم استفاده فرصت از منم

 .بگردم کارن دنبال رفتم

 .کردم نگاه رو حیاط تو ورودی در جلوی

 .نبود کارن

 .سالم-

 .کردم نگاه رو پشتم برگشتم



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

677 

 

 . سالم-

 .خانم مهری ی عمه پسر هستم محمد من-

 .خوشبختم-

 .کنید همراهی ـص*رقـ تو منو. بدید افتخار اگه. طور همین منم-

 . ممنون نه-

 .کنید فکر بیشتر یکم نمیخواید-

 .نه-

 .نداره اشکال باشه-

 .نبود کارن.کشیدم سرک بازم رفت پسره

 .میکرد نگام داشت پسره همون تو رفتم

 .رفتم کیارش سمت

 .ندیدی رو ،کارن کیارش-

 .داشت کار باهاش یکی بیرون رفت. نه-

 !؟.کی-

 .نمیدونم-

 .سمتم اومد خانومی یک که بیرون برم دوباره خواستممی

 بود باهاش هم جون مهری

 .برگشتن تازه نبودن ایران سالی چند. کنم اشنات عمم با بیا عزیزم-

 .خوشبختم-

 خوشش ازش گفت محمد نبود بیخود شده خوشگل و بزرگ اینقدر دخترت بودی نگفته مهری-

 .اومده

 ..ولی-

 .هستند من همسر رزیتا جان عمه-کارن

 .بود کرده اخم کردم نگاه کارن به

 .رسیدمی نظر به عصبی.گرفت رو کمرم پشت از

 .کتیه کردم فکر دونستم،نمی ببخشید اخ-
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 .خواممی معذرت من.کرده اشتباه هم محمد حتما.

 .بودید ندیده رو کتی که شما نداره اشکال-جون مهری

 .رفتن عمش با جون مهری

 .نخور تکون کنارم از نگفتم بهت-

 .کنن خواستگاری زنم از که مونده همین فقط

 .بیرون بودی رفته خودت کنم چکار من-

 .داشت کار باهات کی

 .پرید رنگش کارن

 .هیچکی-

 .داشت کارت یکی گفت چی کیارش پس-

 آدرس بهش بیرون رفتم دادنمی آنتن خوب اینجا نداشت ادرسو بود همکارام از یکی اهان-

 .بدم

 .اهم-

 .بدید افتخار بهم. بریم بیا حاال-

 . وسط رفتیم باهم

 .بود خوب چی همه کارن با

 . نمیزاشت تنهام هم دقیقه یک کارن.گذشت خوش بهم خیلی

 .بود عمرم مهمونی بهترین.اومدن هم اینا بیتا

 .بود شده شب آخر

 .رفتن همه

 خونه برسونه منو بود قرار هم کارن

 .برسونم رو تو خواممی بگم مامان به برم. میام االن من ماشین تو برو تو رزیتا-

 .باشه-

 .میومد بارون داشت. رفتم ماشین سمت

 .شدم سوار سریع

 .شیشه به زد یکی
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 پایین دادم رو شیشه

 .کرده ول بخاطرش منو کارن که همونی تو پس خانم رزیتا به به-

 .زرنگی خیلی کردی فکر

 .بگیری ازم رو کارن میتونی کردی فکر

 .نداره تو به رابطی هیچ کارن نزن بیخود حرف-

 .مطمعنی-

 .دارم اعتماد کارن به من اره-

 .سمتم گرفت برگه تا چند

 .بود آزمایش ی برگه

 ؟.چی که خوب-

 .کارنه ی بچه نداری سواد-

 .کردم نگاه بهش نفرت با

 .جدیدته بازیه میگی دروغ داری-

 . کنم روثابت چی همه میتونم ها برگه باهمین من.بگم دروغ باید چرا-

 .نداشته باهات ای ـطه رابـ هیچ گفت خودش نیست کارن ی بچه این-

 .لوحی ساده اینقدر که میسوزه برات دلم-

 .داد نشون بهم بهموبایلش عکس تا چند

 .بودن مهمونی یه تو

 بهت.نه بودی دیده هم با رو ما کنم فکر دوستت عروسی تو.بود من نامزد کارن نرفته که یادت-

 . بود شده جدا ازت که موقعی گفته

 .بود بامن همش

 .کردم باز رو در

 .شدم پیاده ماشین از

 .لرزیدمی دستام

 .بود زده یخ تنم

 .نمیکنم باور حرفتو-
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 نخود دنبال میفرستاد منو داشت پیش ساعت چند گفت بهت.نمیپرسی ازخودش چرا نیست مهم برام-

 .نشم روبرو تو با تا سیاه

 .بود زده خشکم

 .میکردم قایم رو چی همه بودم منم خوب.نه نگفته-

 وسایل بچمون برای داشتیم ما آالن کردینمی آویزون بهش رو خودت دوباره تو اگه

 .بگم بهت بود وظیفم من ولی. بدونی چیزی نباید تو گفته بهم کارن هرچند.میخریدیم

 .وسطه بچه یه پای بالخره چون

 

 .میزد حرف همکارش با داشت که گفت دروغ بهم بزنه حرف آپانته با در دم بود اومده پس

 .کرد بهم نگاهی

 .زد پوزخندی

 با بدون.شده گیج االن فقط داره دوست منو هنوز کارن. بیرون بکشی ما زندگیه از پاتو بهتره-

 بچه این بودن

 .برمیگرده بهم بازم

 .رفت و شد ماشینش سمت آپانته

 .بودم واستاد ماشین کنار

 .بود شده شدید بارون

 .بمونم اونجا نمیتونستم.برم میخواستم فقط. افتادم راه

 .کردمنمی حس رو هیچی

 .بود دستم تو ازمایش های برگه هنوز

 .بودم شده خیس

 .میرم دارم کجا نمیدونستم.بود تاریک جا همه

 .شد پیاده ازش کارن.جلوم پیچید دفعه یک ماشین یک

 سمتم اومد

 .کردم نگاش مجسمه مثل

 .چیشده؟!. رزیتا-

 .دادم ادامه راهم به ندادم رو جوابش
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 .واستاد روبروم اومد

 !؟ شده چی-

 .کرد نگاهی دستم های برگه به

 .پرید رنگش. گرفتم سمتش رو ها برگه

 .. کارن چرا-

 .میدم توضیح برات بزار-

 .آورد سمتم رو دستش

 .عقب کشیدم خودمو

 .نزن..دست. ... بهم-

 .میلرزی داری شو ماشین سوار بیا.باش آروم عزیزم-

 .نیست مهم... برات.. زنی هیچ... گفتی تو. نبودی.. کسی..با..گفتی. تو-

 .بدم توضیح برات بزار رزیتا-

 .نیست تو مال بچه.. اون بگو.بده.. توضیح-

 .بود..دروغ... گفت هرچی.  بگو

 رو.. چی همه تا.. واستادم اینجا.. نیستم تو مثل من.دیگه بگو...  بگو.. دروغه چی.. همه بگو

 .بدی توضیح

 .پریده رنگت.میگم بهت شو سوار بیا-

 میشه بد داره حالت

 ..منتظرم بگو. درک به. . برم من-

 .نیست یادم هیچی من کن باور-

 .کن باور بود تو کردن ناراحت برای مسخره نامزدیه اون

 .نداشتم ـطه رابـ باهاش من

 .نیست یادم هیچی.بودم خورده خیلی. لعنتی مهمونی اون رفتم فقط من

 .نمیگم دروغ کن باور

 .توه ی بچه پس-

 .گرفتم دیوار به دستمو زمین خوردممی داشتم
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 .نیست یادم هیچی من میگم-

 .کردم باور حرفاتو که بودم احمق چقدر وای...توه ی بچه-

 .نداره ارزش برام کسی هیچ.دارم دوستت من نگفتم دروغ بهت من کن گوش عزیزم-

 

 .میخوره بهم.. داشتنه دوست.. .هرچی از حالم-

 .کردم اعتماد بهت که.. میخوره بهم. .  خودم از حالم

 .نکن اینجوری. میکنم خواهش رزیتا-

 .بگیرم جشن.. شدنت دار بچه افتخار.. به میخوای.بخندم.کنم چکار.. میخوای-

 !.رزیتا-

 .بیاری سرم که نبود بالیی هیچ دیگه تو کارن-

 اونوقت.میگذروندی خوش داشتی خودت کردیمی اذیت منو کارات و حرفات با داشتی که موقع اون

 .دادم تو به رو حق مدت این تمام تو همیشه.ناراحتی اتفاق اون بخاطر که. میکردم فکر احمق منه

