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 است شده آماده دانلود نگاه درسایت کتاب این

www.negahdl.com 

 عاشقی مسیر در:  نام

 زاده محقق رها:  نویسنده

 عاشقانه:  ژانر

 به کردن نگاه بدون..  کشیدم میز عسلی روی دستمو و کردم باز زور به چشممو یک الی گوشیم زنگ صدای با

 ... دادم فشار رو سبز دکمه گوشی صفحه

 الو؟-

 رهاااااااااااا_

 .نشستم تخت رو صاف کشید که جیغی با

 صبحی؟ اول مرگته چه...  بشه نصیبت ساعته ۲۴ حناق..  بگیری مرض ای-
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 خانوم رها به سالم: گفت شادی صدای با شد تموم خندش که این از بعد...  پیچید گوشی تو کیمیا خنده صدای

 کنه؟ بیدارت ناز خواب از بزنه زنگ کی نزنم زنگ من اگر..  خابالو

 .. بخوابم میخوام بگو کارتو-

 ..داریم دانشگاه شو بلند.. بابا ای-

 .. دادم رو کیمیا جواب میگشتم دمپایی دنبال که همینطور و خودم سر تو زدم یدونه

 .. خونتونم در دیگه ساعت نیم تا..  نکش هوار.. شدم بیدار باشه باشه-

 بابای..  منتظرم.. نرسیم دیر که بیا زود.. عشقم افرین-

 بای..  باشه-

 اومدم بیرون اتاقم از صورتم شو. شست از بعد..  کردم حرکت اتاقم چپ سمت در واقع بهداشتی سرویس سمت به

 ..رفتم اشپزخونه به میخوندم اواز که همینطور و اومدم پایین ها پله از.. 

 هست خونه کسی انگار که طوری..  دادم وقف تکراری زندگی این با خودمو من.. بود کور و سوت همیشه مثل خونه

 : زدم داد

 مهمم؟؟؟ مگر دارم؟؟؟ اهمیتی کسی برای خونه این تو مگر..  هه-

 به صورتیمو لب برق..  پوشیدم مشکی مقنعه با طوسی شلوار و مانتو..  رفتم اتاقم به و گرفتم پنیری و نون لقمه

 ... شدم ماشین سوار و رفتم پارکینگ سمت به درها کردن قفل از بعد..  انداختم پشتم کولمو و مالیدم لبام

 .. کرد باز ماشینو در اومد بیرون خونه از شنگول و شاد خانوم کیمیا بوق دوتا از بعد باالخره

 ...خو خودم گل خانوم رها به سالم-

 :گفت ساختگی اخم با و و انداخت صورتم به نگاهی کرد قط حرفشو و

 کردی؟ خودت نگاه اینه تو دانشگاه؟؟ بیای میخوای ریختی این باز تو-

 و سفید پوستی و گرد نسبتا صورتی.. که نبود چیزیم که من..  انداختم نگاهی خودم به. اوردم در جیبیمو اینه

 .. بودم ریخته ور یه هم رو خرماییم موهای.. کشیده های ابرو و مشکی چشمای با داشتم متناسبی لب و بینی

 گفتم کیمیا به رو اخم با و برداشتم خودم کردن انالیز از دست

 .. جذابی و خوشگلی این به..  نیست چیزیم که من واااا-

 کنی؟؟؟ ارایش نیستی بلد میشه؟؟؟ پیدا لب برق فقط شما خونه تو اما البته صد که اون_
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 ... نیستم ارایش اهل که میدونی..  لحاظ اون از ااهااا-

 ... کرد بسنده راحتی جور هر گفتن به و انداخت باال ای شونه

 کافی سمت به و کشید دستمو کیمیا..  میمردم داشتم خستگی از..  شد تموم کالس دقیق ساعت دو از بعد باالخره

 .. کرد حرکت دانشگاه شاپ

 .. میام و میگیرم قهوه و کیک االن من بشین تو رها-

 که بود نمونده چشمام شدن گرم تا چیزی.. بستم چشمامو و گذاشتم میز روی سرمو خستگی از و گفتم ای باشه

 .. کرد جلب خود به رو توجهم مزاحم صدایی

 داشت لبش روی پوزخند با..  هست رستمی آرتین که این واییی..  انداختم مردونه صدای اون صاحب به نگاهی

 .. گفت دوستش به رو ثانیه چند از بعد و میکرد نگام

 مزه با چه..  شده خواب جای شاپ کافی جدیدا..  کن نگاه شروین-

 : گفتم تفاوتی بی و سرد لحن با و دوختم چشم بهش خونسردی با بود کرده خطی خط اعصابمو که این با

 برای موردشون در دادن نظر و مردم زدن دید و بودن بیکار ، هست بامزه شما برای موضوع این اگر رستمی آقای -

 .. مضحکه کاری من

 .. دوختن چشم آرتین به و برگشتن کافه توی دانشجوهای همه که گفتم بلند جملمو این

 .. زد زل من به خشم با و کرد جمع خندشو آرتین

 .. شدم قهوه کردن فوت مشغول کیمیا متعجب نگاه و دوتا اون وجود به خیال بی و کردم نازک براش چشمی پشت

**** 

 .. راضی خود از پررو پسره..  نمیزارم آرتین به هم سگ مهل حتی من و میگذره ماجرا اون از ای هفته دو

 بود اسمون به رو سرم ادم و عالم خیال بی..  بود نیومده دانشگاه کیمیا همین برای.. است کیمیا خواهر تولد امروز

 که میوفتادم مانده باقی پله تا دو از داشتم ثانیه از کثری در و کرد گیر پام پشت پام که میومدم پایین ها پله از و

 آرتین به نگاهم که کردم باز رو چشمام زور به..  بود بسته چشمام ترس زور از..  شد حلقـه کمرم دور دستی

 .. افتاد رستمی

 .. زده هم ادکلنی چه مــن؟؟؟ جــان گرفت؟؟؟ منو ایـن.. شد گشاد تعجب از چشمام

 خرمایی موهای و سبزه پوست و عسلی چشمای و کشیده صورت ، مشکی پهن ابروهای شدم دقیق صورتش رو

 .. بود داده بهش قشنگی حالت ژل با که رنگ
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 .. کرد پاره رو افکارم رشته صداش که بودم فکرا همین تو..  بود خوشگل خیلی اما نمیومد خوشم ازش درسته

 !نمیدارید؟ بر بنده زدن دید از دست هنرور خانوم سرکار-

 نمیکردم نگاه شما به اصال من: گفتم و کردم کنترل خودمو اما شدم هول یکم.. اومدم بیرون بغلش از سرعت به

 .. رستمی اقای

 مطمئنید؟؟-

 .. همین..  بودم شوک تو یکم فقط من.. کامال-

 بخوره دردتون به برید اگر کنم فکر..  شده تاسیس جدیدا.. هست خیابون سر کالسی یه راستی..  بله..  اوه-

 .. داره نام ثبت مهلت هنوز..

 کالسی؟؟؟ چه:  گفتم میکردم مرتب رو مانتوم که همینطور

 .. بگیرید یاد میتونید رو رفتن راه درست آموزش برید اگر شده تاسیس تازه کودک مهد یه راستش-

 غره چشم..  شدن زمین پهن خنده از شروین و امیر افتاد سرش پشت به نگاهم که دوختم چشم بهش خشم با

 حسابش به بعدا..  شدم خارج دانشگاه در از آرتین به دادن جواب بدون..  شدن ساکت که رفتم دوتاشون به توپی

 ..  میرسم

..  میزد کوک بدجور سازش امروز کیمیا. شدیم پیاده ماشین از کیمیا با و کردم پارک دانشگاه پارکینگ تو ماشینو

 ... میدادم تکون سر من و میکرد حرف بود خواهرش تولد که دیشب از ریز یک

 چند و میکرد خودنمایی روش نوشته با کاغذی که افتاد اعالنات تابلو به چشمم شدیم که دانشگاه ساختمون وارد

 سکوت نشونه به و دادم تکون هوا تو دستمو که بود صحبت حال در هنوز کیمیا...  بودند جمع دورش دانشجو

 شده؟؟؟ چت رها..  وا: گفت من به رو تعجب با... گرفتم صورتم جلوی

 .. تابلو رو چیه کاغذ اون ببینیم بریم بیا-

 بورسیه میشدند اول شاگرد رو ترم دو دانشجو دو اگر بود کانادا برای بورسیه..  خوندم رو اعالمیه بار ۲ بعد دقت با

 . میگرفت تعلق انها به

 .. خــودشــه:  زدم داد کیمیا به رو خوشحالی با موقعیت به توجه بدون

 .. کردند نگاهم و نبرگشتند تعجب با همه

 .. کن تعریف برام کالس بریم بیا..  دیوونه..  بردی آبرومونو-

 .. رفتیم کالس سمت به و کشید دستمو کیمیا و زدم لبخندی
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 ... داشتم پیش در که بودم ای بورسیه فکر به همش...  نبود درس به حواسم اصال ریاضی کالس سر

 درس کانادا در خیال و فکر از دور و راحت خیال با و میشدم راحت کشور این از مدت یه میگرفتم رو بورسیه اگر

 .. بکنم رو تالشم میتونستم...  میخوندم

*** 

 . دادم خوب رو امتحان تا سه هستم خوندن درگیر سخت من و شده شروع ترم پایان امتحانات

 ... دارم ریاضی امتحان هم ظهر ۱۲ ساعت فردا

 رفتم پایین ها پله از خستگی و خواب از خمار چشمای با..  اومد در صدا به ایفون که بودم خوندن مشغول اتاقم تو

 و کردم باز رو در..  کردم بسنده باال بیا گفتن به و برداشتم و ایفون بود گذاشته نمایش به رو کیمیا عکس ایفون..

 دیدم خودم رو به رو ، رو کیمیا

 ورا؟ این از عجب چه خانوم کیمیا به به-

 ؟!مشکلیه بزنم سر تو به میخواد دلم من-

 بیارم ابمیوه برات تا بشین مشکلی چه نه-

 ... داری نیاز کمکش به تر بیش که دادی؟االن مرخصی خانوم مریم به چرا-

 .داشت نیاز مرخصی به داشت ه*ا*ن*گ ولی اره راستش-

 میکنی؟ تالش داری انقد بورسیه گرفتن برای چرا رها راستی...  خوبه...  اها-

 ... میدن گیر من به همش... شدم خسته زنش و عمو بیخود دادنای گیر از.  شدم خسته اینجا از راستش-

 .بهتره برام آب ور اون برم مدت یه...  میزارن منت سرم رو و میزنن مسئولیت احساس از حرف همش

 ... بیای بر غربت تو خودت پس از نمیتونی.. نداری آشنایی هیچ اونجا..  رها اما-

 ... دارم نیازم اندازه به پول که حسابمم تو...  نیست مهم برام-

 . گلم نشی پشیمون رفتنت از امیدوارم-

 میکنم؟ فکر چی به دارم میدونی-

 ؟ چی به...  عزیزم نه-
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 و ریختم اشکی قطره ناخوداگاه... نبودم تنها انقدر االن نمیرفتند آلمان به مادرم و پدر پیش سال ۶ اگر که این به-

 به ماه یک مدت به باید دندانپزشکی نکات از برخی اموزش برای بود دندانپزشک پدرم.  بازگشت گذشته به ذهنم

 میرفت آلمان

 ... بگذارد تنها را عشقش نمیتوانست مادرم

 در قبولی درگیر فقط من فکر اما برم همراهشان که کردند زیادی اصرار.. برود پدرم همراه میخواست هم اون پس

 .. بود ام عالقه مورد رشته

 .. داشتند دوستم خیلی و بودم عزیز برایشان هم من و داشتم شدید وابستگی مادرم و پدر به

 امدنشان از خوشحال و بودم ارتباط در انها با ماه یک

 دوری ماه یک از بعد..  داشتم خاصی شوق و ذوق...  کردم صحبت انها با هم هواپیما به شدنشان سوار از قبل

 .. رسید لعنتی هواپیمای آن سقوط خبر روز ان فردای اما..  بببینم را انها میخواستم

 دختری شدم خوردم که ای ضربه از بعد از اما..  بودم بازیگوش و احساسی و شیطون دختری من اتفاق ان از قبل تا

 .. هرگز..  ندارد معنی برایش عشق که دختری..  مغرور و احساس بی و سرد

 جوابشو همیشه منم البته..  نیومد کنار من با وقت هیچ عمو زن..  خورد عمو نام به امالک پدرم نامه وصیت طبق

 .. کند قبول مرا بود ور مجب نامه وصیت دلیل به عمویم اما..  متنفرم ازش میدونه خودش و میدم

 .. رفتند استراحت برای فرانسه به که میدانم را این فقط و هستم بیخبر ازشان که است ماه یک

 : زد داد من به رو اخم با کیمیا شدم خارج فکر از دستانم در درد احساس با

 کجاست؟ حواست معلومه-

 گفتی؟ چیزی-

 شو اماده برو شو بلند ریختن اشک جای به-

 چرا؟-

 بخوریم شام بریم بعدشم بزنیم دور بریم بیا...  چرا و مرض-

 نشده تموم ریاضیم هنوز...  نمیام من-

 شو آماده میشمارم ده تا نزن خر هم انقدر میگیری بورسیه باش مطمئن-

 ..مونده سوال تا چند میگم دارم کیمیا-
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 .. نیا درک به..  شه وا دلم مثال اومدم.. خونه تو پوکید حوصلم.. بخون شو بلند پنج ساعت فردا خوب ، بابا ای-

 .. کرد حرکت ورودی در سمت به و شد بلند صندلی روی از ناراحتی با و

 !! میام.. نکن قهر..  بابا خوب خیله-

 : گفت خوشحالی با و کرد توفیم کلی و بغلم پرید ها دیوونه این یهو

 .. منتظرتم شو اماده برو زود..  میکنی قبول حرفمو همیشه که برم قربونت الهی-

 ..! برم حمامم یه باید شدم توفی:  گفتم خنده با

 لوووس..  ایششش-

 و بودن کفشی جا تو که قرمز کفشای و پوشیدم مشکی شال با بود زانوم تا که قرمز مانتو با مشکی چرم شلوار

 .. میپوشیدم رفتن موقع

 اومدم بیرون اتاقم از و برداشتم هم رو سوئیچ..  گذاشتم توش بانکمو عابر کارت و گوشیمو و برداشتم قرمزمو کیف

.. 