 نکردی کاری که تو رزیتا نگفتم خودم با وقت هیچ

 .عمادم با من کرده فکر دیده منو وقتی مرده داره حق کارن گفتممی همیشه

 .دادزدم

 .گذشتم خودم از همیشه. لعنتی دادم تو به رو حق همیشه-

 . شو سوار بیا خدا تورو. کردم غلط رزیتا-

 .زنیمی یخ داری

 .بشه قطع نفسم همیشه برای االن همین کاش..بمیرم کاش-

 .میلرزیدم سرما از بود کرده یخ تنم تمام

 .شو بیاسوار.نکن اینجوری میکنم خواهش رزیتا-

 ... من کن باور

 . دادم فرصت بهت. شد تموم فرصتت.نگو هیچی دیگه-

 .دویدم کوچه سر سمت

 .بخورم زمین بار چند بود نزدیک بود خیس زمین

 داشت نگه جلوم اومد ماشین با کارن
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 .میری کجا شب وقت این. شو سوار بیا رزیتا-

 .بزار تنهام نداره ربطی تو به-

 .ویچت زن پیش برو.گمشو برو

 .کشید ماشین سمت منو گرفت بازومو سمتم اومد شد پیاده ماشین از

 .کشیدم جیغ

 .کن ولم.لعنتی نزن دست من به-

 .بدم نجات خودمو دستش از نمیتونستم میکردم هرکاری

 .شد سوار خودشم ماشین تو کرد پرتم برد ماشین سمت منو

 .بودیم شده کشیده آب موش مثل هردو

 .دادم فشار رو در بار چند

 .سرجات بشین-

 .کرد روشن رو ماشین بخاری کارن

 .رفتمی سرعت با

 .پنجره سمت کردم رومو

 .میکرد گریه من حال به داشت هم آسمون

 

 .کردم نگاه خیابون به

 .رفتمی دیگه مسیر یک داشت

 میری؟ کجا-

 .بود ساکت زدنمی حرفی

 .دادزدم

 !.میری؟ کجا گفتم-

 .بشه مشخص موضوع این تکلیف تا. نزن حرف-

 .من ی خونه میای

 . تو ی خونه بیام خوامنمی خونه ببر منو-

 .ندارم کاری باهات دیگه
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 .ببینمت وقت هیچ خوامنمی دیگه.شده تموم چی همه

 .نمیری هم جایی منی زن تو.کنیمی غلط-

 .بچت و زن پیش برو میخوای جونم از چی-

 .باشه من مال نیست معلوم هم بچه اون.فهمیدی تویی من زن-

 .بمونم باهات خوامنمی دیگه من.نه یا هست بچت که نیست مهم برام-

 .کردی ـیانـت خــ بهم تو

 .بزنم آتیش جا یک تو با خودمو نکن کاری رزیتا-

 .کنیمی راحت نکبتی زندگی این از منو بهتر-

 .کنم قبول رو خیانتت نمیتونم من

 . نمیخشمت بکنی کاری هر

 .بیزارم ازت.فهمیدی خونمون ببر منو-

 .دادنمی رو جوابم دیگه کارن

 بود شده تصادف جلوتر

 .بودن وایستاده ماشینا

 .میزد بوق همش پشتی ماشین

 .بود ریخته بهم اعصابش کارن

 .بودن توش جون پسر تا چند

 .ماشین شیشه به زد شد پیاده پسرها از یکی

 .بریمی عروس داری آقا -

 پایین داد رو شیشه کارن

 .کرد بهم نگاهی پسره

 .بریمی عروس داری دیگه اره-

 .شد درگیر پسره با شد پیاده ماشین از نیاورد طاقت دیگه کارن

 .کردم استفاده فرصت از منم

 .بیرون اومد ماشین از

 .خیابون ی دیگه سمت دویدم
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 .میرفتم داشتم من که سمتش دوید.کرد نگاه بهم برگشت لحظه آخرین تو کارن

 .میشد رد داشت ماشین یک کردم نگاه اطراف به

 .دادم تکون دست براش

 .شدم سوار سریع داشت نگه

 .برو زود خدا تورو اقا-

 .کرد بهم نگاهی مرده

 .رفت سرعت با

 .نبود همراهم هیچی

 .زدم بار چند زنگو خونه به رسیدم

 .برسه لحظه هر کارن که ترسیدممی

 . تو رفتم باسرعت.کرد باز رو در خانم زهرا

 .بده رو ماشین پول-

 .دویدم اتاقم سمت. بود بـرده ماتش خانم زهرا بیچاره

 .میخورد بهم داشت حالم

 .آوردم باال بودم خورده هرچی دستشویی تو رفتم

 .نداشتم توانیدیگه

 .رسوندم تخت تا زور به خودمو

 .رفتمی گیج سرم

 .اتاق تو اومد خانم زهرا

 .اومد سرت بالیی چه بده خدامرگم

 .کنم عوض لباسامو کنی کمکم میشه-

 .کردم عوض لباسامو خانم زهرا باکمک

 .نداشتم توان دیگه

 .بودم کرده تب آورد قرص برام خانم زهرا

 .شد بسته چشمام کی که نفهمیدم خوردم قرصو

.................... 
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 .گرفتم سختی مریضیه شب اون از خونم تو که هست هفته یک االن

 .کرد خبر دکتر زد زنگ خانم زهرا

 .مونده جا ماشین تو اونشب از گوشیم.زده سر بهم باری چند هم بیتا

 افتاده اتفاقی چه که بیاد یادم خواستمنمی نگفتم بیتا به هیچی

 .افتاده گود چشمام زیر شدم الغر

 .ندارم هیچی به میل

 .تو بیاد ندادن اجازه ولی در دم اومده کارن باری چند گفته بهم خانم زهرا

 .مریضم بفهمن بابا و ماماننزاشتم

 .برگردن دیگه ی هفته قرار

 .زده زنگ باری چند بهم بابا

 .کرده تایین رو عقد قرار ماه آخر برای نیازی آقای که گفته

 .نیست مهم برام هیچی دیگه

 .نشدیم ساخته هم برای کارن منو. رسیدم نتیجه این به

 .میشه خراب چی همه که میوفته اتفاقی یک میشیم نزدیک بهم دفعه هر

 .میشه پدر داره کارن. داره فرق اینبار ولی

 .نیستم مادرش من که ای بچه پدر

 .ببخشم رو کارن نمیتونم اینبار

 .میکنم نگاه رو بیرون پنجره از

 .متنفرم پاییز از

 .میزنن رو اتاق در

 .میادتو خانم زهرا

 .داره کارت تلفن مادر-

 !کیه؟-

 .خانومه بیتا-

 .میگیرم ازش رو گوشی

 .بیرون میره خانم زهرا
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 !بله؟-

 .خاموشه گوشیت چرا. نداری گوشی مگه تو مرض و بله-

 !شده؟ چی حاال.شکسته گوشیم-

 خرسی؟ مگه خوابیمی چقدر.خوابیدی گفت همش خانم زهرا. زدم زنگ بهت صبح از چندبار-

 . نشده خوب حالم هنوز-

 .نمیشی خوب چرا.؟ چی یعنی. مریضی هفتس یک-

 .داری؟ چکار حاال. بیتا نمیدونم-

 .بیای هم تو بزنم زنگ بهت گفتم.گرفتیم تولد براش. بابکه تولد امشب بگم میخواستم-

 .نیست خوب حالم بیام نمیتونم-

 .بیای باید نزن حرف بیخود-

 کن باور ولی.مهمه برام چقدر بابک که میدونی خودت. نمیتونم واقعا. نکن اصرار من جون بیتا-

 .بیام نمیتونم

 !؟ رز شده چی-

 .مریضم فقط هیچی-

 .بهانست مریضی. هست چیزیت یه تو-

 .گفته چیزی کارن.افتاده اتفاقی باز

 .زده حرفی پدرش

 .!عروسی رفتی فهمیده بابات

 .همین نیست خوب حالم فقط. نه-

 .نیست درست چیزی یک بود فهمیده بیتا

 .کن استراحت برو.عزیزم نداره اشکال باشه-

 .کردم قطع رو گوشی

 .پیشم اومد خانم زهرا

 .داد رو قرصام

 .باشی تنها نداره اشکال دخترم ی خونه برم باید امشب من جان رزیتا-

 .خوبم من نباش من نگران برو.نه-
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 .خوابممی دیگه ساعت دو یکی