 گفتم جیغ با و گوشش کنار رفتم و کرد گل شیطونیم..  بود داده لم وی تی جلوی مبل رو کیمیا

 ..!! آماااادم من-

 :گفت اخم با بعدش و بست چشماشو و گذاشت قلبش رو دستشو و پرید مبل روی از

 .. ترسوندیم..  بگیریی مرض-

 .. بریم پاشو..  پاشو-

 بریم؟ کجا گلم آبجی خوب:  گفتم کیمیا به رو شدیم که ماشین سوار

 !! صوفی رستوران بریم-

 اونجا؟ چرا حاال-

 .. بخشه آرامش محیطش آخه-

 . صوفی سوی به پیش پس..  باشه-

 .. کردیم پارک پارکینگ تو رو ماشین
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 چقدر..  اومدم پیش سال یک بار آخرین..  رفتیم باغ سمت به.. گرفت دستش تو دستمو و کنارم اومد کیمیا

 سمت به...  بود بخش آرامش العاده فوق صداش که بودن زده مصنوعی آبشار.. بودن داده انجام روش تغییرات

 .. بود پر که حیف اما بود آبشار کنار تخت یه درست رفتیم آبشار

 ..! هست پر آبشار کنار تخت ببین شانسو..  اهه-

 : گفتم کیمیا گوش در آروم.. زد کیمیا و من به لبخندی بود نشسته تخت روی درست ما روی به رو که پسری

 .. شنید حرفامونو کنم فک-

 .. میگه چیزی یه روییش به رو پسر به داره داره کن نگاه..  آره-

 و کرد ای خنده هم پسره.. میگه جلوییش پسر به رو چیزی خنده با داره پسره دیدم که کردم روم به رو به نگاهی

 .. برگشت عقب به

 .. فرستادم لعنت شانسم به و برگردوندم سرمو دیدمش تا

 شانسی عجب: گفت میشد دیده وضوح به درش تعجب و خنده های رگه که صدایی با و برگشت خنده با هم کیمیا

 .. که کسی آرتین..  رها داری

 : شد کیمیا حرف ادامه مانع آرتین صدای و

 !! خانوم رها-

 !! هــنــرور خانم:  گفتم اخم با و برگشتم سمتش به سریع.. پرو ؟ زد صدا کوچیک اسم به منو باز این

 .. کرد اشاره تخت به و زد پوزخندی..  بیاد دستش کار حساب که گفتم کشیده هنرورو عمد از

 .. بدیم سفارش شام تا بشینید بفرمایید..  اومدیم تازه ما-

 .. برد میز سمت به و کشید دستمو کیمیا که نه بگم اومدم

 .. بشینه آبشار کنار میخواست دلش رها اتفاقا-

 .. انگار نه انگار اما بیاد جا حالش که گرفتم بازوش از نیشگون یه

 صفت جالد جن روی به رو رفتم اجبار به منم و آرتین دوست روی به رو نشست رفت باز نیش با و اورد در کفشاشو

 .. نشستم

 نمیکنی؟ معرفی داداش:  گفت آرتین به دوستش

 .. روایی کیمیا خانوم دوستشون ایشونم و هنرور رها خانوم:  گفت من به رو آرتین



                 
 

 

 انجمن کاربر زاده محقق رها|  عاشقی مسیر در رمان

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

9 

 

 .. آرتین خانوادگی دوست.. هستم پناهی آرمان منم..  خوشبختم:  گفت ما به رو دوستشم

 : گفت آرتین که میکردم برم و دور نگاه داشتم اخم با

 .. بشینن اینجا نمیخواست دلشون خانوم رها گویا-

 .. همینه باشی گفته راست حرف یه عمرت تو اگر..  دهنت قربون ای

 : گفتم پررویی با

 ! دقیــقا-

 .. اومد گارسون صدای که بده جواب اومد آرتین

 ؟ دارید میل چی-

 .. داد سفارش خواست چی هر کی هر

 .. شد خراب سرم رو دنیا انگار حرفش با و..  شکست سکوتو آرتین که بودیم شام خوردن حال در

 ..بگیرم رو بورسیه باید حتما..  بیدارم صبح تا خونه رفتم-

 .. افتادم سرفه به و پرید دهنم تو لقمه

 .. داد دستم نوشابه لیوان یک و کمرم تو زد محکم کیمیا

 ناراحتید؟ من گرفتن بورسیه از خانوم رها-

 .. اومد حرف به کیمیا بدم جواب اومدم تا

 .. میکنه تالش داره بورسیه گرفت برای هم رها..  آخه-

 .. شد بینمون رقابت یه پس..  خوب چه-

 بگیرن؟ بورسیه نمیتونن نفر 2 مگر-

 .. میکنن تالش هم دیگه کالسای باالخره..  کالس یک از تاشون دو که نمیشه ولی..  چرا-

 .. میگیرم رو بورسیه حتما من ولی:  گفتم محکمی صدای با و کردم باز لب بودم ساکت موقع اون تا که من

 .. نباش مطمئن زیاد-

 .. برگروند روشو و زد پوزخدی که زدم زل بهش عصبانیت با

 .. میزد حرف آرمان با همش کیمیا اما نزدم حرفی هیچ من شب آخر تا
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 .. افتادیم راه کردیم خدافظی کیمیا با..  کنه حساب پولو تا رفت آرتین کردیم که رفتن قصد

 تخت رو خودمو..  شدم خونه وارد و انداختم در پشت کلیدو خونه رسیدم که خودم..  خونه رسوندم رو کیمیا

 درگیر بدجوری فکرم.. نمیبرد خوابم اما بستم چشمامو.. کردم تنظیم 5 روی ساعتو و آوردم در گوشیمو..  انداختم

 ؟ بدم ادامه تکراری زندگی این به باید باز ؟ چی نگیرم رو بورسیه اگر..  بود

 .. رفتم خواب به که نکشید طولی..  بودم خسته..  بستم چشمامو..  انداختم باال شونمو و کشیدم پوفی

*** 

 که گرفتم دوش یه و رفتم حمام سمت به..  شدم بلند زور به..  کردم باز هم از رو چشمام گوشیم مالیم صدای با

 .. بپره سرو از خواب

 آماده خودم برای قهوه رفتم که آشپزخونه..  پوشیدم و رگم لیمویی شلوارک و تاپ..  بیرون اومدم بعد ساعت ربع

 .. شدم خوندن مشغول و برداشتم رو ریاضی جزوه.. بود ۵:۳۰ ساعت رفتم اتاقم به..  کردم

..  برداشتم رو گوشی..  میداد نشون رو ۷:۳ افتاد ساعت به که نگاهم کردم بلند کتاب رو از سرمو گوشیم زنگ با

 .. میکرد خودنمایی روش کیمیا آبجی اسم

 ؟ کیمیا جانم-

 خوبستید؟؟..  گل خانوم رها به سالم-

 ؟ چطوری تو..  مرسی-

 ؟ من دنبال بیای نداری قصد شما..  خوبم منم-

 .. داشت فاصله ما با کوچه تا 3 اینا کیمیا خونه

 ..خونتونم در دیگه ربع یک تا-

 .. عزیزم منتظرتم..  اوکی-

 بای باشه-

 بابای-

 با و دادم جواب رو گوشی صفحش به کردن نگاه بدون..  خورد زنگ گوشیم که میرفتم پارکینگ سمت به داشتم

 : گفتم عصبانیت

 هان؟؟ ؟؟ کنم چیکار تو دست از من.. میام دارم که گفتم..  الهی بگیری مرض..  واییی-
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 .. کردی کرم..  آرومتر-

 : گفت و فهمید خودش انگار که کیه صدای این میکردم فکر داشتم تعجب با

 .. هستم سهیل..  خانوم رها-

 .. بود دلسوز و مهربون خیلی..  بود عمم پسر سهیل

 ؟ نکردم صفحه به نگاه چرا..  بودم عصبی خیلی خودم دست از..  گرفتم دندون به لبمو

 ؟ خوبی..  جان سهیل سالم..  اممم-

 ؟ خوبی شما میرسونه سالم مامان.. خوبم منم:  گفت و خندید

 ؟ کردی من یاد شد چی..  برسون رو عمه سالم..  نیستم بد هی-

 زنگ دیشب:  گفت جدی لحن با بعد و شه صاف صداش تا کرد ای سرفه تک..  داشت چیکار اومد یادش تازه انگار

 .. تنهایی ماهه یک تو و فرانسه رفتن که گفت..  محمد دایی به زدم

 .. من عموی و سهیل دایی میشد محمد

 ؟ تنهام که داره اهمیتی مگر..  هه-

 ؟ نزنی زمین خواهشمونو میشه..  داریم خواهشی یه ازت مامان و من رها-

 .. میکنم سعیمو..  باشه چی داره بستگی-

 مامان و من..  کشیدی دوش به رو زیادی های سختی تو و کردن بدی خیلی حقت در زندایی و دایی که میدونم-

 .. کنی زندگی کانادا ما پیش بیای میخوایم ازت

 .. کردم کپ..  شد سر تنم کردم احساس

 .. کانادا به داریم بورسیه راستش-

 .. تره راحت هم دانشگاهت کار که بگیری بورسیه اگر..  بهتر چه ؟ نمیگی زودتر چرا-

 .. ازت ممنونم..  میدم خبرت سهیل -

 بای فعال..  خبرتم منتظر..  دایی دختر میکنم خواهش-

 بای-

 . کردیم حرکت دانشگاه سمت به و کردم سوار رو کیمیا
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 .. شد ظاهر جلوم جن مثل کیمیا.. رفتم دانشگاه حیاط به امتحان دادن از بعد

 ؟ روباه یا شیری-

 ؟ چطور تو..  دادم عالی:  گفتم و کردم ای خنده تک

 ؟ زدی چند رو آخری تست فقط دادم خوب اما بودم نخونده زیاد که این با-

 !! "ب" گزینه-

 ؟ پارک بریم امتحانا اتمام مناسبت به..  زدم همینو منم-

 .. داریم دیگه کالس یه هنوز-

..  هست وقت دقیقه پنج و چهل بعدی کالس تا..  هست 9:15 ساعت:  گفت و کرد ساعتش به نگاهی نیم کیمیا

 .. برگردیم سریع و بخوریم من مهمون بستنی یه پارک بریم

 .. کردیم حرکت دانشگاه خروجی در سمت به کیمیا با و دادم تکـون موافقت عنوان به سری

 مشغول خودش و داد من دست یکیشو..  اومد من سمت به و شد رد خیابون از دستاش توی بستی تا 2 با کیمیا

 نظرت:  گفت آشفته و نگران لحن با و شکست رو سکوت طوالنی مدت یه از بعد باالخره.. شد بستنیش زدن لیس

 نشده؟ عوض

 ؟؟ نظر کدوم-

 ؟ میکنی چیکار تنها و تک اونجا ؟ آلمان بری میخوای هنوز-

 : گفتم و زدم بهش چشمکی

 .. کردم هم رو اونجاش فکر..  نباش نگران-

 ؟؟ خـب-

 ؟؟ میاد یادت رو سهیل:  گفتم جدیدت با و کردم ای سرفه تک..  میکرد نگاهم داشت منتظر

 ؟؟ عمت پسر-

 .. آره-

 : گفت و کشید هم تو اخماشو

 ؟؟ داره ربطی چه ؟؟ چی که خب-

 .. بزنم حرفمو تا بده اجازه خوب دختر-
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 !! بگو..  باشه..  باشه-

:  گفت و انداخت بهم ای سفیهانه اندر عاقل نگاهی کیمیا شد تموم حرفام که این از بعد..  کردم تعریف به شروع

 .. شد آراسته نیز سبزه به بود گل

 ؟ چطور-

 حداقل اونجا که راحته خیالم اما..  شدی هم تر مصمم اتفاقات این با اما کنم منصرفت تصمیم از میخواستم من-

 .. کنه درست رو کارات بگو سهیل به و بزن رو بورسیه قید بیا اصال..  داری رو یکی

 حتما باید..  مشکلِ دانشگاه در نام ثبت مهمتر همه از و میکشه طول نیم و سال یک الی سال یک اونجوری آخه-

 .. نداره رو مشکات این از کدوم هیچ چون..  بگیرم رو بورسیه

 .. نگفت چیزی دیگه و داد تکـون سری کیمیا

 .. مالیدم را چشمانم گوشیم آالرم بخش آرامش صدای با

 .. هستن کیا بگیرن میتونن بورسیه که نفر دو اون میشه معلوم امروز..  داشتم زیادی خیلی استرس

 ی چهره و شد باز در که بود بوق رو دستم..  پایین اومد اگر حاال..  رفتم کیمیا دنبال و شدم آماده همیشه از تر زود

 داشتم ؟ خبرته چه:  گفت من به رو عصبانیت با شد که ماشین سوار..  شد نمایان کیمیا حرصی و خشمگین

 .. پایین میومدم

 .. دارم هیجان خیلی خیلی-

 ؟ چــرا:  گفت من به رو میکشید خمیازه که حالی در کیمیا

 .. میشن مشخص بگیرن بورسیه میتونن که نفری دو امروز-

 .. نه یا شدی قبول ببینیم بریم بزن پس..  ایوال-

 اگر میشد عالی خیلی..  بود درگیر فکرم..  نزدیم حرفی کدوم هیچ دانشگاه تا..  کردم حرکت و گفتم ای باشه

 .. میرفتم

..  شد پیاده و کرد پارک ماشینشو هم آرتین موقع همون..  شدم پیاده و کردم پارک دانشگاه پارکینگ تو مشینو

 کیمیا..  گرفت شدت استرسم..  میخوندن داشتن همهمه با ها دانجو که افتاد تابلو به چشمم رفتیم که سالن داخل

 .. بیاد و کنه نگاه بره تا باشم همینجا گفت

 ؟ نه داری استرس-

 .. میکرد نگاهم پوزخند با و بود ایستاده کنارم آرتین
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 .. نخیــر-

 ؟ میشی قبول نظرت به-

 .. سرم فدای هم نشدم قبول..  میشم قبول..  آره-

 .. میده نشون عکسشو بر چهرت اما میکنی عمل داری ریلکس خیلی-

 .. رها..  رها-

 .. بخونم چیزی نتونستم قیافشم از..  میومد سمتم به داشت کیمیا

 : گفت بهش لبخند با..  افتاد آرتین به چشماش که بزنه حرفی اومد..  میزد نفس نفس رسید من به که کیمیا

 .. گرفتید رو بورسیه..  رستمی آقای میگم تبریک-

 ؟ کیه دوم نفر اما..  داشتم اطمینان دمخو به من..  روایی خانم ممنونم-

 .. گفت مکث یکم با کیمیا..  بهش زدم زل کنجکاوی با منم

 .. خردمندی علیرضا..  علیرضا-

 که آرتین جلوی اما بزاره سرم به سر میخواد حتما میگفتم بودیم تنها خودمون اگر..  کردم نگاه کیمیا به تعجب با

 ..کنه شوخی نمیتونست

 : گفت کیمیا به رو و زد داری صدا پوزخند آرتین

 ؟ نشدن قبول هنرور خانوم حساب این با پس-

 بزارن دوتاشونو نمیتونستن چون..  بودن بورسه برای برتر نفرات جزو دو هر علیرضا و رها:  گفت ناراحتی با کیمیا

 .. هاست ذخیره توی رها االنم..  دراومد علیرضا اسم و کردن کشی قرئه

 .. رفت کنارمون از اجازه با گفتن با و کرد من به نگاهی نیم پوزخندش با آرتین

 زحمت خیلی..  بود شده سست پاهام..  نیومد در اسمم اما رفتم قبولی مرز تا.. بود بسته حلقه چشمام تو اشک

 : گفت گوشم زیر..  کشید آغوشش تو منو و اومد سمتم ناراحتی با افتاد من به نگاهش که کیمیا..  کشیدم

 .. حتما داشته حکمتی..  نباش ناراحت دلم عزیز-

- ... 