 .نگرانتم اخه-

 .نباش نگران خوبم من-

 .بخور دیگه ساعت یک پختم سوپ برات. باشه-

 .ممنونم-

 .داشتم ضعف احساس.بود ۱۰ نزدیک ساعت.رفت خانم زهرا

 .بخورم سوپ پایین رفتم

 .نشستم پذیرایی تو اومدم کشیدم سوپ یکم خودم برای

 .کشیدنمی دیگه میلم ولی خوردم قاشق تا چند

 .آشپزخونه تو بردم رو سوپ ظرف

 .پذیرایی سمت برگشتم

 .کردم روشن رو تلویزیون

 .میکردم نگاه تصویر به فقط تلویزیون جلوی نشستم

 .دیدمنمی هیچی انگار ولی

 .ریخت صورتم رو اشک قطره یک

 .نکنم گریه بودم کرده سعی خیلی روز چند این تو

 .ریختمی خودش اشکام که. سوختمی قلبم اینقدر وقتا بعضی.نداشت فایده ولی

 .بود ۱۲ کردم نگاه ساعت به

 .ها پله سمت رفتم.کردم خاموش رو تلویزیون

 .شدم اتاقم وارد

 .کنم روشن رو چراغ اومدم تا

 .گرفت رو دهنم پشت از یکی

 .میکردم سکته داشتم

 .کنی فرار ازم خواستیمی تاکی.عزیزم چطوری-

 .زدمی وحشتناک قلبم

 .نداشت فایده زدمپامی دستو هرچی
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 .نداره فایده چون.نکن تقال بیخود-

 .میشه بد خودت برای بیاد در صدات اگه ولی. دارمبرمی دهنت رو از دستمو

 .خونه تو آوردی رو شوهرت بفهمه پدرت که نمیخوای. منی زن تو چون

 .فهمیدی

 .دادم تکون رو سرم

 .برداشت رو دستش آروم

 . کشیدممی نفس تند تند.بود گرفته منو دستش یکی اون با ولی

 .گرفت طرفم رو اسپرم

 .میکردم سرفه.اونور کردم پرتش

. بود داشته نگه محکم رو سرم. دهنم رو گذاشت برداشت رو اسپرم. تخت سمت کشید خودش با منو

 .داد فشارش دهنم تو رو باراسپره چند.ندم تکونش که

 .بود نشده خوب هنوز نفسم ولی.بود شده قطع سرفم

 .کرد روشن رو تخت کنار چراغ

 .ببینم رو صورتش میتونستم

 .بود شده گود چشماش زیر من مثل اونم

 .داشت هم ریشی ته

 .میکرد نگاه چشمام به

 .بیرون...خونمون از...برو....میخوای...چی-

 .بشه بهتر حالت تا نزن حرف فعال-

 .زدم بهش پوزخندی

 .نمیشم..خوب... وقت...هیچ...من-

 .آوردی خوشگلت چشمای سر بالیی چه -

 .تو اومدی چجوری.. بیرون... برو-

 زیاد کرده استخدام بابات که نگهبانایی البته.کردم زندگی اینجا وقت چند کنم فکر کنم چکار بلدم من-

 .نیستن شناس وظیفه

 .بیرون بره خونه از خانم زهرا که بودم منتظر خیلی
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 .بدن..مدال.. بهت..تالشت..بخاطر... بگم-

 .تره مهم برام هرچیزی از تو دیدن نیست نیازی-

 .بود شده تنگ برات دلم.ندیدمت هفتهس یک

 .کردم نگاهی بهش

 .متنفرم ازت.ببینمت خوامنمی دیگه من ولی-

 .میگه ای دیگه چیز یک که چشمات-

 .متنفرم ازت گفتم.بیرون برو-

 .باشه خواینمی منو اگه.میرم باشه-

 .بچم زنو پیش برم مجبورم پس

 .لرزیدمی دستام

 .لعنتی بیرون گمشو برو-

 خواینمی منو تو ولی داشتم دوستت خیلی من.کنم حافظی خدا باهات اومدم نشو عصبانی باشه-

 .کنم مجبورت کاری به نمیتونم ندارم ای چاره خوب

 .میکردم نگاش فقط

 .خواممی دیدار آخرین برای ازت چیزی یک فقط-

 .نزدیکم آورد سرشو

 .بکنه خوادمی چکار میدونستم

 .گرفت دستاش از یکی با دستامو ولی.دادم هولش

 .حافظیه خدا برای عزیزم نباش خسیس-

 .بچت و زن همون پیش برو.کن ولم.گمشو برو-

 .هستی ای دیگه چیز یک تو. داری فرق برام تو نه-

 .هستی کثیفی آدم که واقعا-

 .شد عوض نگاش حالت

 .واستاد شد بلند.گرفت فاصله ازم

 .کثیفم من میگی راست-

 .بکنم باهات بخوام هرکاری میتونستم بودم باهات که مدت این تو من
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 .بودم عاشقت چون نکردم رو کار این ولی

 تخت رو انداخت آورد در جیبش از های برگه

 .کن نگاشون دار برش-

 .برداشتم رو ها برگه

 چیه؟ اینا-

 .دادی عذابم هفته یک بخاطرش که هموناست-

 .کردم نگاه ها برگه به

 !.چی؟ که خوب-

 .نمیاد یادم چیزی من گفتم بهت من.نیست کار در ای بچه اصال-

 .شدی پیاده ماشین از احمقا مثل اونشب وقتی

 .اومدم دنبالت

 .خونه برگشتی تو گفت بهم تا دادم پول کلی درتون دم نگهبان به

 ولی سراغش رفتم شد راحت ازت خیالم وقتی

 .گشتم رو جا همه نبود

 .شده چی شب اون بفهمم تا کردم پیدا یکی یکی رو بودن مهمونی اون تو که کسایی تمام

 .خونه فرستادن آژانس منوبا.بود شده بد حالم من وقتی. گفت که شد پیدا یکی بالخره

 .بودم تنها کرده سوارم وقتی گفت آژانس ی راننده

 نبوده باهام شب اون کسی گفت هم اپارتمانم شب اون نگهبان بعدشم

 رو رو شرکتش. برنگرده فردا تا اگه گفتم بهش.مسافرت رفته گفت پدرش ولی.ا پانته سراغ رفتم

 .کنممی خراب سرش

 .کنمنمی کار باهاش دیگه که میشه ماهی چند

 

 .دنبالشم من دونهنمی ولی برگشته آپانته گفت زد زنگ فرداش

 .گفتم چیرو همه.بود پدرشم خونشون دم رفتم

 .آزمایشگاه بردمش زور به بعدم

 .باشه من مال که نبود کار در ای بچه اصال
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 .بود جعلی هاش برگه ی همه

 .نکنم شکایت ازش کردکه خواهش ازم کلی پدرش

 .نکردم شکایت ازش بوده شریکم زمانی یک اینکه بخاطر من

 شهر این تو نتونه دیگه که میکنم کاری. ببینم خودم یا تو نزدیک اونو دیگه بار یک اگه گفتم ولی

 .کنه زندگی

 

 .بود زده خشکم

 .نشست کنارم اومد

 .هستی زندگیم زن تنها تو کن باور رزیتا-

 .شد سرازیر اشکام

 .ببینمت تونستمنمی که کشیدم عذاب چقدر مدت این تو نمیدونی بخدا. نکن گریه دیگه-

 .دارم دوستت چقدر کنی تصور تونینمی

 .نمیاد یادم چیزی چراگفتی.مهمونی اون رفتی چرا-

 .سینش به میزدم مشت با

 .اونجا رفتی چرا.نمیاد یادم گفتی چرا-

 .بودم برگشته دادگاه از که بود شبی همون. بودم داغون خیلی اونشب ببخشید-

 .نکنم غلطا این از دیگه میخورم قسم

 .بمیرم خواستمی دلم.اومد سرم بالیی چه میدونی-

 .عزیزم خواممی معذرت-

 .متنفرم ازت.کارن متنفرم ازت-

 .داری حق. داری حق-

 .شدم آروم تا گذشت یکم.کرد ـل*بغـ منو

 .بود شده خیس اشکام از بلیزش

 .کردم بلند سرمو

 .نگیر ازم رو نگاهت وقت هیچ-

 زدم رو حرفا اون.کردم اذیتت یکم ببخش
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 . بود شده تموم گرون برام خیلی. بود شبت اون فرار بخاطر

 شدی ماشین اون سوار شب وقت اون

 .ای خونه تو فهمیدم خونتون دم رسیدم تا گذشت بهم چی نمیدونی

 .نگفتم هیچی

 .آره متنفری ازم گفتیمی داشتی-

 زدم بازوش به مشتی

 .بشی ادب باید.کردی پیدا بزن دست خیلی-

 