 .. الهی برم قربونت داری آرامش هم همینجا..  بمونی همینجا میتونی تو رها-

 .. بره سوال زیر اشکام خاطر به نباید غرورم..  ببینه کسی نمیخواستم..  کشیدم چشمام روی دستمو سریع
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 .. کالس سمت به کشید ودستم و کرد جدا آغوشش از منو کیمیا

 .. زد صدا رو خردمندی علیرضا اسم استاد..  انداخت من به ناراحتی سر از نگاهی اومد که استاد

 .. بود خالی..  کردم نگاه مینشست که جایی به

 : گفت ها بچه از یکی

 .. نیومده امروز استاد-

 .. کرد دادن درس به شروع و داد تکون سری استاد

***** 

 .. دانشگاه نیومده مدت این تو علیرضا که عجیبه..  میگذره اونموقع از هفته یک

 و صورتش رو بود گذاشته دستشو که دیدم رو علیرضا فابریک دوست..  رفتیم دانشگاه سالن سمت به کیمیا با

 .. میزدن حرف باهاش داشتن دیگش دوستای هم ور اون از میلرزیدن هاش چونه

 : گفت کنجکاوی با کیمیا

 ؟ افتاده اتفاقی..  محتشم آقای سالم-

 .. شد سرازیر اشکش دوباره و داد تکون نه عنوان به سرشو..  بود قرمز قرمز چشماش..  آورد باال سرشو محتشم

 .. رفتیم کالس سمت به و گرفتم رو کیمیا دست

 .. میکنه گریه داره دانشگاه وسط..  سبکه چه اه اه-

 افتاده اتافی شاید-

 .. نداره ربطی ماها به باشه شده طوریم هر..  بسه..  اکیمی..  اه-

 : گفت محتشم به رو عصبانیت با نیومده دانشگاه بازم علیرضا فهمید وقتی استاد کالس سر

 .. افتادن ترم این و ندارن اومدن حق من کالس سر بعد به این از دهید اطالع خردمندی آقای به-

 .. کماست تو االنم و کرد تصادف پیش ی هفته علیرضا..  استاد راستش-

 .. گریه زیرا زد دخترا از یکی و پیچید کالس در همهمه و شد گرد چشاش استاد گفت اینو تا

 آخی..  میکرد گریه سالن وسط داشت همین برای پس..  کردم تعجب خیلی

 : گفت ناراحتی با استاد
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 .. بده شفاشون خدا..  متاسفم-

 .. کرد صدام استاد شد تموم که کالس

 ؟ داشتید کاری من با استاد-

 که هم خردمندی آقای و کردند می کالج در نام ثبت به شروع فردا از باید گرفتن بورسیه که افرادی هنرور خانوم-

 .. هستی ها ذخیره اولویت که هم تو..  دارند کسالت متاسفانه

 ؟ چی یعنی-

 .. میرید جاش به شما و شد لغو خردمندی آقای بورسیه گفتن مدیریت از یعنی-

 .. کنم چیکار نمیدونستم خوشحالی از

 .. کردید خوشحالم خیلی استاد وایی-

 .. کاراتون کردن درست به کنید شروع باید فردا از فقط..  بود حقت پس..  کردی تالش خیلی تو-

 ؟ کنیم شروع-

 .. رستمی آقای و شما دیگه آره-

 ؟ میرفتم اون با باید..  شدم پنچر رستمی به فکر با

 .. نیاوردم خودم روی به ولی

 .. راحت خیالتون..  حتما بله-

***** 

 زمان مرور به اما نگرانمه یکم کیمیا..  گفتم هم سهیل به..  خوشحالم خیلی من و میگذره موقع اون از هفته دو

 .. میشه درست

 قبول بود انتظارم در که چیزی از تر راحت..  گفتم هم عمو به..  پیچیدم شنبه از ساکمو..  داریم پرواز فردا پس

 .. کرد

 .. میکنه محیا برام رو آرامش که کشوریه طرف یک از و عالقمه مورد کشور طرف یک از کانادا

 .. بگذرونیم خوش آخری روزای یکم شاپ کافی بریم گذاشتیم قرار کیمیا با امروز

 .. برداشتم سفیدمو کیف..  قرمز اسپورت کفش با پوشیدم و رنگم سفید شال و شلوار و زانو باالی تا قرمز مانتو

 .. کردیم حرکت شاپ کافی سمت به هم با شد سوار که کیمیا
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 .. کرد هدایت سوم طبقه به رو ما عذرخواهی یه با و اومد سمتمون مردی یه..  بود شلوغ خیلی شاپ کافی

 گارسون.. داد*** ت سری که شدم خیره بهش تعجب با..  نشستیم نفره سه میز روی و کشید دستمو کیمیا

 : گفتم کیمیا به رو رفت که گارسون..  میدیم سفارش دیگه ساعت ربع گفت کیمیا که بگیره سفارش خواست

  ؟ نفره سه میز چرا ؟ چندی چند خودت با ؟ چته تو..  وا-

 .. بود نوشته شمارشو جزوم تو شروین..  شده چی نمیدونی رها واییی-

 ؟ داره ربطی چه االن این خب-

 .. اینجا بیاد امروز شد قرار هم بعدش..  میاد خوشش من از گفت و زدم زنگ بهش منم..  دقیقه دو کن صبر-

 ؟ شاپ کافی میاد شروینم یعنی-

 .. پ ن پ -

 .. میان در سمت به هم همراه دارن آرتین و شروین دیدم همین برای بودم نشسته پنجره کنار

 ؟ اومد چرا این:  گفت عصبانیت با کیمیا به رو

 ؟ آرتین ؟ کـی-

 ؟ کنی زهر دهنم به میخوای امروزو..  آره-

 ؟ بیان که گفتم من مگر..  چه من به-

 .. میان دارن باش ساکت:  گفت لب زیر کیمیا بدم جوابشو اومدم تا

 .. نگفتم چیزی و کشیدم پوفی

 یه تا رفت شروین..  کردم همینکارو ازش طبعیت به منم..  کرد سالم آرتین و شروین با و شد بلند جاش از کیمیا

 .. بیاره دیگه صندلی

 .. رفت و گرفت سفارش گارسون

 حین همین در..  میرفت ور گوشیش با داشت هم آرتین و میکردن صحبت دیگه ه با داشتن شروین و کیمیا

 نقش لبام روی لبخند..  بود سهیل..  انداختم شماره به نگاهی..  شدن ساکت همه لحظه یک..  خورد زنگ گوشیم

 .. دادم فشار رنگو سبز دکمه..  بست

 ؟ احواالت سهیل آقا سالم به به-

 ؟ پروازته کی ؟ خبر چه ؟ خوبی جان رها سالم-
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 هم آترین و شد شروین با زدن حرف مشغول دوباره خطه پشت سهیل فهمید وقتی کیمیا..  انداختم بقیه به نگاهی

 .. گوشیش تو کرد سرشو دوباره و گرفت نگاهشو اخم با

 .. دارم پرواز فردا پس..  سالمتی-

 .. فرودگاه میام خودم ببین-

 .. بیفتی زحمت به نیست نیازی ممنون نه-

 .. فرودگاه میام خودم پس..  نیستی بلد که هم خیابونارو..  بابا زحمتی چه-

 ؟ نداری کاری..  ممنونم ازت..  باشه-

 .. خداحافظ باش خودت مواظب نه-

 .. بای..  همینطور هم تو-

 

 .. داد تحویل سفارشارو گارسون

 : گفت آرتین که بودم ام قهوه زدن هم حال در

 ؟ کردید قبول هتلو شما خانوم رها-

 ؟ هتل کدوم-

 .. میگذاره دراختیارمون سال دو برای دانشگاه که همونی-

 ؟ مگه چطور آره-

 : گفت و زد محوی لبخند

 .. باشید کرده ردش شاید گفتم آخه-

 ؟ کردید رو فکری همچین چی برای-

 .. میمونید فامیل ی خونه اونجا کردم فکر..  همینطوری-

 اوففف ؟ داره ربطی چه تو به آخه ؟ تر فضول اینم از آدم..  ندادم بهش جوابی دیگه

 با تا گرفت رو سوئچ کیمیا بود ماشین تا دو چون..  رفتیم ماشین سمت به همگی کیک و قهوه خوردن از بعد

 .. شدیم ماشینش سوار اجبار به هم آرتین منو و من ماشین تو برن شروین
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 .. نشستم جلو و رفتم خیال بی..  بود خریده رنگ مشکی آزارا..  بود کرده عوضش..  انداختم ماشینش به نگاهی

 : گفت و شکست سکوتو آرتین سکوت کمی از بعد

 ؟ بدونم گرفتنتو بورسیه دلیل میشه-

 ؟ چطور-

 ؟ درسته باشی گرفتی بورس دلیل بی نمیکنم فکر..  همینطوری-

 .. شخصیه کامال دلیلم متاسفانه اما..  همینطوره..  بله-

 .. روش به رو به شد خیره اخم با چون برخورد بهش انگار

 .. جونش نوش..  بود حقش

 .. گرد پر رو ماشین فضای مارتیک صدای و کرد روشن رو ضبط

 کردم صدات نشنیدی تو

 کردم نگات نمیدیدی

 کردم نگات نمیدیدی

 نفهمیدی خواستم ازت

 نپرسیدی میخواستم چی

 نپرسیدی میخواستم چی

 میرفتی و بودی خودت دنیای تو

 میگفتی رو چیزی لب زیر دائم تو

 بودی سفر در آسمونها روی تو

 بودی سر آسیمه و آشفته همش

 بودم کجا من میپرسی من از حاال

 بودم جدا تو از من لحظه یک مگه

 کردم صدات نشنیدی تو

 کردم نگات نمیدیدی
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 کردم نگات نمیدیدی

 کردم نگات

 کردم نگات

 کردی رو عشق دیار عزم که تو

 برنگردی دل نشد عاشق تا که

 کرد پرپرت نامهربونی که تو

 نکردی پرپر ولی رو عشق گل

 نکردی گذر ما ی سینه گذر از چرا

 نکرد خبر رو آشفته عاشق این چرا

 : کرد زمزمه آروم آرتین

 کردم صدات نشنیدی تو

 کردم نگات نمیدیدی

 کردم نگات نمیدیدی

 نفهمیدی خواستم ازت

 نپرسیدی میخواستم چی

 نپرسیدی میخواستم چی

 .. نبود طوالنی مسیر زیاد شکر رو خدا..  رسیدیم رستوران به هم ما آهنگ شدن تموم از بعد

 کردم سعی..  دادند سفارش جوجه همه منو به کردن نگاه دور یک از بعد..  کردیم حرکت نفره چهار میز سمت به

 .. بدم گوش رستوران کالم بی و مالیم آهنگ به

 مخ رو و میپروندن تیکه شروین و کیمیا وسط این..  کردیم خوردن به شروع همه و آوردن شامو که نکشید طولی

 .. میرفتن رژه من

 تحویلشون ملیح لبخند گاهی فقط نکردم صحبتی هیچ همین برای کنم سکوت غذا خوردن موقع داشتم عادت

 .. میدادم
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 برن هم با هم تا دو اون و بیاد من با و بکنه دل شروین از خانوم کیمیا که شد این بر تصمیم خوردیم که رو شام

 .. خونه

 : گفتم خوشحالی با رسیدیم که خونشون در..  خورد مخمو کل در..  میکرد تعریف شروین از همش کیمیا راه تو

 .. شدم راحت دستت از باالخره که پایین برو بپر-

 بودی؟ ناراحت االن تا:  گفت سمتو برگشت ناراحتی با

 .. کردم بغلش و کردم مظلوم قیافمو

 .. کشتی جونت شروین با منو فقط..  نه که معلومه-

 .. خوشـکــلم آبجی قربون-

 .. وقته دیر خونه برو..  دلم عزیز-

 .. رفتم خونه سمت به کیمیا رفتن از بعد

***** 

 .. خونه اون تو پوسیدم..  بودم خونه تو همش دیروز..  رسید رفتن روز باالخره

 .. هست تلخ خاطرات از پر همش که کشور این از میشم راحت و میرم اما

 .. هست 1 ساعت االن و دارم پرواز صبح 3 ساعت

 .. بود کیمیا انداختم نگاهی گوشیم به..  اومدم خودم به جیبم اخل د گوشیم لرزش با

 ؟ جـانم-

 : پیچید گوشی توی هقش هق صدایی

 .. رهــا..رهـ..ر..ر-

 ؟ شده چیزی..  برم قربونت الهی-

 ؟ کنم چیکار تو بی دوسال..  میشه تنگ برات دلم رها-

 در هم با همیشه رفتم که اونجا میدم قول اما..  میکنه هواتو خیلی دلم..  تو مثل ؟منم راحتم من کردی فکر-

 .. بدم بهت خبرارو و باشیم ارتباط

 ؟ بخوره حرص دستم از کی ؟ کنم کل کل کی با ؟ دانشگاه ببره منو کی دیگه بری تو اگر..  رها-



                 
 

 

 انجمن کاربر زاده محقق رها|  عاشقی مسیر در رمان

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

22 

 

 ؟ نخوابیدی چرا ببینم بگو راستی..  نکن ناراحتم خدا تورو کیمیا..  دلم عزیز-

 میتونی بخوای اگر نشده دیر هنوزم رها.. بیفته اتفاقی یه میترسم..  دارم استرس همش..  نمیبره خوابم خدا به-

 ! بدی انصراف

 و من با اینا عمو دشمنی دلیل..  بپرسم سوال ازش تا میرم..  هست عمم چون اونجا میرم من..  کیمیا ببین-

 .. میگذره سال دو بزاری هم رو چشم تا ضمن در..  کرده مشغول ذهنمو که رو سواالتی

 .. امیدوارم-

 .. بخواب بگیر خوب ی بچه مثل هم حاال-

 .. فرودگاه میام باهات میمونم بیدار..  مونده ساعت 2 فقط-

 .. بیای نمیخواد..  زحمت تو بیفتی نمیخواد جان کیمیا-

 .. کنم بغلت..  ببینمت بار آخرین برای میخوام ؟ بدم دست از فرصتو این میشه مگه.. نگو پرت و چرت ببین-

 .. راحتی جوری هر-

 .. میام اینا مامانم با من..  برو خودت ماشین با تو..  میبینمت فرودگاه تو-

 .. فعال..  عزیزم باشه-

 .. بای-

***** 

 .. زدم پسش خشونت با..  چکید گونم روی مزاحم اشکی قطره..  گذاشتم هم روی چشمامو

 .. میاره در خودش از اصول و ادا و میزنه فک داره مهماندار ریز یک..  هستیم عالف که میشه ساعتی ربع سه

 چیکار کیمیا بدون سال 2..  بود دارم راز..  بود خواهرم مثل کیمیا..  ریخت اشک بغلم تو چقدر..  افتادم کیمیا یاد

 ؟ کنم

 .. دادم جا( کیمیا مامان) رامینه خاله بغل تو خودمو و اومدم بیرون بغلش از ریخت اشک کلی کیمیا که این از بعد

 .. کرد موفقیت آرزوی برام کیمیا بابای هم بعدش..  داشتم دوسشون خیلی

 .. نمیدیدمش همین برای بود تر عقب من از صندلی دو آرتین..  اومدم بیرون خیال و فکر از

***** 
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..  بود نشسته کنارم میانسال خانوم یه..  انداختم برم و دور به نگاهی..  پریدم خواب از خوردم که هایی تکون با

 بیرون آسودگی سر از نفسمو..  میاد فرود داره هواپیما نباش نگران:  گفت لبخند با چون شد حالم متوجه انگار

 .. کردم تشکر و دادم

 به رو ای برگه..  ایستاد کنارم و اومد..  بود سرم پشت آرتین..  انداختم برم و دور به نگاهی چمدونا تحویل از بعد

 : گفت و گرفت سمتم

 یه..  میریم نام ثبت برای هم با فردا پس ضمن در و میدم بهت اتاقتو کلید بگو بهشون اسمتو..  هتله آدرس این-

 .. داره دردسر سری

 بود سالم ده وقتی..  ندیدم رو عمه که ساله 14..  چرخوندم سالن دور نگاهمو دیگه دور یه و دادم تکـون سرمو

 .. کردند مهاجرت تورنتو شهر به سهیل با همراه

 .. ترسوند منو پشت از صدایی که میزدم دید برمو و دور داشتم همینجور

 ؟؟ رها-

 .. شده عوض چقدر وای..  بود سهیل..  گشتم بر صدا سمت به و کشیدم خفیفی جیغ

 ؟؟ سهیل-

 .. بوده دوری سال 14 باالخره..  نشناسی داری حق..  خودمم آره-

 با هم عمه و مادرم همینطور و بودیم صمیمی هم با خیلی ما بودند ایران که قبال یادمه..  بغلش پریدم خوشحالی از

 .. بودند صمیمی خیلی هم

 .. بود شده تنگ خیلی برات دلم:  گفت لبخند با سهیل..  اومدم بیرون بغلش از و کشیدم آهی

 ؟ کجاست عمه-

 .. منتظرته اما..  خونه موند و کرد خواهی عذر..  بیاد نتونست..  داره دیسک که میدونی-

 : گفت حرص با آرتین کنم حرکت اومدم تا و گرفت دست به ساکمو سهیل..  دادم تکـون سری

 ؟ خانوم رها-

 : گفت سهیل من جواب از قبل..  بود رفته یادم اینو وای ای

 ؟ نمیکنی معرفی رها-

 .. هستند دانشگاهم کالسی هم رستمی آقای ایشون-
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 .. خوشبختم-

 ؟ نمیاید هتل مگر راستی..  همینطور منم-

 .. فردا..  خونه برم میخوام..  نه االنو-

 ..  مایلید هرجور-

 تازه من و زد رو ماشین دزدگیر سهیل..  بیرون اومدیم فرودگاه از ترتیب بدین و داد دست آرتین با سهیل

 راه تو..  شدیم ماشین سوار و شدم بیخیال نمیدونستم اسمشو چون..  توپی ماشین عجب..  اولال..  دیدم ماشینشو

 .. میگفت خاطراتش از سهیل..  خندیدیم و گفتیم همش

 تیکی صدای با بعد و زد زنگ سهیل..  کرد توقف طبقه دو ویالیی خونه یه جلوی ماشین ساعت نیم حدود از بعد

 .. شد باز

 رو باغ کل رنگارنگ های گل بوی..  کردم منتقل هام ریه به رو تمیز هوای و بستم چشمامو رفتم که حیاط داخل

 .. بود پوشونده

 ازم رو مانتوم و ایستاد کنارم خانوم یه خونه داخل..  رفتم خونه سمت به ناچار به من و آورد فشار کمرم به سهیل

 .. گرفت

 .. اونجاست مامان..  سالن تو بیا رها-

 خیره بهش ناباوری با..  رفتم سمتش به..  بود کشیده دراز تخت روی که دیدم رو عمه رفتم که سالن سمت به

 .. بود شده شکسته چقدر..  شدم

 .. دلم عزیز شدی زیبا چه..  شدی خانوم چه ؟ عمه خودتی رها-

 قطرات اون پشت و چکید چشمام از اشکی قطره..  کردم بغلش محکم و دادم قورت رو بغضم..  رفتم سمتش به

 .. کردن پیدا شدن جاری برای خودشونو راه دیگ مزاحم

 .. بودم دلتنگت خیلی..  جون عمه-

 .. شدم جدا بغلش از کرد بوسم کلی که این از بعد

 : گفت من به رو بعد..  کرد نگاه ساعتش به..  نشستم کنارش

 ؟ میمونی ما پیش دلم عزیز-

 .. اونجا برم باید..  داریم هتل دانشگاه طرف از جون عمه-

 ؟ میری کی-
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 .. ایشاال فردا-

 .. باشی دلخور خیلی دستم از میکردم فکر..  نکردی رد درخواستمو که شدم خوشحال خیلی..  دلم عزیز باشه-

 برای..  بود داغون خیلی اعصابم اونموقع کنید باور..  بدهکارم هم خواهی عذر یه..  نیستم دلخور جون عمه نه-

 .. شرمگینم هم گفتنش از االن که زدم رو حرفایی ینهم

 .. نبود فراهم ایران به ما اومدن برای شرایط اونموقع اما..  دلم عزیز میکنم درکت-

 .. شما حتی..  ندارم اهمیتی کس هیچ برای کردم احساس ایران بیاید نمیتونید گفتید شما که موقعی-

 در لیال و محمد خیلی..  کشیدی عذاب خیلی سال چند این تو میدونم..  میکشم خجالت ازت من واقعا..  دخترم-

 .. کردن بدی حقت

 میدن پس رو کردن حقم در که هایی بدی ی همه تقاص و..  هست عمو زن و عمو گوی پاسخ خدا که معتقدم من-

 .. اما.. 

 ؟ جان رها چی اما-

 .. افتاده جونم به خوره مثل سواالتم..  برسم سواالتم جواب به تا اینجا اومدم من-

 .. دیگه موقع یه برای بزاری بهتره..  نیست وقتش االن اما..  عزیزم میدونم-

***** 

 ؟ ای آماده..  رها-

 .. ام آماده آره..  آره-

 ؟ آوردی رو دانشگاهت نامه و مدارک-

 .. کیفم توی گذاشتم االن..  آره..  آره-

 ؟ چی رو هتل آدرس-

 .. بیارمش برم..  مانتومه جیب تو گفتی که خوب..  آخ-

 .. کار فراموش دختره..  بیار برو بدو-

 دیگه هفته شنبه یعنی مارچ اول از خودشون ی گفته به و شد تموم دانشگاه نام ثبت ساعت چند از بعد باالخره

 .. میشه شروع دانشگاه

 .. ماشین تو کردم پرت خودمو من و زد رو ماشین دزدگیر سهیل
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 .. باالخره شد تموم..  اوووف..  آخ-

 .. مونده هتل کارای هنوز ولی ؟ شدی خسته-

 .. میمیرم دارم..  نه جون خدا واییی-

 ؟ کنیم تموم دیگه روز یه هتلتو کارای میخوای-

 .. شه تموم اینم تا بریم..  نه..  نه-

***** 

 ؟ چنده اتاق شماره..  ممنون خیلی-

 .. پنجم طبقه 307 اتاق-

 .. بیرون بیارم ماشین عقب صندوق از چمدونتو من تا برو تو جان رها..  ممنونم خیلی-

 و انداختم برم و دور به نگهایی و شدم پیاده رسید که پنجم طبقه..  رفتم آسانسور سمت به و گفتم ای باشه

 .. کرد میخکوب سرجام منو صدایی که رفتم اتاق سمت به..  اوناهاش..  آها..  میگشتم 307 دنبال همینچور

 ؟ آوردید تشریف باالخره به به-

 .. مشکی لی شلوار با آسمونی آبی تیشرت یه..  جذاب چه..  بود آرتین..  سمتش به برگشتم

 ! روتونم جلو که میکنید مشاهده دارید کنم فک-

 .. امـا.. بله که اون-

 .. بگه حرفشو ادامه که نداد اجازه سهیل صدای

 ؟ رهـا-

 .. برگشتیم سمتش به دو هر

 ..  بگیرش بیا..  بدم اتاقتو کارت رفت یادم..  خدا رو تو ببخشید-

 کردن سرسری پرسی احوال و سالم یه آرتین و سهیل حال همون در..  رفتم هتل در سمت به و گرفتم ازش کارتو

 .. شدم وارد و کردم باز کارت با درو..  رفت آسانسور سمت به آرتین و

 .. کن خبرم داشتی کاری اگر چمدونت اینم بیا..  برم باید من رها-

 .. انداختمت زحمت به خیلی نکنه درد دستت..  حتما..  باشه-
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 خدانگهدار.  رفتم من پس..  چیه حرفا این بابا نه-

 خداحافظ..  سالمت به-

 به رو آشپزخونه یه و داشت ساده مبل دست یک فقط سالن..  انداختم سوئیت به دقیق نگاه یه سهیل رفتن از بعد

 .. میشد متصل اتاق به که راهرو یه و سالن

 هتل یه یه نمیاد که دانشگاه خره آخه دِ:  زدم داد خودم سر فکر کمی از بعد..  داره اتاق یه فقط که این اووف-

 که دانشگاه..  کم حقوق با دانشگاه استاد بشی باید برگردی که سال 2 از بعد تازشم.  بزاره کنار برات ستاره پنج

 .. خارج نفرستادتت مفتی

 برد خوابم خستگی شدت از نکشیده دقیقه به و شدم وبو تخت روی داشت نفره یک تخت یه..  رفتم اتاق سمت به

.. 