 .رفت بین از فاصلمون نزدیک آورد سرشو

 .گرفت فاصله ازم

 .رزیتا دارم دوستت خیلی-

 .میشدم دیونه داشتم.طور همین منم-

 شدممی بیدار که صبح روز هر

 .باشم زنده خواستنمی دلم دیگه.باشه کابوس یه فقط اتفاقا این ی همه کنم فکر میخواست دلم

 الکی وقت هیچ من. کن اعتماد بهم.میدم قول بهت.بندازه فاصله بینمون چیزی هیچ نمیزارم دیگه-

 سفر از مامان و بابا امروز.زندگیمی چیز ترین ارزش با که تو به مخصوصا.  نمیدم قول کسی به

 برگشتن

 برای نیازی آقای که کرده آوری یاد بهم بازم بابا

 .بیان ماه آخر تا قراره عقد

 .برگردن وپسرش نیازی آقای که مونده دوهفته فقط

 بازم من ولی کنهمی درست رو چی همه خودش نکنم ناراحت خودمو که گـهمی خیلی بهم کارن

 .دارم استرس

 .بزنه حرف بابا با کارن قراره دوباره امروز

 . بشه چی قراره دونمنمی

 .دارم استرس من ولی خونسرده خیلی که کارن

 . شده۲به نزدیک ساعت
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 . زنممی زنگ کارن به سریع

 .سالم-

 .عزیزم سالم-

 !.شد؟ چی-

 .ببرمت اونجا بیام امشب شد قرار هیچی-

 .جوشهمی داره دلم نشو لوس کارن-

 .عشقم چرا-

 !.کارن-

 .بزنم حرف باهاش اونجا بیایم شب گفت بابات خوب.زنیمی داد چرا.دلم جان-

 !.اینجا؟-

 . اره-

 .نزد حرف شرکت تو جا همون چرا خوب-

 .خونتون بیایم خواممی بده حاال. نمیدونم-

 میاد هم ای دیگه کسه تو بجز مگه-

 .باشن هم مامانم و بابا گفته بابا-

 .میاد بابات مگه-

 .کنممی کاریش یک-

 .میرممی استرس از تاشب باز وای-

 .عشقم چی برای-

 .خیالیبی چقدر تو کارن-

 بگیرتت ازم تونهنمی هم کس هیچ.  منی مال تو گفتم بهت عزیزم ببین.کنم چکار خوب-

 .گمنمی چیزی پدرت احترام به فقط اآلنم

 .بکن کاراتو برو حاال

 .میبینمت شب

 .باشه-

 .بپوش رو سفیده ریز باگلهای آبی پیراهن اون راستی-
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 !.کارن-

 .میشه عصبانی میگم هرچی من بابا ای-

 .میاد بهت همش بپوش میخوای رو کدوم هر خوب

 .چی؟ نیاد بابات اگه کارن-

 .میشه درست چی همه. دارم جلسه برم باید من رزیتا-

 .خداحافظ-

 .عزیزم خداحافظ-

 .پایین رفتم.کردم قطع رو گوشی

 .کنه شک کارن منو ی ـطه رابـ به کسی خواستمنمی. دادم نشون خونسرد خودمو

 .بود اومده تازه بابا

 .رفتم مبال سمت

 .میز سر بریم نهار برای که کرد صدام خانم زهرا

 .زدنمی حرفی هنوز بابا

 .بود خوردن غذا آخر تقریبا

 !.رزیتا-

 .کردم بلند سرمو

 .دادی بهم قولی چه یادته-

 .کردم نگاه بابا به تعجب با

 ؟.قولی چه-

 .دادم قول نیازی آقای به من میدونی خودت.بسپاری من به رو ازدواجت موضوع دفعه این که این-

 .اینجا بیان امشب بگم محتشم ی خانواده به میلم رقم علی شدم مجبور ولی

 !.چرا؟-مامان

 تا خواممی. نیست بردار دست پسره این-

 .بشه روشن پسره این تکلیف کنه عقد رزیتا قراره که دیگه ی هفته

 .بیاد پیش مشکلی موقع اون خوامنمی

 خواستمنمی هم شخصیم مسایل
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 .بشه روشن تکلیف تا اینجا بیان امشب گفتم همین بخاطر بپیچه شرکت تو

 .زنی نمی حرفی هم تو رزیتا

 بشه تموم چی همه تا

 . نزدم حرفی

 . باال رفتم نهار بعد

 .چرخیدممی خودم. دور هنوز من بود۷ نزدیک ساعت.بیان بود قرار۷ساعت

 .بودم نشده آماده هنوز

 شده قرمز بودم کرده پاک بس از چشمم پشت.شدمی خراب همش ولی.کشیدم چشم خط باری چند

 .بود

 شدم آماده بالخره

 .پوشیدم رو بود گفته کارن که پیراهنی همون

 

 .زدم هم سفید تل یک گذاشتم باز موهامو

 .میزد زنگ منم قلب در زنگ صدای با

 .گذشت دقیقه چند

 .اومدن مهمونا گفت خانم زهرا

 .رفتم پایین ها پله از استرس با

 .زد لبخندی و انداخت بهم نگاهی کارن

 .کردم سالم جلو رفتم

 .کرد بغلم جون مهری

 .کرد سالم بهم هم محتشم آقای

 .نشستم مامان پیش رفتم

 .کارن به کرد رو بابا

 خوب.بیوفته زبونا سر شرکت تو خانوادگیم مسایل خواستمنمی چون اینجا بیاید گفتم بهتون -بابا

 .بزنید رو حرفتون منتظرم

 .زدم حرف باهاتون باری چند حاال تا من آریان آقای راستش -کارن
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 درست رو زندگی بهترین براش. دارم دوست رو دخترتون من خواممی چی من میدونید هم خودتون

 .میکنم

 .زد پوزخندی بابا

 .پسر چیه تو نظر از زندگی بهترین-

 باهات خورد رو گولت دخترم بار یک دارم رو بچه یک همین من. بدی طالقش مدت یک بعد اینکه

 .کرد ازدواج

 .کردی ولش کرد درحقت که فداکاری همه اون با کردی چکار تو ولی

 .دادی طالقش هم مدت یک بعد

 .شدم حالی چه دادم تحویلم مرده یه مثل بیمارستان تو وقتی رو دخترم من میدونی

 .بود نمونده تنش تو روانی اون دست از سالم جای یک تو نجات بخاطر من دختر

 .داری دوست رو من دختر کنیمی ادا االن که داشتید تشریف کجا شما موقع اون

 .بود کرده مشت رو دستاش کارن

 . کرد من به نگاهی

 .افتاده براش اتفاقی چه که دونستمنمی من متاسفم واقعا من-

 .شدم جدا ازش مشکالت سری یک بخاطر بعدشم

 .بخوره تکون دلش تو آب نزارم وقت هیچ که میدم قول بهتون ولی

 .میدی دخترم کردن خوشبخت برای تضمینی چه هواست با حرف-

 .بگید شما هرچی-

 !.کارن-محتشم آقای

 .زد پوزخندی باز بابا

 .میکنی قبول بزارم که شرطی هر پس باشه-

 !بله-

 .رفت کارن به ای غره چشم محتشم آقای

 . بکنه رزیتا نام به رو شرکتش سهام نصف باید پدرت اینه شرطم-

 .شد بلند جاش از محتشم آقای

 .قحطه دختر فکرکردی. حتما باشه-
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 .میکنم هرکاری من محتشم اقای-کارن

 .کنممی رزیتا نام به رو شرکتم سهام خودم

 .میدم بخواید هرضمانتی بهتون من

 .شد اونجوری دخترم.کردم اعتماد بهت دفعه یک. ندارم اعتماد تو به من. نه-

 .میدم قول بهتون من ولی-

 .همونه شرطم.گفتم که همون.نه-

 .کنم چکار. دونستمنمی

 

 .گذرهنمی دخترشم از.کنهمی معامله چی همه سر آریان گفتم که من بریم پاشید- محتشم آقای

 !.بابا-کارن

 .شده آویزون من دختر به چی بخاطر پسرت کردی فکر. پسرت یا میکنم معامله من-

 .ماست ثروت بخاطر همش کشکه همش عاشقی عشقو

 .باشیم نداشته شما مال به چشم که داریم اینقدر ماخودمون نداره تو ثروت به نیازی من پسر-

 .چسبیده من پسر به جا همه تو دختر یا شده تو دختر آویزون من پسر درضمن

 .نیست مهم براش تو پسر اصال من دختر-

 .بیاید شما داده اجازه من بخاطر اآلنم

 نتونستم خوب. بودم کور من البد.بود کیارش عروسیه تو پیش هفته یک بود کی پس.اره-

 .بدم تشخیصش

 