 .. بود شب 9 ساعت وایی انداختم مچیم ساعت به نگاهی..  شدم بیدار خواب از گوشیم زن با

 .. میزد چشمک گوشیم صفحه روی کیمیا اسم..  انداختم صفحش به نگاهی و برداشتم گوشیمو

 ؟ الو-

 ؟ کجایی هست معلوم پررو معرفتِ بی رهای-

 .. بودم مشغول خیلی..  خبرته چه..  بابا تر آروم-

 ؟ خبره چه اونجا-

 .. هیچی که هنوز-

 ؟ دیدیش ؟ خبر چه آرتین از-

 ؟ خبر چه اونجا..  بره میخواسته کجا میدونه خدا.. خفن بود زده تیپی..  دیدمش امروز بابا اره-

 .. خواستگاریم میاد شروین شب فردا پس-

 : گفتم داد با و شدم شوکه لحظه یک

 ؟؟ چـــــــــــــی-

 شدم کر تر آروم بابا..  اَه-

 ؟ دوستت ترین نزدیک به ؟ بگی من به باید االن بیشئوری خیلی-

 .. زده زنگ مامانش که داد خبر بهم مامانم پیش ساعت دو یه اینکه دوم..  کنم سوپرایزت خواستم اینکه اول-
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 .. میارم در سرت تالفیشو اما..  شدم قانع مثال بابا خوب خیله-

 ؟ پرسیدی سواالتتو ؟ خبر چه عمت از..  ببینم کن فروکش خشمتو بابا باشه-

 بگه چیزو همه باید..  میپرسم ازش زودی به ولی..  نیومده پیش موقعیتش..  هنوز نه:  گفتم و کشیدم آهی

 .. میرسی جوابات به حتما..  نیار فشار خودت به رها ببین-

 .. میگی تو که باشه همین امیدوارم-

..  رفتم آشپزخونه سمت به و کردم پرت تخت روی رو گوشی تماس قطع از بعد و زدم حرف کیمیا با دیگه یکم

 صورتمو و دست برم اول گرفتم تصمیم..  بود ورودی در کنار یعنی آشپزخونه روی به رو هم حمام و دستشویی

 .. شد تا چهار چشمام یخچال دیدن با..  کردم باز رو یخچال در و رفتم آشپزخونه سمت به بعدش..  بشورم

 اما نداشتم دوست زیاد..  آوردم بیرون پنیرو ناچاری روی از..  نبود یخچال داخل هم زهرمار حتی پنیر جز به

 .. بودم مجبور

 خوردن از دست که بودم نخورده لقمه تا دو هنوز..  خوردن به کردم شروع و آوردم بیرون نون یه هم نونی جا از

..  نمیزاشت غرورم هم طرفی از خوب..  داره چی شام ببینم و آرتین ی خونه برم میخواستم جورایی یه..  کشیدم

 .. بیرون زدم خونه از و پوشیدم سفید لشا با مشکی شلوار و مانتو و شد پیروز غرور بر شکم باالخره

 بر و بر همینجور..  کرد باز درو آرتین و زدم زنگ باالخره..  بخوابم گشنه که نمیشه بابا نه ؟ نزنم زنگ ؟ بزنم زنگ

 : گفتم و شدم پیشقدم باالخره..  میکرد نگاه منو

 .. سالم-

 ؟ اومده پیش مشکلی..  سالم علیک-

 .. دیوار تو بکوبم سرمو میخواست دلم

 ؟ بگیرم شام کجا از..  نبود چیزی یخچال..  یخ داخل و شدم بیدار..  بی تازه من..  راستش..  اِممم-

 .. خنده زیر زد بلند بعدش و کرد نگاهم تعجب با یکم

 ؟ ساعته 24 حناق..  مار زهر ای

 : گفت کرد پیدا توش میتونستیم رو خنده های رگه که صدایی با شد تموم هاش خنده که این از بعد

 .. داخل بیا-

 .. ها میشه چیزیش یه این وااا..  رفت آشپزخونه سمت به خودش و
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 ..  داشت اتاق تا 2 اما بود من ی خونه مثل اونم ی خونه..  خونه تو رفتم و آردم در کفشامو

 ؟ داره اتاق تا 2 تو ی خونه چرا-

 داد تکون سرشو و کرد نگاهم یکم

 .. گرفتم جدا اتاق من که چون-

 ؟ چی یعنی-

 -.. نکردم استقاده بود دانشگاه طرف از که اتاقی از که این یعنی-

 ؟ باشه بهتر که نرفتی دیگه هتل یه چرا خوب-

 .. موقوف فوضولی دیگه دیگه-

 .. پرسیدم همینجوری نیستم فوضول من-

 ؟ ببندی درو نمیخوای-

 .. بستمش و رفتم در سمت به..  نبستم درو افتاد یادم تازه

 ؟ داری چی شام تو-

 .. دادم پیتزا تا 2 سفارش زدم زنگ..  هیچی منم-

 ! پیتزا اوووم-

 ؟ داری دوست پیتزا-

 .. باشه نداشته دوست که کیه-

 .. رفت آیفون سمت به آرتین و اومد در صدا به آیفون موقع همون

 306 واحد پنجم ی طبقه.. بله بله-

 .. نشستم مبل روی رفتم امد در صدا به در زنگ بعد دقیقه 5 حدودا

 .. سالن وسط میز روی گذاشت اونارو و اومد پیتزا جعبه تا 2 با آرتین

 .. بودم دوخته چشم میز به بر و بر همینجور

 ؟ نمیخوری-

 ؟ چی-
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 ؟ نمیکنی شروع میگم-

 .. میخورم چرا..  آها-

 آرتین نگاه سنگینی گاهی گه..  خوردین به کردم شروع و ریختم روش رو سس و کشیدم خودم سمت به رو پیتزا

 .. کردم خوردن به شروع بیخیال معمول طبق اما..  کردم حس خودم روی رو

 : گفت من دیدن با آرتین کشیدم عقب شدم سیر وقتی

 ؟ شدی سیر-

 .. بود عالی خیلی..  نکنه درد دستت..  حسابی آره-

 ! میشوری تو هفتمو یک های ظرف جاش..  نداره قابلی اصال-

 ؟ چیییییییییی-

 .. کن درست قهوه تا 2 برو االن..  کردم شوخی بابا نترس-

 .. کشیده قهره دلم خودمم آره-

 داشت تلوزیون جلوی آرتین..  رفتم سالن سمت به و سینی توی گذاشتم و ریختم لیوان تا 2 توی رو ها قهوه

 .. میکرد نگاه فوتبال

 .. گذاشتم جلوش هارو قهوه

 ؟ داری دوست فوتبال-

 .. آره حدودا-

 ؟ تیمی چه-

 ؟ چی تو..  عشقه رو استقالل-

 ؟ هست کجا بازی این حاال.. عشقه رو پرسپولیس فقط-

 ! هست سیتی منچستر بازی این-

 .. نیستم فوتبالی اصال من البته..  نشنیدم اسمشو حاال تا جالب چه-

 .. بردم آشپزخونه سمت به رو قهوه های فنجون و شدم بلند قهوه خوردن از بعد

 .. شد بلند فریادش صدای همونموقع..  نیست آرتین دیدم که رفتم هال سمت به شستنشون از بعد
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 .. نیستی مهم برام میگم بهت-

-.... 

 .. میگم بهت کن بس-

 .. شکستن صدای هم بعد و

 .. شدم خارج سریع و رفتم در سمت به و ندونستم جایز رو موندن

 کردم سعی اما بودم دلخور ازش جورایی یه..  ندیدم رو آرتین حاال تا شب اون از..  رسید فرا دانشگاه روز باالخره

 .. کنم پیچیده موضوعات درگیر ذهنمو نباید و هستم بیخیالی دختر من..  کنم فراموشش

 انداختم سفیدمو حریر شال و پوشیدم سفید شلوار با بنفش رنگ به بلند نسبتا لباس یه و بستم پشت از موهامو

 کفشای آخر در و پشتم انداختم هم سفیدمو کولی کیف..  مسلمونم من اما..  نیست ایران اینجا درسته..  سرم رو

 .. شدم خارج خونه از و پوشیدم سفیدم اسپرت

 .. نبودم بلد دانشگاهو راه که چون..  دنبالم میاد گفت و زد زنگ دیشب سهیل

 : گفتم شادابی با و شدم ماشینش سوار

 .. گلممم ی عمه پسر سالمم-

 ؟ خوبی..  سالم-

 ؟ خوبه عمه..  خوبم آره-

 .. خوبم منم آره-

 : گفتم و کردم نگاش چپی چپ-

 .. پرسیدم گلمو ی عمه احوال..  جناب نپرسیدم تورو احوال-

 .. خوبن هم گلتون عمه-

 ؟ چطوری خودت..  شدم جویا عمه احوال از که حاال خوب-

 .. میگیرم بعدا حالتو..  رها پررویی خیلی-

 .. برم دارم دوست خودم رو روزا بقییه اما..  دنبالم اومدی امروز که ممنون سهیل راستی..  بعد تا حاال-

 ! که نمیشه ؟ چی یعنی-

 .. بشم آشنا شهر این با باید باالخره..  بگیرم وقتتو دوسال..  ندارم دوست من..  میشه خوب خیلیم-
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 ..  راحتی که جوری هر باشه..  همیشه مثل..  شقی کله-

 حیاط..  کردم برانداز دورمو تا دور شدم که حیاط وارد..  رفتم دانشگاه حیاط سمت به و کردم خداحافظی سهیل از

 .. میرفتن ساختمون سمت به هم با پسرا و دخترا و بود بزرگی نسبتا

 .. میزد چشمک کیمیا اسم کردم صفحه به نگاهی شد بلند گوشیم زنگ صدای موقع همون

 .. گل خانوم کیمیا سالم به به-

 ؟ خوبی..  معرفت بی سالم-

 ؟ چطوره شروین ؟ چطوری تو خوبم من-

 ؟ میکنی چه تو خوبه اونم..  خوبیم ما-

 ! زدی زنگ که میکردم برانداز دانشگاهو داشتم..  دانشگاهه اول روز امروز-

 .. عزیزم خواهر باشی موفق امیدوارم..  عالیه هم خیلی-

 .. شده تنگ خیلی برات دلم کیمیا-

 .. و همینطور منم-

 .. بگه جملشو ادامه کیمیا نزاشت اومد پشت از که صدایی

 .. نگو رها به چیزی فعال..  کیمیا-

 .. میگفتم داشتم رها ببخشید..  میکنم صحبت باهاش دارم هیسسس-

 ؟ بدونم نباید من چیرو..  ببینم وایسا-

 .. جون رها بیخیال-

 .. نکن اذیتم و بگو لطفا کیمیا-

 .. خدانگهدارت..  برس درسات به برو خوب..  نپرس ازم..  بگم نمیتونم رها-

 ؟ بدونم نباید من چیرو..  رفتم فرو فکر تو کردم قطع که رو گوشی

-hi are you new student ? 

 ؟ جدیدی دانشجوی شما..  سالم

 .. بود ناز خیلی..  رنگ سبز چشمای و بور موهای با ناز دختر یه انداختم سرم پشت به نگاهی
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-hi .. yeah .. today is the first day .. 

 .. میام که هست اول روز امروز..  آره.. سالم

 : گفت و کرد دراز سمتم به دستاشو

-I am Katrina .. nice to meet you ! 

 .. مخوشبخت آشناییت از..  هستم کاترینا من

-Im Raha .. nice to meet you too .. 

 .. خوشبختم آشناییت از هم من..  هستم رها من-

-Do you know where is your class? 

 ؟ کجاست کالست میدونی

-No .. 

 .. نه

-Not problem come with me .. 

 .. بیا من با نیست مشکلی

 و میکردن صحبت لهجه با استادا یکم..  کردیم خداحافظی هم با داد نشونم کالسمو اینکه از بعد و رفتم همراهش

 .. ندیدم رو آرتین اصال روز اون..  میشدم منظورشون متوجه بود عالی زبانم چون اما..  بود سخت من برای یکم این

 تخت روی و رفتم اتاق سمت به در کردن باز از بعد..  رفتم اتاقم سمت به و گرفتم تحویل کارتو رسیدم که هتل به

 نیاز پول به..  بگذرونم راحت خیال با رو دوسال نمیتونستم..  نمیومد چشمم به خواب عنوان هیچ به اما شدم ولو

 برم گرفتم تصمیم خودم با کلنجار کلی بعد باالخره..  بگیرم پول عمو از نبودم حاضر عنوان هیچ به و داشتم

 رو ناجیگری مدرک و ناجیگری کالس فرستاد منو پدرم بود سالم 11 که زمانی.. استخر..  شنا..  آره..  سرکار

 هست پرسوجو و رفتن برای موقعیت بهترین پس..  ندارم دانشگاه فردا نبود اینجا برای استفاده قابل اما..  داشتم

.. 

***** 

 .. نداره کاربردی اینجا گریم ناجی مدرک و هستم ایرانی من-

 .. داد جوابمو فارسی استخر رئیس تعجبم کمال در
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 .. کنه کمکمون و بشه ناجی داره تصمیم هموطن یه باالخره که عالیه خیلی-

 ؟ هستید ایرانی شما..  اوه-

 .. بشید ناجی میتونید نیاوردید کم نفس اگر و بدید امتحان یه میتونید هستید هموطنم چون و معلومه-

 بیام میتونم مواقع بعضی دانشگاهم خاطر به فقط..  عالیه این-

 .. هستید هموطن شما اما داریم نیاز اندازه به ناجی ما..  نیست مهم زیاد-

 ؟ امتحان برای بیام کی.. ممنونم ازتون خیلی-

 .. عصر 6 ساعت عصر-

 .. بود خوب نسبت به میکرد کفاف حقوقش..  پرسیدم هم رو دیگم سواالت

 کنه خدا..  پوشیدم هم رو رنگم سفید کفشای و انداختم سرم سفیدمو شال و پوشیدم سبز شلوار با بلند بلوز

..  خریدم هم عینک و کاله و مایو استخر زیرزمین از و استخر سمت به رفتم و گرفتم تاکسی هتل از..  بشم قبول

 جالب..  کردم عوض رو لباسام و رفتم رختکن سمت به..  دیگه خریدم اما نمیخورد من درد به عینک و کاله گرچه

 به..  بودم مجبور هرحال به اما..  برم نمیخواست دلم دینم خاطر به جورایی یه..  نبود استخر توی کس هیچ بود

 گفت آخر در و گرفت ازم رو الزم های امتحان و داد تکون سرشو من های تعریف از بعد و رفتم مسنی خانم سمت

 مدیر..  رفتم استخر مدیر سمت به و پوشیدم لباسامو اومدم بیرون که استخر از..  کنم شروع میتونم فردا از

 برم و بزنم مخصوص دستگاه به کارتو اومدم هروقت که داد من به رو کارتی هست حسینی آقای فهمدم که استخر

 آقای..  میکنم کار شب 11 تا 6 ساعت هرروز گفتم هستم نظمی بی دختر نگن وقت به که این برای..  داخل

 .. کرد قبول هم حسینی

***** 

 اجاره استخر شب 11 تا 7 ساعت که این مخصوصا..  هستم راحت کارم تو خیلی من و میگذره روز اون از دوماه

 این با..  میکنه راحت خیلی منو کار این و میان شنا آموزش برای مهدکودکی پسر و دختر تا 50 حدودا و هست

 .. میپوشم حریر بلند پیراهن یه مایوم روی حال

 ..  افتاد جالبی اتفاق روز یه که این تا میرفت پیش خوب داشت همچی

 ناهار چون و رفتیم بوفه سمت به کاترینا با اول کالس از بعد..  میشد شروع کالسام ظهر 12 ساعت از روز اون    

 بره میخواد بود گفته چون موندم کاترینا منتظر و نشستم صندلی روی و خریدم ساندویچ تا 2 بودیم نخورده

 .. کرد میخکوب منو صدایی که بودم فکر تو همینجوری..  دستشویی

 ؟ هنرور خانوم بببخشید-    
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 .. دیدم دانشگالهو پسر ترین آروم و ترین مودب از یکی و بردم باال سرمو    

 ؟ بفرمایید-    

 : گفت من و من با بود اِوان اسمش که پسر..  دوختم چشم بهش یکم..  نشست میز سر    

 .. که مدتیه چند..  آخه..  بگم..  بگم واستممیخ راستش-    

 : گرفت اوان از رو صحبت اجازه آرتین صدای موقع همون    

 .. دارم مهمی کار ؟ بیای لحظه یک میشه..  اوان-    

 .. رفت آرتین سمت به و گفت ببخشیدی خشم با اوان    

 .. اومد کاترینا که شدم خیره میز به دوباره و انداختم باال ای شونه    

 .. شد تموم هم ها کالس بقییه نور سرعت به و خوردیم هارو ساندویچ    

    ***** 

 کردم ساعت به نگاهی..  بود حسینی آقای اسم..  کرد خوردن زنگ به شروع گوشیم که کشیدم دراز تخت روی    

 .. دادم جواب تعجب با..  بود عصر 5:15 ساعت

 ؟ بفرمایید بله-    

 ؟ شما حال هنرور خانوم سالم-    

 ؟ هستید خوب شما ممنون خیلی حسینی آقای سالم-    

 6 ساعت یعنی.. بیاید زودتر ساعت یک نیست مشکلی اگر میخواستم راستش..  خوبم منم..  ممنون خیلی-    

 .. باشید اینجا

 .. و هستند ها خانوم و آقایون سانس این آخه..  نیستم راحت من که میدونید خودتون حسینی آقای اما-    

 .. بودن تر راحت برای بندازید سرتون روی حریری شال میتونید..  میکنم درکتون..  بله بله-    

 .. امروز فقط استثنا اما باشه-    

 .. هستم منتظرتون پس..  باشه باشه-    

 پام روی پامو و نشستم صندلی روی..  شد 6 ساعت کردم تعویض لباسامو و زدم کارت تا و بودم اونجا کم ربع 6    

 .. باشه شلوغ آزاد سانس انقدر نمیکردم فکر..  شدم خیره استخر به تعجب با بعد انداختم
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 پا و دست حال در رو مردی و شدم بلند شتاب با شد بلند فریادی صدای که بود نگذشته بیشتر ساعت نیم حدود

..  بود عمیق توی دقیقا مرد اون..  زدم شیرجه آب سمت به و کردم پرت سریع رو حریر لباس..  دیدم زدن

 چشمای توی چشمام و کردم نگاهش نشست وقتی..  کردم هدایتش سکو سمت به و کشیدم باال سمت به دستاشو

 .. خورد گره ش تیره عسلی

 ... تمی..  رس..  آقای..  اِه-:  گفتم شرم و من من با

 ؟ کجا اینجا کجا شما..  هنرور خانوم به به -:  گفت بامزه لحنی با

 .. هستم اینجا نجات غریق من راستش خب-

 .. نمیدونستم!  جالب چه ؟ اِ:  گفت خونسردی با

 کردن خشک از بعد..  رسوندم ناجیان اتاق به خودمو سرعت به و برداشتم رو حریر لباس و رفتم ها پله سمت به

 روی..  بودم راحت خیلی بود مشکی هم حریر لباس و بود مشکی مایوم چون..  انداختم تنم روی رو لباس خودم

 ؟ بود ندیده منو آرتین یعنی..  کشیدم دراز تخت

 ؟ میکرد چیکار اینجا اون

 ؟ بشه غرق آرتین باید چرا

 .. نکنم فکر چیزی به کردم سعی و کوبیدم خودم سر توی محکم

 : شنیدم رو حسینی آقای صدای که بودم افکار همین تو

 ؟ هستید خسته هنرور خانوم-

 : گفتم هولکی هول و شدم بلند سریع

 .. میمونم نیم و 11 تا جاش به..  کنم کار به شروع هفت تا کشیدم دراز یکم فقط..  نه راستش

 ؟ نمیشن نگران خانواده ؟ نداره مشکلی براتون-

 : گفتم غلیظ با و شد خراب سرم روی دنیا خانواده اسم آوردن با

 ! نیست مشکلی..  خیر نه-

 .. راحتید که جوری هر باشه-

 .. شدند استخر وارد شوق با قد نیم و قد های بچه و شد شروع ای اجاره سانس باالخره
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 تا عمرم تو حاال تا..  شدم خارج در از خروجی کارت زدن و کارام اتمام از بعد سپس و موندم نیم و 11 ساعت تا

 نرفته مسیرو از یکم هنوز..  افتادم راه پیاده بنابراین..  بگیرم تاکسی میترسیدم..  نبودم بیرون شب ساعت این

 با و کردم متمایل چپ به سرمو و گذاشتم دستم روی دستمو..  شنیدم کنارم رو ماشینی بوق صدای که بودم

 .. کشیدم هم تو اخمامو..  شدم رو به رو آرتین

 .. باال بیارید تشریف..  هنرور خانوم سالم-

 .. ترم راحت اینجوری من ممنون خیلی نه..  سالم-

 تصمیم بازم البته..  خطرناکه شما برای خیلی آدماش با کشور این تو اونم شب موقع این ولی راحتید که هرجوری-

 .. خودتونه با

 .. بود منطقی حرفش خیلی

 ؟ نیستم مزاحم-

 .. بیا باش زود..  میرفتم مسیرو این داشتم منم جون دختر نه-

 حوصلشو و حال منم البته..  نشد خارج کدوممون هیچ دهن از ای کلمه حتی مسیر طول تو..  شدم ماشین سوار

 .. نداشتم

 .. شدم پیاده کرد پارک که پارکینگ توی ماشینو

 ؟ اومده پیش برام سوال یه اما ممنونم ازتون خیلی-

 ؟ سوالی چه ؟ بگو-

 ؟ کردید پیدا منو تاریکی اون توی چجوری-

 .. ! کردم پیدا..  دیگه خوب-

 به شام بدون و کردم پرت اتاق داخل تخت روی رو خودم..  شدم اتاق وارد خدافظی از بعد و نزدم حرفی دیگه

 ! رفتم فرو خواب

 ! شد بلند عمو زن قهقه صدای

 ! رسیدی آرزوت به باالخره..  شد تموم چیز همه باالخره..  محمد..  محمد-

 .. میشنوه االن..  تر یواش هیس-

 .. نمیاد بر ازش کاری هیچ که االنه مهم..  درک به بشنوه بزار-
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 .. پیچید خونه توی زنش و محمد عمو قهقهه صدای

..  بود صبح 5:30 ساعت کردم روشن گوشیمو ؟ بود خوابی چه دیگه این خدایا وای..  نشستم تختم روی سیخ

 .. خوردم آب ای جرعه و برداشتم رو کنارم آب لیوان..  میسوخت شدت به گلوم

 ؟ میفهمم من میگفت عمو چرا ؟ میزد قهقهه عمو زن چرا ؟ چی یعنی

 .. خوابیدم باالخره و خوندم بار سه رو حمد و توحید سوره لب زیر

***** 

 .. شدم بیدار خواب از گوشیم آالرم با

 شاید..  باشه واقعیت خوابم نداشت دلیلی..  افتاد خوابم به یادم..  گرفتم آسمون به رو صورتمو و کردم خاموشش

 گرفتن دوش از بعد و حمام رفتم..  همینطوره حتما آره..  داشته برم خیاالت هم حاال دیدم خوابی یه همینجوری

 .. ظهر 2 ساعت تا داشتم کالس 8 ساعت امروز..  کتابام کردن جمع به کردم شروع

 سوار خوشحالی با..  دیدم رو سهیل تعجب کمال با رسیدم که در دم..  شدم بیخیالش پس نداشتم خوندن حوصله

 .. شدم ماشین

 .. نکنیا عمت و من از یادی وقت یه..  خانوم رها به به-

 .. بودم خونتون پیش ی هفته که من ؟ خوبی سهیل وای-

 ! بزنی سر زود به زود باید..  حال هر به-

 ؟ کجا اینجا ؟ کجا تو راستی-

 .. بیاد دیگه ترم از که بکنم براش کاراشو امروز اومدم..  شده قبول شما دانشگاه عموم دختر راستش-

 ؟ نگار یا مهسا-

 .. شد قبول هنر رشته..  مهسا-

 .. خوب چه وای-

 .. بخونه هم دیگه سال یه میخواد فعال نشد قبول عالقشو مورد رشته چون نگار-

 ! ببینم رو مهسا دارم دوست..  خوبه خیلی این-

 .. میبینیش دیگه ترم..  نباش نگران-

 .. داد انجام رو مهسا کارای خودش و رسوند دانشگاه منو سهیل
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 درسم تنها نه..  بودم موفق درسم توی خیلی هم من و بود خوبی سال خیلی..  گذشت باد و برق مثل سال یک

 یه کردم صحبت مادرم و پدر و عمو درمورد ازش و رفتم عمه سراغ هروقت..  بودم شده ناجیان سرگروه بلکه

 .. میفهمیدم باالخره اما..  میرفت طفره زیرش از جوری

 و درآوردم گوشیمو بنابراین..  داشتم زمان دقیقه پنج و چهل وقتی کالس تا..  بود نیومده دانشگاه کاترینا امروز

 : پیچید جیغش صدای بوق تا چند از بعد.. گرفتم رو کیمیا شماره

 رهـــا سلــام-

 کردم سنگکوپ..  رها سالم و مرض-

 .. تنگیده خیلی برات دلم وای-

 .. زیاد خیلی..  همینطور منم-

 .. ایرانی دوباره بزاری هم روی چشم..  نمونده بیشتر دیگه ماه 9-

 .. بگذره زودی..  ایشاال-

 ؟ نگفته چیزی عمت هنوز-

 : گفتم و گرفت خندم

 .. صبورم من ولی..  هنوز نه-

 ؟ میخندی چی از-

 .. ذهنم سواالت جواب جز به رسیدم چی همه به اما برسم سواالم جواب به تا کشور این توی اومدم که این از-

 : گفت و کرد ای خنده هم کیمیا

 .. کنه پنهون رو واقعیت این ازت میتونه چقدر تا مگر..  میگه عمت باالخره-

 .. خودشو هم و کنه راحت منو هم..  بگه زودتر چه هر امیدوارم-

 ؟ نداری کاری..  برم من جان رها خوب..  انشاال-

 .. خدانگهدار برسون سالم..  سالمت به برو..  عزیزم نه-

 .. عزیزم خداحافظ-

..  شد نزدیک بهم و زد لبخندی اونم که زدم بهش لبخندی..  دیدم رو اوان که کردم بلند سرمو کردم قطع وقتی

 : گفت رسید بهم کامال وقتی
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 .. رها سالم-

 صدا اسم به رو دخترا اما کنم اضافه آقا یه پسرا به داشتم عادت من ولی نمیکرد صدا رو فامیل کسی اینجا

 .. میکردم

 ؟ شما اوحوال اوان آقا سالم..  به به-

 ؟ خوبی تو..  خوبم منم-

 .. ممنون خیلی-

 ؟ کنم خواهشی یه میتونم-

 .. بگو..  البته-

 .. دارم مهم خیلی عرض یه ؟ شاپ کافی بریم هم با میشه شروع کالس وقتی تا میشه-

 : گفت سپس و گرفت سمتم به رو منو اوان..  نشستم صندلی روی

 .. کن انتخاب-

 .. قهوه-

 : گفتم شکستمشو خودم پس بود بدی خیلی سکوت..  داد قهوه تا 2 سفارش و کرد اشاره گارسون به اوان

 ؟ داری من با کاری-

 : گفت من و من با..  اومد خودش به تازه انگار

 .. ندارم چینی مقدمه حوصله و هستم گو رک من که میدونی راستش..  آره-

 ؟ منظور..  میدونم آره خب-

 ؟ میکنی ازدواج من با اومده خوشم ازت بگم میخواستم-

 چاه ته از صدایی و تعجب با اومد بند زبونم تعجب شدت از..  پرید هم رنگم کنم فک..  کردم کپ..  ایستاد قلبم

 : گفتم

 ؟ چیه مــنظورت..  مـ-

 .. کنی ازدواج باهام میشه اگر خواستم و اومده خوشم ازت فقط..  نداشتم خواستی منظور من-

 : گفتم بلند صدایی با و شدم بلند جا از شدت به
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 .. دادم رو بهت خیلی انگار ؟ کردی فکر چی خودت پیش تو..  تو.. نه که معلومه..  مـ-

 که میشنیدم صداشو..  افتادم راه بیرون سمت به و برداشتم میز روی از کیفمو و ندادم بهش رو صحبت مهلت

 .. گرفتم تاکسی و رفتم خیابون سمت به توجه بی من اما میکرد صدا اسممو

 اصال و میکردم حساب معمولی دوست یه اونو من..  گرفتم تصمیممو آخر در و رفتم کلنجار خیلی خودم با راه توی

 .. نداره هم کردن فکر ارزش حتی..  نداره اهمیتی هیچ برام

 .. عمه ی خونه برم دادم ترجیح و نرفتم کالسارو بقییه

 .. بیارم چایی برات برم تا بشین عمه جان رها-

 .. پره خیلی زادتون برادر دل که بشینید بیاید..  نمیخوام چایی من ممنون خیلی نه-

 .. جان عمه باشه-

 .. دوخت دهانم به چشم منتظر و نشست صندلی روی سپس

 به..  کنید نتعریف برام و بشکنید رازو این قفل میخواد دلم..  برگردم باید دیگه ماه 7 تا که میدونید جون عمه-

 .. شدم خسته خدا

 دیدت مهمتر همه از و کنم ناراحت تورو ماجرا کردن تعریف با نمیخوام کن باور اما شدی خسته میدونم جان رها-

 .. بشه عوض عموت به نسبت

 تعریف برام چیزو همه شما تا منتظرم که ساله چند االن و کشیدم زجر خیلی من که میدونید خودتون ببینید-

 .. بگید بهم چیزو همه شما تا کرد فراهم برام رو خوبی فرصت اینجا اومدم و گرفتم که رو بورسیه این و کنید

 کنی فکر بهش خوب و نکنی قضاوت درموردش االن که بده قول اما..  میگم بهت چیزو همه..  قشنگم دختر باشه-

 .. بگیر تصمیمتو بعدش.. 