 .کرد نگاه بهم عصبانیت با بابا. پرید رنگم

 .نره ابروتون که سوخته خانوادتون حال به دلش حتما کرده کاری اگه من دختر-

 .اومد نمی اونجا وگرنه

 .نیست آویزون تو پسر به من دختر که میکنم ثابت بهت حاال

 .دعوتید دخترم عقد جشن همتون فردا پس برای االن از

 .کنیم وصلت ای خانواده چه با قراره ما که بینیدمی اونوقت

 .شد خشک بابا دهن به چشمش کارن



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

699 

 

 .میگید چی دارید معلومه آریان آقای-کارن

 .بدم توضیح شما به باید کارام برای نکنم فکر-

 .گیرممی تصمیم براش خودمم منه دختر رزیتا

 .بود شده سرخ کارن صورت رنگ

 .بود زده بیرون پیشونیش رگ

 کنترلش شدمی عصبانی وقتی.بکنه هرکاری ممکنه آالن دونستم می.کردم نگاه کارن به التماس با

 .دادمی دست از رو

 .نمیزارم من ولی-

 دیگه رزیتا. رفته یادت اینکه مثل نه یا بکنه ازدواج من دختر نمیزارید که باشید کی شما ببخشید-

 .شده جدا ازت و نیست تو زن

 .میزد تند تند قلبم

 .کنه ازدواج نمیزارم من.میمونه همیشه و منه زن رزیتا-

 . آقا بیرون بفرمایید-

 .ندادی گوش حرفم به تو ولی دارن نقشه اینا که گفتم بهت.کارن بریم بیا-محتشم آقای

 .کارن بریم پاشو- جون مهری

 .بشه روشن تکلیفم تا نمیام جایی من-

 .بیرون بفرمایید.روشنه شما تکلیف-بابا

 !.بابا-

 .کرد چکار باهات این رفته یادت.نزن حرف تو رزیتا-

 .داد طالقت بعدشم

 .میکنم خواهش بابا-

 .بود شده اشک پراز چشمام

 .میکرد نگام عصبانیت با کارن

 .اتاقت تو برو رزیتا-

 .نمیره جایی رزیتا-

 .بدی انجام دخترم برای کوچیک کار یک تونینمی حتی.کارشی چه تو-
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 !. کوچیک کار-محتشم آقای

 .منه؟ شرکت میلیاردی سهام منظورت

 .زد پوزخندی بابا

 .باشیم داشته چشم سهام اون به شدیم بیچاره و بدبخت اینقدر ما کردی فکر-

 .تونهنمی دیدم بده انجام دخترم برای کار یک تونهمی پسرت بدونم میخواستم فقط من

 .زنممی نامش به شرکتمو یهمه گفتم که من اریان اقای-کارن

 .بشه چی تو با نیست معلوم من دختر ی اینده.دمنمی دختر تو به اصال من.نکرده الزم-

 .کردی ول هم بود بابات شریک پدرش که سابقتم نامزد شنیدم.نداری تعادل تو

 .کرد اعتماد بهت نمیشه داری سابقه تو

 .نمیشه گزیده دوبار سوراخ یک از آدم

 .کنهمی عقد هم فردا پس داره نامزد رزیتا

 .فهمیدی داره عالقه نامزدشم به

 .بود رسیده انفجار مرز به انگار.شد بلند جاش از کارن

 .کردم صیغش پیش وقت چند. منه زن رزیتا-

 .بگیرتش ازم نداره حق کس هیچ

 .زد خشکم

 .میکردن نگاه کارن به ساکت همه

 .آخر سیم به بود زده کارن

 .کنهنمی کاری همچین من دختر.چیه حرفا این!. شدی دیونه-بابا

 ؟.میای باهام االن همین.باش زود رزیتا-

 .نمیاد جایی تو با من دختر-بابا

 ؟.!یانه میای من با نشنیدی رزیتا-

 .کردنمی نگاه من به همه

 .بزنم حرف نمیتونستم

 .نمیاد جایی رزیتا.بزنه حرف رزیتا نیست نیازی-

 . بگه خودش نمیزاری چرا-محتشم آقای
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 .کرده صیغه من با بود گفته همه جلوی کارن که کردمنمی باور هنوز.بود پریده رنگم

 .داشتم گی خفه حس بودم ساکت

 .بفرمایید.  زنه نمی حرف نمیبینی-

 .انداخت بهم نگاهی کارن

 . بریم.باشه. نمیای پس-

 .رفتمی داشت واقعا

 .کنه حل رو مشکالت میخواست جوری همین

 !.کارن-

 .نبود طبیعی صورتش رنگ که. بود عصبانی اینقدر.سمتم برگشت کارن

 .لرزیدمی صدام

 .کنیمی درست رو چی همه گفتی تو.اره دادی قول بهم جوری همین-

 !.اینجوری

 .کنی خوشبختم میخواستی اینجوری

 .داشتی دوستم اینجوری

 .ریخت صورتم روی اشکام

 .کنم اعتماد بهت گفتی اینجوری

 . بودی داده قول بهم تو

 .نزن حرف.اتاقت تو برو رزیتا-بابا

 .نداشتم دوستت که نبود دلیل این به نگفتم چیزی و بودم ساکت اگه من.بزنم رو حرفم بزار. بابا نه-

 .کنیمی تالش آوردنم بدست برای چقدر ببینم خواستممی فقط

 .نداره برام ارزشی هیچ وخانوادت تو ثروت و پول

 .باشم تو با اینکه برای فقط بدم عماد به رو ثروتم تمام شدم حاضر تو بخاطر من

 .دارم دوست رو خانوادم من میدونی تو

 .دارم که چیزی تنها رو گذاشتی دست

 .کنیمی راضی پدرمو گفتی بهم

 کنم ازدواج دیگه دخترای تمام مثل خواستممی فقط.میخواستم چی مگه من
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 .خواستمنمی زیادی چیز من. باشن مراسمم تمام تو خانوادم خواستگاری، برام بیان بقیه مثل

 .کنم عقد افتاده دور روستای یه تو خواستمنمی

 .باشه کنارم پدرم خواستممی

 .بیشترشد اشکام

 میکنی عقدم داری وقتی نمیخواستم.مسافرت رفته نگم. کجاست پدرت میگه عاقد وقتی میخواستم-

 .باشم تنها

 .میشینه عقد ی سفره سر که دختریه هر رویای این ولی. باشه احمقانه حرفام نظرتون به شاید

 .!کارن خواممی چی مگه من

 .خواممی چی

 .بیام باهات جهنمم تا حاضرم که دارم دوستت اینقدر میدونی خودت

 .بشم محرم باهات کردم قبول مادرت حرف بخاطر من.بردی رو ابروم.کردی چکار تو ولی

 .کردم قبول ببینمت بازم بتونم اینکه بخاطر.بینمتمی دارم من میگه بابام به گفت مادرت چون

 ...تو ولی

 .اومد طرفم به یکم کارن

 !.رزیتا -

 با چی همه که نگرفتی یاد هنوز تو ولی.دادم زیادی تاوان بودن باتو برای من.کارن نگو هیچی-

 که میزاری فشار تحت منو.بوده زور از استفاده راهت آخرین و اولین همیشه.نمیاد دست به زور

 .کنم انتخاب رو یکی وپدرم تو بین

 .کنیمی رو کار این چرا

 .کنیمی فکر خودت به فقط ولی وضعیم چه تو من که میدونی خودت

 .عزیزم رزیتا-

 .ها پله سمت دویدم

 .واستاد جلوش بابا ولی سمتم اومد کارن

 .خواممی معذرت عزیزم رزیتا-

 رفتم اتاقم سمت باسرعت

 .بستم رو در و اتاقم تو رفتم
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 .بودم خسته مکش کش همه این از.نداشتم رو کردن مبارزه توان من.بود زیاد من برای جنگ این

 .بیاره دست به زور با رو چی همه تونهنمی فهمیدنمی چرا کارن

 .آوردم در رو چمدونم.رفتم کمد سمت

 .توش ریختم داشتم وسیله هرچی

 .کردم روخاموش گوشیم

 .کردم قایم تخت زیر رو چمدون

 .بود۶ نزدیک ساعت خواب به زدم رو خودم زد سر بهم باری چند مامان

 .میشه بیدار۸ باباساعت دونستممی

 .آوردم پایین ها پله از آروم رو چمدون.پوشیدم مانتوم

 .رفتم ورودی در سمت

 .عزیزم میری کجا-

 .میکرد نگام نگران ی قیافه با خانوم زهرا. برگشتم

 استرس همه این از باشم دور اینجا از روزی چند خواممی. نزنید حرفی کسی به میکنم خواهش-

 .میشم دیونه دارم

 .دارم دوست رو کارن من کنم چکار دونم نمی

 .بشه ناراحت ازم پدرم خوامنمی ولی

 .بهتره باشم دور هردوشون از اگه

 .بری میخوای کجا نداری جایی که تو-

 .میرم جایی یک بالخره.خانم زهرا نمیدونم-

 .کنهمی زندگی شمال تو که خواهرم پیش برو-

 رو تصمیمت خودت تا زنمنمی حرفی کسی به من.امنه جات که راحته خیالم اینجوری. تنهاست اونم

 .بگیری

 !.ولی-

 .خطرناکه تنها دختر یک برای زمونه دوره این.عزیزم نداره ولی-

 .کردم بغلش سمتش رفتم

 .ممنونم-
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 به.شن می بیدار همه االن. برو برم قربونت-

 .برسون سالم خواهرم

 .داد روبهم آدرس خانم زهرا

 .بیرون اومدم خونه از باسرعت

.............. 