 .. جون عمه باشه-

 دوست رو مینا خیلی مهرداد پدرت بودیم صمیمی هم با خیلی مادرت مینا و من میدونی خودت که همونطور-

..  همینطور هم خودت و بودم عشقشون شاهد همیشه من..  داشت مهرداد به عالقه خیلی مینا همینطور و داشت

 میگفت بد من پیش مهرداد درمورد همیشه محمد..  اومد پیش مشکالت این بود پولدار خیلی پدرت که اونجایی از

 عشق هم و بودید پولدار هم..  شماست خانواده خوشبختی فقط و فقط گفتنا بد همه این دلیل میدونستم من و

..  جان رها..  کنه کنترل خودشو نتونست و کرد پر محمدو چشم حسادت که روزی از امان..  بود خانوادتون توی

 کرد ریزی برنامه جوری..  بود محمد خاطر به فقط و فقط آلمان به رفتن برنامه اما بگم چجوری نمیدونم..  نمیدونم

 بره که کرد وسوسه پدرتو آخر در و میزد حرف آلمان کالسای از همش محمد..  بره آلمان به ماه یک پدرت که
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 نمیتونه مینا بتونه اگر یا..  بزاره تنها رو مینا نمیتونه مهرداد که میدونست محمد..  کنه شرکت کالساش در و آلمان

 تعریف اینارو بود مست محمد که روز یه..  نمیدونستم اینارو از کدوم هیچ اونموقع کن باور رها.  کنه کاری همچین

 .. کرد

 سقوط نقشه اراذلش دوستای با قبلی های ریزی برنامه با محمد..  نیست حسابی و درست آدم عموت که میدونی

 ..  کشید رو هواپیما

 : شدم خیره عمه به ناباوری و بهت با

 ؟ چرا-

 .. زده محمد نام به رو اموال همه که پدرت نامه وصیت خاطر به فقط و فقط-

 .. شدم رها مبل روی از که فهمیدم اینو فقط نفهمیدم چیز هیچ دیگه

***** 

 باالی سفید روپوش با دختر یه..  کردم نگاه برم و دور به تعجب با..  بودم سفید اتاق یه داخل کردم باز که چشمامو

 .. زد لبخندی کردم باز چشمامو دید وقتی..  بود ایستاده سرم

 .. اینجا..  اینجا-

 .. میکنن دق دارن بیرون خانوادت..  بیهوشی که هست روز یه شما..  گلم بیمارستانه اینجا-

 ؟ خانوادم-

 ! هست عمت منظورم-

 .. شد جاری چشمام از اشک قطره قطره و رفت سیاهی چشمام عمه حرفای یادآوری با

 دکتر هم سرشون پشت و داخل اومدند سهیل و عمه بعد دقیقه چند..  رفت بیرون و شد هول من دیدن با پرستار

 .. همینطور هم سهیل و کرده گریه خیلی بود معلوم و خون کاسه بود شده عمه چشمای..  پرستار و

 : اومدم بیرون هوام و حال از دکتر صدای با

 ؟ بهتری دخترم-

 ؟ چی-

 ؟ نداری درد ؟ بهتری میگم-

 .. ندارم درد نه..  خوبم-
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 .. دور به بال..  مرخصی امروز..  رفتی هوش از و اومد پایین فشارت عصبی شوک علت به گفتم که همونطور-

 .. ممنون-

 .. کنارم نشست عمه پرستار و دکتر رفتن از بعد

 .. نگردون بر ازم روتو..  عزیزم..  جان رها:  گفت بغض با عمه..  برگردوندم ازش رومو خشم با

 : کشیدم داد تقریبا و برگشتم طرفش به

 دل..  شم بزرگ جهنم اون توی گذاشتید و داشتید نگه دور ازم سال 7 رو مهمی این به راز ؟ کنم چیکار پس-

 ؟ هان ؟ نسوخت من حال به کدومتون هیچ

 .. من کن باور رها-

 .. باشم تنها میخوام فقط..  بشنوم نمیخوام..  دیگه بسه-

 .. بیرون برد اتاق از اونو و کشید دستشو سهیل که بزنه حرفی اومد عمه

***** 

 حالم.. میسازم و میسوزم خودم تنهایی تو دارم..  نذاشتم بیرون خونه از هم پامو حتی من و گذشته هفته یک

 باز درو من که هتل در دم اومد بار چند سهیل و ندادم جواب که زد زنگ گوشیم به بار چند عمه..  بده خیلی

 .. زیاد خیلی..  بودم دلخور خیلی دستش از من اما نبود مقصر عمه که این با..  نکردم

 که پارک سمت به و شدم خارج هتل در از..  بیام کنار خودم با تا بزنم گشت خیابون تو یکم گرفتم تصمیم امروز

 لحظه یک که میرفتم راه زیر به سر همینجور داشتم ساعت نیم حدود..  رفتم داشت فاصله هتل با خیابون یه فقط

 .. میکردند نگاهم باز نیش با که دیدم رو جلف پسر تا 2 پسری کردم بلند که سرمو..  خورد چزی یه به سرم

 .. نبود حواسم من..  ببخشید-

 ؟ ویلیام نه مگر..  کنی جبران میتونی نیست مشکلی-

 .. میبخشیم حواسیتو بی این هم ما بیای ما با اگر..  بابا آره-

 .. اومد پشت از صدایی که میرفتم عقب عقب پریده رنگ با-

 ؟ رهـا-

 کردم حلقه احساسات ابراز دستمو و رفتم آرتین سمت به دو حالت به..  دیدم دیگرو پسر تا 2 و آرتین و برگشتم

 در بود که چی هر ؟ نامفهومم احساس از شاید یا ؟ ترس از شاید..  کردم کارو این چرا نمیدونم..  گریه زیر زدم و
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 اهمیت اما شنیدم آرتین دوستای با پسرو تا 2 مگو بگو صدای..  احساسات ابراز هم آرتین..  نبود مهم لحظه اون

 : خورد گوش به نفر یه صدای و شد قطع ها صدا مدت یه بعد.. ندادم

 .. خداحافظ میبینیمت فردا..  خونه میریم ما داداش آرتین-

 .. خداحافظ..  باشه-

 و کرد جدا خودش از منو آرتین دقیقه چند بعد..  داره هم ایرانی دوست آرتین پس..  بودند ایرانی نفر 2 اون

 ازش شدت به..  کنارش نشوند منو و نشست خودش..  رفت پارک کنار های صندلی سمت به و گرفت دستمو

 .. بود زیر سرم همین برای میکشیدم خجالت

 .. باال بیار سرتو..  رها-

 : گفت و نیاورد خودش روی به اونم..  کردم نگاهش شرم با و بردم باال سرمو آروم

 ؟ نکردن که اذیتت-

 .. بود موقع به..  نه..  نه-

 .. شد راحت خیالم-

 ؟ بود مهم براش مگر..  کردم نگاه بهش تعجب با

 .. میکرد دیوونم داشت و میکوبید شدت به قلبم

 : گفت آروم دید که نگاهمو

 .. کردم تعریف برات روزی یه شاید-

 : گفتم لحظه چند از بعد..  دادم تکون سرمو فقط

 ؟ میکردی چیکار اینجا تو-

 ؟ پارک اومدی چرا تو..  دیدم تورو که بگردیم یکم بودیم اومده دوستام با-

 .. بزنم قدم و بخورم هوا کمی اومدم..  بود نامساعد حالم یکم-

 .. هتل برگردیم بهتره سرده هوا رها-

..  ببازم دلمو نباید من اما..  شدنه عاشق نشونه اینا میدونستم..  میگرفت شدت قلبم ضربان میزد صدا که اسممو

 .. نشم عاشق هرگز مادرم و پدر بعد دادم قول من

 : گفتم آرتین به رو رسیدیم که هتل به
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 .. بدهکارم عذرخواهی یه من-

 ؟ بابت-

 .. افتاد اتفاق اون و شدم هول پسرا دیدن با عصر امروز:  گفتم خجالت با

 : گفت شیطنت با

 ؟ اتفاق کدوم-

 ! بگم خودم میخواست انگار

 .. و شدم خوشحال دیدم رو تو وقتی..  راستش-

 : گفت نمکی با لحن با

 ؟ و شدی خوشحال-

 : گفتم حرص با-

 .. کردم بغلت-

 : گفت و گرفت جا لبش کنج کجی لبخند

 ؟ میگی اونو..  آها-

 .. پ ن پ-

 .. نداره مشکلی-

 .. کنم عذرخواهی خواستم فقط..  نداره مشکلی میدونم-

 .. میکنم خواهش..  دارت نیش زبون از امان-

 .. خداحافظ خوب-

 .. خدانگهدار-

 با باید ؟ میبازم دلمو دارم کم کم یعنی..  کردم فکر آرتین به و خوابیدم تخت روی..  شدم خونه وارد و زدم کارتو

 .. بزارم میون در کیمیا

 : داد جواب باالخره بوق چند از بعد

 ؟ دختر تویی..  رها..  الو-
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 .. خودمم آره..  کیمیا سالم-

 خونه برگشتی بیمارستان از که روزی از بعد..  ببینمت که میکنم شماری روز دارم..  میزنه پر برات دلم رها وای-

 .. بودم بیخبر ازت

 .. بود نامساعد کمی حالم ببخشید..  میکنم شماری روز منم-

 ؟ بهتری االن..  میکنم درکت عزیزم میدونم-

 ؟ بگم چیزی یه کیمیا..  خوبم آره-

 .. بگو عزیزم آره-

 : گفتم مقدمه بدون

 .. دارم عجیبی و گنگ حس مدته یه-

 ؟ حسی چه-

 که اومد عقب از آرتین صدای که بشن نزدیک من به داشتن سعی و شدن مزاحمم پسر تا 2 پارک توی امروز-

 اسممو..  رفت باال قلبم تپش..  کردم بغلش محکم و دوییدم سمتش به بودم ترسیده که منم میکرد صدام داشت

 عالئم اینا که بگو بهم کیمیا..  میشم دیوونه میکنم فکر بهش وقتی و بیرون بزنه میخواد قلبم میکنه صدا که

 .. نیست عاشقی

 ؟ بغلش توی رفتی واقعا تو-

 .. آره-

 ؟ میزنه کوبنده قلبت و میکنی فکر بهش-

 .. آره-

 .. هست تو شدن عاشق عالئم اینا که بگم باید پس-

 : گفتم هق هق با و شدن سرازیر اشکام

 .. نشم عاشق مادرم و پدر از بعد خوردم قسم من..  ندارم رو اون از بعد ی ضربه و عشق تحمل من کیمیا-

 : کشید فریاد عصابانیت با بود شده تموم طاقتش انگار که کیمیا

 عاشق نمیخوام بگی که هست تو دست قلبت اختیار مگر ؟ کنی فرار عشق از میخوای کی تا ؟ کی تا دیگه رها-

 و پدر به عشق..  هاست این کردن قبول تو ی وظیفه و میشه عاشق فقط اون..  نمیشناسه چیزارو این قلب ؟ شم
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 میدونی ؟ کجا عشق این و کجا عشق اون..  میکنه فرق آسمون تا زمین مخالف جنس به نسبت عشق به مادر

..  نیست خودت دست هرگز تو اختیار!  کنی باور اطرافیانتو حرفای نمیخوای که اینه مشکلت ؟ چیه مشکلت

 گوش دلت حرف به باید..  نمیتونی نه..  نشو عاشق و کن لطف پس ندارم آمادگیشو االن من بگی قلبت به نمیتونی

 تو..  میده عشق از خبر بهت داره و میکوبونه سینت به خودشو وار دیوانه قلبت میکنه صدا اسمتو که زمانی..  کنی

 .. بپذیری جون و دل با رو عشق و ببری بین از الکیتو باور این وقتشه..  کنی قبول باید هم

 : گفتم هق هق با..  بود کیمیا با کامال حق

 .. ندارم آمادگیشو هنوز من کیمیا اما-

 .. باید..  بپذیری باید ؟ خودته دست مگر-

 شکست اگر ؟ باشه نداشته دوست منو اون اگر اما شدم عاشقش آره..  نشدم عاشقش که نمیشم این منکر-

 ؟ بخورم

 .. بگی بهش مناسب زمان در و بشی قدم پیش باید..  داره بستگی دیگه این-

 .. میگه من به رو در رو و میاد باشه داشته من به ای عالقه اگر..  بشم قدم پیش عمرا من-

 .. خودته دست بعدش به اینجا از..  نده دستت کار بازیات سرتق این امیدوارم-

 ..  کردم قطع رو گوشی کردم صحبت باهاش دیگه یکم که این از بعد

 : شدم خیره عمه به ناباوری و بهت با

 ؟ چرا-

 .. زده محمد نام به رو اموال همه که پدرت نامه وصیت خاطر به فقط و فقط-

 .. شدم رها مبل روی از که فهمیدم اینو فقط نفهمیدم چیز هیچ دیگه

***** 

 باالی سفید روپوش با دختر یه..  کردم نگاه برم و دور به تعجب با..  بودم سفید اتاق یه داخل کردم باز که چشمامو

 .. زد لبخندی کردم باز چشمامو دید وقتی..  بود ایستاده سرم

 .. اینجا..  اینجا-

 .. میکنن دق دارن بیرون خانوادت..  بیهوشی که هست روز یه شما..  گلم بیمارستانه اینجا-

 ؟ خانوادم-
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 ! هست عمت منظورم-

 .. شد جاری چشمام از اشک قطره قطره و رفت سیاهی چشمام عمه حرفای یادآوری با

 دکتر هم سرشون پشت و داخل اومدند سهیل و عمه بعد دقیقه چند..  رفت بیرون و شد هول من دیدن با پرستار