 .سرده خیلی هوا شمال اومدم که هست هفته یک االن

 .مهربونه خودش مثل خانم زهرا خواهر

 

 .زدم زنگ خانم زهرا به باری چند

 .گردهمی دنبالم داره جا همه بابام گفته

 .نیستم واقعا که فهمیده بعدش ولی.کرده قایم منو بابا کرده فکر خونمون دم اومده کارن گفت

 .داغونه خیلی کارن گفتمی

 .امنه جام که گفتم بهش بشه نگران اونم خواستمنمی زدم زنگ بیتا به خودم

 

 .زدم زنگ بهش من نگه کسی به گفتم

 .میرم دریا کنار سمت به

 .زنممی قدم دریا کنار.بارونیه هوا

 .پیچممی خودم دور رو شالم

 .بود شده تنگ کارن برای دلم بمونم اینجا خواستممی کی تا

 .میدم فشار مشتم تو و بود داده بهم دوباره پیش وقت چند کارن که رو گردنبندم

 .زنممی داد طوفانی دریای سمت

 .کارن..کارن.. کارن-

 

 .شم می آروم کار این با.شده روزم هر کار این

 

 .دریا کنار رفتی باز-خانم فاطمه. خونه سمت گردمبرمی دوباره
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 .بله-

 .سرده هوا.جان دختر شی می مریض-

 .ببخشید-

 .داره واجب کار باهات گفت زد زنگ زهرا-

 .شده چی نگفت-

 .مادر نه-

 .گرفتم رو خانم زهرا ی شماره برداشتم رو گوشی

 .الو-

 .خوبی فاطمه سالم-

 .نکنه شک کسی که میکرد صدا خواهرش اسم به منو خانم زهرا

 !.شده؟ چیزی.خوبم. سالم-

 .گوشی-

 جایی یک رفتمی داشت انگار

 !؟.شده چیزی-

 .کرده پیدا ازت ردی یک گفتمی. بود اینجا کارن آقا امروز-

 .!میگی راست-

 .کرده اشتباه احتماال نبود ورا اون اصال گفتمی که رو جایی ولی. مادر اره-

 .شد چی بعدش خوب-

 .رفتن پدرتون با دیگه هیچی-

 .!بابام با-

 .مادر نباش نگران.کنن پیدات مثال تا رفتن.  اره-

 .؟.بمونی اونجا میخوای تاکی

 .نمیدونم.نمیدونم-

 .برگردی بهتره.عزیزم نگرانتن خیلی خانوادت-

 .باشه درست کارت این نکنم فکر

 .میکنم کاری یک خانم زهرا باشه-
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 .برسون سالم فاطمه به.مونده کارام برم من خوب خیله-

 .خداحافظ باشه-

 

 .بودن باهم بابام با کارن.کردم قطع رو گوشی

 .رفتم فکر تو

 .گشت می دنبالم کجا داشت کارن یعنی

.................. 

 امشب برم خواممی من دخترم جان زیتار-

 .باشی تنها نداره اشکال کرده زایمان عروسک پسرم ی خونه

 .دارم تنهایی به عادت من نباش نگران خانم فاطمه نه،-

 .میام ظهر تا فردا.نباش نگران هستن آشنا همه امنه ورا این البته.گذاشتم غذا برات مادر باشه-

 .نباشید من نگران راحت خیالتون باشه-

 . رفت خانم فاطمه

 .بود شده شب

 ریختم چایی خودم برای

 .میومد شدیدی بارون.نشستم شومینه کنار

 .رفتم پنجره سمت. شنیدم صدا سرو بیرون از

 .کردم نگاه رو حیاط تو پنجره از

 .نمیشد دیده چیزی.بود تاریک جا همه

 .بوده برق ورعدو بارون صدای حتما

 .نشستم سرجام برگشتم

 .شد بلندتر صدای دفعه این

 .شد قطع برقا

 .زدم جیغی

 .گذاشتم دهنم رو دستمو سریع ولی

 .بود ساکت جا همه
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 .بود بارون صدای فقط

 .نمیومد صدایی هیچ

 .گذاشتم آشپزخونه اپن روی. آوردم شمع یک آشپزخونه تو از رفتم

 .رفتم پنجره سمت دوباره

 .دیدم حیاط تو سایه یک

 .میکردم سکته داشتم ترس از

 .رفتم آشپزخونه سمت آروم آروم

 .برداشم کشو تو از چاقو یک

 .لرزیدمی دستام

 .بیرون اومدم آشپزخونه از

 . بود روشن شمع با خونه از قسمت یک فقط

 .دیدمنمی رو جایی خوب.بود تاریک جاها بقیه

 .رفتم پنجره سمت دوباره

 .نکردم قفل رو حال در اومد یادم

 .کنم قفلش دررو تا در سمت برگشتم

 .گرفت منو پشت از یکی دفعه یک

 .دهنم روی گذاشت رو دستش

 .زدمی تند تند قلبم

 .کنم خالص خودمو کردم می تقال

 .بود گرفته دستمو دیگش دست با

 .بهش بزنم رو چاقو خواستممی

 .زمین روی کرد پرتش گرفت ازم رو چاقو.داد فشار دستمو مچ

 .عزیزم شدی کش چاقو-

 .کردمنمی حرکتی هیچ دیگه.زد خشکم

 .برداشت دهنم رو از رو دستش

 .برگردوند منو
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 .بود شده خیره بهم

 .نکنی غلطا این از دیگه ی دفعه تا بزنمت اینقدر حقته-

 .بودم شده الل

 .بدی ادامه خواستیمی کی تا.کنم پیدات تونم نمی کردی فکر چیه-

 .کنیمی قایم خودتو دیگه حاال

 .بریم کن جمع وسایلتو زود

 .کردم دور دستاش حصار از خودمو.کردم اخم

 .نمیام جایی من-

 .شده نگرانت پدرت چقدر میدونی.کن جمع وسایلتو آدم بچه مثل برو... اال اله ال...غلط تو-

 .کشیدم چی من هفته یک این تو میدونی

 .گشتم دنبالت ها کجا تا میدونی

 .کردم نگاه خستش چشمای به

 .نخوابیده خوب وقته خیلی بود معلوم

 .دیدنمی اهمیت من به کدومتون هیچ.هستید خودتون فکر به همش ها شما-

 .باشه خودتون حرف میخواید هرکدومتون

 .بشم پسرش زن من داده قول دوستش به بابام

 .باشه خودت حرف میخوای فقط هم تو

 .نیست مهم براتون من ی خواسته کدومتون هیچ

 .مهمی ما برای چقدر میدونی خودت تو حرفیه چه این-

 

 .کردی صیغم گفتی بردی رو آبروم بقیه جلوی نرفته یادم هنوز. تو برای مخصوصا.خیلی اره-

 .نفهمه چیزی کسی بود قرار

 . ببخشید-

 .کردم اشتباه من میگی راست

 .گرفتم آتیش منم کنهمی عقدت فردا گفت وقتی بابات ولی

 .بکنی باید کاری هر شدی عصبانی چون دیگه اره-
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 .خستم خیلی بخدا نکن لج خانومم. رزیتا-

 

 .اینجا اومدی دادی زحمت خودت به بیخود هم تو.نمیام جایی من گفتم بهت -

 اورد صورتم سمت رو دستش. شد نزدیک بهم کارن

 .عقب کشیدم خودمو

 .بریم بیا.کنیمی لج چرا عزیزم-

 .نه-

 .ببرمت زور به نکن کاری-

 .کنی پیدام نتونی که جایی یک میرم بازم.ببریم زور به اگه. همیشته کار. دیگه اره-

 .بود شده عصبانی کارن

 !.رزیتا-

 .برو کارن-

 .نه نمیای یعنی-

 .نه-

 .اخرته حرف-

 .اره-

 هفته یک داشتی دوست منو اگه تو.گشتممی دنبالت نباید میگی راست.داری دوست هرجور باشه-

 .اینجا بیای کردینمی ول بیخبر

 .رفت در سمت کارن

 .برگردوندم رومو

 (.جهنم به. برو آره)

 .زد حلقه چشمام تو اشک

 .اومد در شدن بسته صدای رفتم بخاری سمت

 .ریخت صورتم رو اشک قطره یک

 .(بزار تنهام بازم. برو)

 .کرد بغلم پشت از دفعه یک
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 .کنممی ولت راحتی همین به کردی فکر-

 .گردمبرمی تو بخاطر بازم بمیرم اگه من. گفتم بهت رفته یادت

 .شد بیشتر اشکام

 .برگردوند منو

 .بشه اینجوری خوشگلت چشمای ندارم دوست دیگه نگفتم بهت-

 .کرد بغلم محکم

 جا همه ها دیونه مثل هفته یک این.کنم زندگی تونمنمی تو بدون من نمیدونی اینجا اومدی چرا-

 .گشتم می دنبالت

 . میگه دروغ داره بابات کردم فکر. شدم حالی چه رفتی خونه از فهمیدم وقتی دونینمی

 .بده نشون من به رو تو خوادنمی

 واقعا فهمیدم بود اونوقت خونه تو برم داد اجازه مامانت نبود بابات وقتی که بودن عصبی اینقدر

 .گشتم دنبالت رو جا همه.میشدم دیونه داشتم.نیستی

 .نبودی ولی

 ؟.اینجام من فهمیدی کجا از-

 .هستم محتشم کارن من رفته یادت-

 .بزنه گول منو تونهنمی کسی

 .زنگه خیلی کرده فکر خانم زهرا

 بودم کرده شک بهش خیالیش بی از اولم از من

 .بشه عوض رفتارش شدنت گم از که داره دوستت اینقدر دونستممی چون

 .بود طبیعی خیلی اون ولی

 .هست چیزی یک فهمیدم

 .گرفتمش نظر زیر خونتون اومدم که باری چند

 .کردم پیدا جاتو که گفتم بابات به الکی بعدم

 .برگشتم دوباره من ولی. شرکت رفت بابات

 .زنه می زنگ بهت میدونستم

 چرا که گفت بعدش ولی.آورد رو فاطمه اسم.میزد زنگ بهت داشت وقتی.کردم چک رو ها دوربین

 .پرسیدم فاطمه ی درباره مادرت از. زنهمی حرف باتو داره فهمیدم نگرانن خانوادت برنمیگردی
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 فهمیدم اینجوری.کردم حرکت اینجا به لحظه همون. شماله تو که خانومه زهرا خواهر گفت اونم

 .کجایی

 .اینجام من دونهمی بابام-

 .بعد بشم مطمعن خودم بیام اول گفتم ولی.فهمیدم چیزای یک گفتم بهش-

 .نکن رو کار این دیگه رزیتا

 .گرفتی نظر در برام بدی تنبیه

 .بود شده تنگ برات دلم چقدر نمیدونی

 .زدی رو حرفا اون ولی کنی درست رو چی همه بودی داده قول بهم تو.بود خودت تقصیر-

 .نکن رو کار این دیگه ولی.فهمیدم خوب خیله-

 !.چی؟ بابام -

 .بود نقشه کاراشون ی همه.نباش نگران-

 !چی؟ یعنی-

 .داریم دوست رو همدیگه چقدر ما ببینن بودن کشیده رو ها نقشه این باهم یعنی-

 نشیم جدا هم از دلیلی هر به بازم دوباره مثال   که

 نداشت اعتماد من به بابام.کردن همکاری باهاش هم بقیه. بود من بابای ی نقشه بیشتر البته

 .کنم اذیتت بازم بخوام ترسیدهمی گفتمی

 !چی؟ خواستگارم پس-

 ؟.طالها و حلقه

 .داریم دوست رو همدیگه واقعا که بدیم نشون ما اینکه برای.بود بازی یه همش-

 .مونیممی همدیگه پای چقدر

 .!نمیشه باورم-

 .فهمیدی کجا از تو

 .بردارم اتاقم تو از چیزی یک خونه بودم رفته منم کردمی دعوا بابام با داشت مامانم دیشب

 .شنیدم تصادفی

 . دادی کشش رو بازی این اینقدر که توه تقصیر همش گفتمی میکرد گریه مامانم

 .رفته کجا بیچارم دختر نیست معلوم
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 .زننمی حرف کتی ی درباره کردم فکر اول

 :گفت بابام بعد ولی

 .بشه اینطوری قرار دونستممی چه من-

 .بدونه قدرشو تا بیاره بدست رو رزیتا باسختی کارن میخواستم فقط من

 .کجاست دخترش دونهنمی االن که خان خسرو بیچاره

 .نکردی قبول تو ولی داره دوست رو رزیتا واقعا شده عوض ،کارن فرهاد گفتم بهت که من-

 .بشه اینطوری قرار دونستممی چه من-

 .خانم عاطفه بیچاره-

 .میشه پیداش بالخره. نکن گریه اینقدر هم تو حاال-

 .گردهبرمی زود مطمعنم من ناراحته دستمون از یکم فقط.عاقلیه دختر رزیتا

 .کشیدن نقشه ما برای نشستن نمیشد باورم -کارن

 .شدننمی اعتماد بی بهت همه کردینمی رو کارا اون دفعه اون اگه.توه تقصیر همش-

 .من گردن افتاد چی همه دیگه اره-

 .کردم بهش نگاهی اخم با

 .نبود تو تقصیر یعنی-

 .بود من تقصیر بینممی کنم می فکر که االن چرا-

 .شدی خطرناک خیلی تو

 .کشیمی هم چاقو گیها تازه

 !.کارن-

 .عزیزم جانم-

 .کنیم چکار حاال-

 .میدونیم رو چی همه ما میگیم بهشون.برمیگردیم-

 .شدیم خوب باهم فهمیدیم چون کنن فکر ممکنه. نزن حرفی کارن نه-

 .چی گفت خواستگارت ی درباره بابات باز اگه-

 .بوده الکی همش نمیگی مگه-

 .نگرانی چی برای پس
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 تو برای خواستگار از حرفی وقتی.باشه الکی قدرم هرچه دارم حساسیت موضوع این به من-

 .کنم کنترل خودمو تونمنمی شه می

 .زدم لبخندی

 .نبود بدی پسر. شد حیف ولی-

 .کرد نگام عصبانیت با کارن

 .گفتی چی نشنیدم-

 .بابا کردم شوخی-

 .نیست قشنگ شوخیشم. نکن ها شوخی این از دیگه-

 .بریم بردار هاتو وسایل پاشو حاال

 .میریم فردا.بریم کجا بارون این تو شب وقت این-

 .نمیاد خانم زهرا خواهر مگه-

 .پسرش ی خونه رفته. نه-

 .گشنمه خیلی که بیار شوهرت برای شام یکم برو پس خوب-

 .بیا فردا برو.مهمونی اومدی کردی فکر-

 .برم کجا بارون این تو من بابا ای-

 .نخوردم حسابی درست غذای یک تو دست از روزه چند بخدا

 .بود کرده بدبختا مثل قیافشو کارن

 اجازش بدون بفهمه اگه خانم فاطمه چون.بری باید بعدش ولی بخوری میارم چیزی یک باشه-

 .بشه ناراحت ممکنه اینجا دادم راه رو تو

 .گشنگی از مردم بیار چیزی یک فعال رزیتا-

 !.شکمو-

 .آشپزخونه سمت رفتم

 .بردم کردم گرم بود مونده ظهر از غذا یکم

 .بود گذاشته بخاری کنار.بود آورد در رو بلیزش کارن

 .آوردی در لباستو چرا-

 .بود خیس ندیدی-
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 .انداختم رو سفره

 .میخورد رو ها غذا تند تند کارن

 .تر آروم. نشی خفه-

 .نخوردم هیچی صبح از گشنمه خیلی-

 .بود شده ها بچه مثل رفتارش

 .خندیدم آروم

 کرد بلند رو سرش

 !. چیه-

 .بخور غذاتو عزیزم هیچی-

 کردم جمع رو غذا سفره

 .بود نشسته حال کنار کارن

 .بری نمیخوای-

 .برم کجا بارون این تو من. نکن اذیت-

 .خورم می سرما خیسه لباسامم تازه.خوابممی گوشه یک جا همین

 !.کارن-

 .ترسی نمی تاریکی این تو تو نیومده برقا هنوز بعدم.دم می قول هستم خوبی پسر-

 .نیاد برق حاال حاال بود ممکن گفتمی راست

 .کردم بهش نگاهی

 .نشست ـینه*سـ به دست

 .خوبیم پسر چه ببین-

 .خندیدم

 .خوب پسر بمون باشه-

 .جون اخ-

 .بکش خجالت کارن-

 .میکنم خوشحالی دارم چیه-

 .ای دیونه خیلی-
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 .رزیتا-

 .!جانم-

 .بشی نمونه زن تا شوهرت به بده هم چایی یک. بود خوب خیلی که غذات -

 .رفتم بهش ای غره چشم

 .میشم نمونه زن مطمعنی-

 .کاردارم باهات بیا بعدشم.ای نمونه اآلنم هرچند.عزیزم اره-

 !.کارن-

 .بیار رو چایی همون فقط.ندارم کار بابا باشه-

 .بدجنس ای-

 .خنده زیر زد کارن

............................... 

 .برگشت خانم فاطمه ظهر نزدیک

 .رفتیم تهران سمت و کردیم خداحافظی و کردم تشکر خیلی ازش

 .رفت کردو پیاده خونه دم منو کارن

 ناراحت اونم کنه دعوا من با اون جلوی وقت یک بابا شاید گفتم. خونه تو بیاد خوادنمی گفتم من

 .بشه

 .نبود بد خیلی باهام بابا برخورد

 .نبود هم دوستانه خیلی ولی

 .رفتم خبر بدون چرا که کرد دعوا باهام کلی مامانم

 .بشه بد خانم زهرا برای خواستم نمی بودم کجا نگه بودم سپرده کارن به

 . قلبیم همکارای از یکی ویالی بودم رفته گفتم

 هنوز باهام بابا ولی.شد تر آروم کم کم مامان

 .بود سنگین سر

 .نزده حرفی هنوز بابا ولی گذشته روز دو

 . ساکته شامم و نهار موقع حتی

 کنم ناراحت رو بابام خواستمنمی پشیمونم کردم که کاری از
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 .پایین میرم نهار موقع

 .شممی بلند جام از خورممی رو نهارم ساکته بابا بازم

 .!کن صبر رزیتا-بابا

 .شینم می سرجام

 .بشه روشن تکلیفت تا بیان محتشم ایخانواده گفتم امشب-

 .کنه پیدا ادامه ماجرا این دیگه خوامنمی

 !.بابا-

 عوض رو چیزی من زدن حرف پس کارنی زن تو بهرحال باشه مونده حرفی نکنم فکر-

 .کنه نمی

 .بشه اینجوری خواستم نمی من بابا-

 .کنی چکار میدونی خودتم توه زندگیه این.شده که حاال-

 .خواممی معذرت من بابا-

 .کردممی مجبورت نداشتی دوست که کاری به نباید من نداری تقصیری تو-

 .کنی مخفی ازم رو چی همه بشی مجبور که

 !.بابا-

 .باش آماده ۸ ساعت-

 باشی راضی شما دارم دوست.کنم ازدواج اینجوری خوامنمی من بابا-

 .خواممی رو کنه خوشحال تورو که چیزی من-

 .نداشتی دوست که بکنی رو کاری تو نخواستم وقت هیچ

 .ندارم حرفی من داری دوست رو کارن اگه

 .ببینی آسیب دوباره نمیخواستم.بودم نگرانت که بود این بخاطر زدم هم حرفی اگه

 .داره رو تو لیاقت کارن دونممی االن ولی

 .میکرد تالش چقدر کردنت پیدا برای هفته یک اون تو دیدم

 .بشی خوشبخت امیدوارم

 .کردم بغلش بابا سمت رفتم

 .دارم دوستت خیلی. بابا ممنونم-
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 .دخترم دارم دوستت منم-

 .شد تموم خوبی به چی همه شب اون

 بودن تونسته محتشم آقای با بابا.شدنمی باورم هنورم.بود کرده تغییر خیلی کارن پدر با رفتارش بابا

 .کنن بازی نقش خوب اونقدر

........................ 

 بعد ماه۶

 جدا هم از و بیوفته اتفاقی دوباره میترسید انگار کرد عقدم کارن خواستگاری روز فردای همون

 بشیم

 .عروسیمونه روز امروز

 .آرایشگاه اومدم بیتا با

 .دنبالتون آمده اقاداماد خانم، عروس-

 .کردم نگاه خودم به آیینه تو

 .بودم شده خوشگل خیلی

 .کنیمی نگاه خودت به اونجوری.ندیدی خوشگل.پوسید در دم کارن دیگه بدو-بیتا

 .کشهمی چی شب تا کارن بیچاره

 .ادبی بی خیلی بیتا-

 .کنم چکار دونستمنمی بود خوشگل اینقدر زنم منم میگم دورغ مگه-

 !.بیتا-

 .بابا ای.دیگه برو-

 .بیرون اومدم آرایشگاه از

 .بود منتظر در جلوی کارن

 .زد خشکش دید منو تا

 .کردمی نگام.بود واستاد کردمی صداش بردار فیلم هرچی

 .کجاست حواستون داماد اقای-

 .بله. بله-

 .شدم ماشین سوار برداری فیلم کلی بعد بالخره
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 .شدی خوشگل خیلی رزیتا-

 .میگی راست-

 .وامیستاد داشت قلبم دیدمت وقتی اره-

 .دیونه نکنه خدا-

 .میشم عاشقت قبل از بیشتر روز هر رزیتا عاشقتم-

 . عروسی نریم بیا میگم

 جایی یک ببرمت بدزدمت االن همین خواممی

 نبینه رو تو کسی.باشیم دوتا خودمون فقط که

 . کردیم دعوت مهمون کلی.شدی دیونه-

 .کنم چکار من پس-

 !.چی؟ یعنی-

 .نکنه نگات کسی که بخورم حرص مهمونی تمام باید خوب-

 !کارن-

 .ندارم ای چاره کنم چکار باشه-

 .نمیخوری تکون کنارم از ولی

 .نمیخوری تکون چی یعنی ها عروسیمه کارن-

 .نمیاد خوشم پسرعمت از من-

 .دادی گیر اون به باز االن-

 .باشه گفتم نکن دعوت رو یکی اون. نکن دعوت رو کیانی آقای پسر گفتی

 .داره بچه و زن خودش کرده ازدواج ملوک عمه پسر

 .نبود مگه خواستگارت خوب-

 .بود نزده حرفی که اون گفتمی پدربزرگم بعدم بود پیش سال چند-

 .باش خودم کنار همش بازم ولی باشه-

 . خوب خیله-

 .دارم دوستت -

 .زدم لبخندی
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 . عزیزم منم-

 .میشه آب دلم شب آخر تا حاال-

 .شد درشت چشمام

 .شد بدتر اوضاع کارت این با-

 میگفتم بهت وگرنه چسبیده بهمون کنه مثل بردار فیلم این حیف.نکن اونجوری چشماتو نگفتم

 .چیه کارت عواقب

 !.کارن-

 .میکنم صبر شب تا. بابا باشه-

 !.کارن-

 .دلم جان-

 .ای دیونه خیلی-

 .تو ی دیونه. اره-

 گاهی بازم هنوز درسته. بودم کرده انتخاب داشت که هایی بدی و ها خوبی ی همه با رو کارن من

 .بود همین کارن خوب ولی شد می ناراحتیم باعث که کردمی کارهایی غرورش بخاطر وقتی

 .نبود محتشم کارن دیگه بود ای دیگه جوره اگه

 .داشتم دوست رو محتشم کارن همین من

 .بود کرده روشن رو تاریکم زندگیه اومدنش با کارن انگار.نبودم تاریکی تو دیگه کارن با

 

 ها تاریکی ای

 بگویید برایم روشنی از

 هستید کجا ها سپیدی ای

 خواهد می تازه هوای دلم باز امشب

 ها تاریکی ای

 اید گشته پنهان شب دل در که

 کنید نمایان را سپیدی

 گشته است،سرد تاریک دلم
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 کنید روشن

 بشنو را التماسم شب ای

 کن همدردی من با قدری و

 شو مرهم را دردم و

 بده روز به را جایت برو و

 زیبایی هم تو هرچند

 دگر ولی

 .باشم تاریکی در خواهدنمی دلم

 

 پایان
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