 .. همینطور هم سهیل و کرده گریه خیلی بود معلوم و خون کاسه بود شده عمه چشمای..  پرستار و

 : اومدم بیرون هوام و حال از دکتر صدای با

 ؟ بهتری دخترم-

 ؟ چی-

 ؟ نداری درد ؟ بهتری میگم-

 .. ندارم درد نه..  خوبم-

 .. دور به بال..  مرخصی امروز..  رفتی هوش از و اومد پایین فشارت عصبی شوک علت به گفتم که همونطور-

 .. ممنون-

 .. کنارم نشست عمه پرستار و دکتر رفتن از بعد

 .. نگردون بر ازم روتو..  عزیزم..  جان رها:  گفت بغض با عمه..  برگردوندم ازش رومو خشم با

 : کشیدم داد تقریبا و برگشتم طرفش به

 دل..  شم بزرگ جهنم اون توی گذاشتید و داشتید نگه دور ازم سال 7 رو مهمی این به راز ؟ کنم چیکار پس-

 ؟ هان ؟ نسوخت من حال به کدومتون هیچ

 .. من کن باور رها-

 .. باشم تنها میخوام فقط..  بشنوم نمیخوام..  دیگه بسه-

 .. بیرون برد اتاق از اونو و کشید دستشو سهیل که بزنه حرفی اومد عمه

***** 

 حالم.. میسازم و میسوزم خودم تنهایی تو دارم..  نذاشتم بیرون خونه از هم پامو حتی من و گذشته هفته یک

 باز درو من که هتل در دم اومد بار چند سهیل و ندادم جواب که زد زنگ گوشیم به بار چند عمه..  بده خیلی

 .. زیاد خیلی..  بودم دلخور خیلی دستش از من اما نبود مقصر عمه که این با..  نکردم
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 که پارک سمت به و شدم خارج هتل در از..  بیام کنار خودم با تا بزنم گشت خیابون تو یکم گرفتم تصمیم امروز

 لحظه یک که میرفتم راه زیر به سر همینجور داشتم ساعت نیم حدود..  رفتم داشت فاصله هتل با خیابون یه فقط

 .. میکردند نگاهم باز نیش با که دیدم رو جلف پسر تا 2 پسری کردم بلند که سرمو..  خورد چزی یه به سرم

 .. نبود حواسم من..  ببخشید-

 ؟ ویلیام نه مگر..  کنی جبران میتونی نیست مشکلی-

 .. میبخشیم حواسیتو بی این هم ما بیای ما با اگر..  بابا آره-

 .. اومد پشت از صدایی که میرفتم عقب عقب پریده رنگ با-

 ؟ رهـا-

 کردم حلقه احساسات ابراز دستمو و رفتم آرتین سمت به دو حالت به..  دیدم دیگرو پسر تا 2 و آرتین و برگشتم

 در بود که چی هر ؟ نامفهومم احساس از شاید یا ؟ ترس از شاید..  کردم کارو این چرا نمیدونم..  گریه زیر زدم و

 اهمیت اما شنیدم آرتین دوستای با پسرو تا 2 مگو بگو صدای..  احساسات ابراز هم آرتین..  نبود مهم لحظه اون

 : خورد گوش به نفر یه صدای و شد قطع ها صدا مدت یه بعد.. ندادم

 .. خداحافظ میبینیمت فردا..  خونه میریم ما داداش آرتین-

 .. خداحافظ..  باشه-

 و کرد جدا خودش از منو آرتین دقیقه چند بعد..  داره هم ایرانی دوست آرتین پس..  بودند ایرانی نفر 2 اون

 ازش شدت به..  کنارش نشوند منو و نشست خودش..  رفت پارک کنار های صندلی سمت به و گرفت دستمو

 .. بود زیر سرم همین برای میکشیدم خجالت

 .. باال بیار سرتو..  رها-

 : گفت و نیاورد خودش روی به اونم..  کردم نگاهش شرم با و بردم باال سرمو آروم

 ؟ نکردن که اذیتت-

 .. بود موقع به..  نه..  نه-

 .. شد راحت خیالم-

 ؟ بود مهم براش مگر..  کردم نگاه بهش تعجب با

 .. میکرد دیوونم داشت و میکوبید شدت به قلبم

 : گفت آروم دید که نگاهمو
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 .. کردم تعریف برات روزی یه شاید-

 : گفتم لحظه چند از بعد..  دادم تکون سرمو فقط

 ؟ میکردی چیکار اینجا تو-

 ؟ پارک اومدی چرا تو..  دیدم تورو که بگردیم یکم بودیم اومده دوستام با-

 .. بزنم قدم و بخورم هوا کمی اومدم..  بود نامساعد حالم یکم-

 .. هتل برگردیم بهتره سرده هوا رها-

..  ببازم دلمو نباید من اما..  شدنه عاشق نشونه اینا میدونستم..  میگرفت شدت قلبم ضربان میزد صدا که اسممو

 .. نشم عاشق هرگز مادرم و پدر بعد دادم قول من

 : گفتم آرتین به رو رسیدیم که هتل به

 .. بدهکارم عذرخواهی یه من-

 ؟ بابت-

 .. افتاد اتفاق اون و شدم هول پسرا دیدن با عصر امروز:  گفتم خجالت با

 : گفت شیطنت با

 ؟ اتفاق کدوم-

 ! بگم خودم میخواست انگار

 .. و شدم خوشحال دیدم رو تو وقتی..  راستش-

 : گفت نمکی با لحن با

 ؟ و شدی خوشحال-

 : گفتم حرص با-

 .. کردم بغلت-

 : گفت و گرفت جا لبش کنج کجی لبخند

 ؟ میگی اونو..  آها-

 .. پ ن پ-
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 .. نداره مشکلی-

 .. کنم عذرخواهی خواستم فقط..  نداره مشکلی میدونم-

 .. میکنم خواهش..  دارت نیش زبون از امان-

 .. خداحافظ خوب-

 .. خدانگهدار-

 با باید ؟ میبازم دلمو دارم کم کم یعنی..  کردم فکر آرتین به و خوابیدم تخت روی..  شدم خونه وارد و زدم کارتو

 .. بزارم میون در کیمیا

 : داد جواب باالخره بوق چند از بعد

 ؟ دختر تویی..  رها..  الو-

 .. خودمم آره..  کیمیا سالم-

 خونه برگشتی بیمارستان از که روزی از بعد..  ببینمت که میکنم شماری روز دارم..  میزنه پر برات دلم رها وای-

 .. بودم بیخبر ازت

 .. بود نامساعد کمی حالم ببخشید..  میکنم شماری روز منم-

 ؟ بهتری االن..  میکنم درکت عزیزم میدونم-

 ؟ بگم چیزی یه کیمیا..  خوبم آره-

 .. بگو عزیزم آره-

 : گفتم مقدمه بدون

 .. دارم عجیبی و گنگ حس مدته یه-

 ؟ حسی چه-

 که اومد عقب از آرتین صدای که بشن نزدیک من به داشتن سعی و شدن مزاحمم پسر تا 2 پارک توی امروز-

 اسممو..  رفت باال قلبم تپش..  کردم بغلش محکم و دوییدم سمتش به بودم ترسیده که منم میکرد صدام داشت

 عالئم اینا که بگو بهم کیمیا..  میشم دیوونه میکنم فکر بهش وقتی و بیرون بزنه میخواد قلبم میکنه صدا که

 .. نیست عاشقی

 ؟ بغلش توی رفتی واقعا تو-



                 
 

 

 انجمن کاربر زاده محقق رها|  عاشقی مسیر در رمان

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

52 

 

 .. آره-

 ؟ میزنه کوبنده قلبت و میکنی فکر بهش-

 .. آره-

 .. هست تو شدن عاشق عالئم اینا که بگم باید پس-

 : گفتم هق هق با و شدن سرازیر اشکام

 .. نشم عاشق مادرم و پدر از بعد خوردم قسم من..  ندارم رو اون از بعد ی ضربه و عشق تحمل من کیمیا-

 : کشید فریاد عصابانیت با بود شده تموم طاقتش انگار که کیمیا

 عاشق نمیخوام بگی که هست تو دست قلبت اختیار مگر ؟ کنی فرار عشق از میخوای کی تا ؟ کی تا دیگه رها-

 و پدر به عشق..  هاست این کردن قبول تو ی وظیفه و میشه عاشق فقط اون..  نمیشناسه چیزارو این قلب ؟ شم

 میدونی ؟ کجا عشق این و کجا عشق اون..  میکنه فرق آسمون تا زمین مخالف جنس به نسبت عشق به مادر

..  نیست خودت دست هرگز تو اختیار!  کنی باور اطرافیانتو حرفای نمیخوای که اینه مشکلت ؟ چیه مشکلت

 گوش دلت حرف به باید..  نمیتونی نه..  نشو عاشق و کن لطف پس ندارم آمادگیشو االن من بگی قلبت به نمیتونی

 تو..  میده عشق از خبر بهت داره و میکوبونه سینت به خودشو وار دیوانه قلبت میکنه صدا اسمتو که زمانی..  کنی

 .. بپذیری جون و دل با رو عشق و ببری بین از الکیتو باور این وقتشه..  کنی قبول باید هم

 : گفتم هق هق با..  بود کیمیا با کامال حق

 .. ندارم آمادگیشو هنوز من کیمیا اما-

 .. باید..  بپذیری باید ؟ خودته دست مگر-

 شکست اگر ؟ باشه نداشته دوست منو اون اگر اما شدم عاشقش آره..  نشدم عاشقش که نمیشم این منکر-

 ؟ بخورم

 .. بگی بهش مناسب زمان در و بشی قدم پیش باید..  داره بستگی دیگه این-

 .. میگه من به رو در رو و میاد باشه داشته من به ای عالقه اگر..  بشم قدم پیش عمرا من-

 .. خودته دست بعدش به اینجا از..  نده دستت کار بازیات سرتق این امیدوارم-

 ..  کردم قطع رو گوشی کردم صحبت باهاش دیگه یکم که این از بعد

 خواستم و نیاوردم طاقت آخرش..  میشم دیوونه دارم کلمه واقعی معنی به و ندیدم رو آرتین که روزه 2 االن    

 درست به کردم شروع..  بود عصر 5 ساعت گرفتم تصمیممو باالخره ؟ ای بهانه چه با اما ببینمش تا خونش دم برم
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 بود 8:30 ساعت..  باشه خوب که میکردم دعا فقط..  میکردم درست عالی که غذاشش تنها..  سبزی قرمه کردن

 موفقیتم از خوشحال..  کرد پر رو بینیم خوبی خیلی بوی..  برداشتم رو قابلمه سر و ریختم دیس داخل رو برنج

 سمت به و کردم سرم رو شالم..  گذاشتم سینی داخل نوشابه و ماست با و ظرف داخل کردم خالی هم رو خورشت

 ناامید داشتم..  میومد در جا از داشت دستم..  فشردم رو در زنگ..  رفتم بود روم به رو دقیقا که آرتین خونه

 .. شد نمایان آرتین آلود خواب قیافه و شد باز در که این تا هست خونه که این از میشدم

 : گفتم خنده با    

 ؟ بودی خواب ببخشید سالم-    

 .. نه-    

 ؟ تو بیام میتونم-    

 .. شدم خونه وارد منم و رفت کنار لبخند با و اومد خودش به تازه    

 ؟ کجا اینجا کجا شما-    

 ؟ نخوردی شام که تو بخوریم شام هم با بیایم گفتم بود رفته سر حوصلم راستش-    

 .. رسیدی که بخوابم گشنه داشتم قصد..  اتفاقا نه-    

 .. شکر الهی خوب-    

 شده خیره بهش پروا بی همینطور هم من و بود سالن کردن جور و جمع مشغول..  کردم پهن اپن روی رو سفره    

 که میکردم نگاهش داشتم همینطور..  بود تنگ خیلی براش دلم..  نمیدونستم و داشتم دوسش چقدر..  بودم

 .. زیاد خیلی بود زیاد خیلی گیرایش آرتین چشمای..  چشمام توی خورد گره نگاهش و کرد بلند سرشو

 . انداختم زیر خجالت با سرمو و اومدم خودم به که زد لبخندی میکنم نگاهش همینجوری دارم دید وقتی    

 در اما بریزه خودش برای داشتم توقع برداشت که رو کفگیر..  نشست میز سر اومد و شد تموم کارش باالخره    

 که کارش..  بود عادی و تفاوت بی خیلی اون اما شدم خیره بهش تعجب با..  ریخت من بشقاب داخل بهت کمال

 منم میریخت خودش برای برنج داشت که زمانی نکشم خجالت بیشتر که این برای..  ریخت خودش برای شد تموم

 .. میکرد دیوونم داشت فقط کاراش این با..  ریختم برنجم روی رو خورشت و کردم استفاده فرصت از

 : گفت مقدمه بی آرتین که میخوردیم غذا داشتیم سکوت توی•    

 ؟ هتل محوطه بریم شام از بعد میشه-•    

 .. حتما..  نشه چرا آره-•    
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 : گفت ای بامزه لحن با و کشید کنار خورد شامشو که این از بعد آرتین    

 .. بشم تلف گشنگی از داشت امکان نبودی اگر..  نکنه درد دستت وای-    

 : گفتم دلم توی و کردم اخمی    

 .. نکنه خدا-    

 شستن به کردم شروع و بردم سینک سمت به رو ها کردمظرف تموم شاممو که منم..  نگفتم آرتین به چیزی اما    

 : گفت آرتین که میزدیم قدم همینطور..  رفتیم هتل گوچیک محوکه سمت به آرتین با اون از بعد

 .. بیاد بارون امشب کنم فکر-    

 : کشیدم آهی و دوختم آسمون به نگاهمون    

 .. شده تنگ بارون برای دلم..  بیاد کاش ای-    

 ؟ داری دوست بارون-    

 .. خیلی..  زیاد خیلی-    

 دوستم اون اگر..  خوند چیزیرو هیچ نمیشد آرتین های حالت از..  بود گرفته دلم..  نشد بدل و رد حرفی دیگه    

 .. نابود..  میشم نابود من باشه نداشته

 .. هست زیبا خیلی کامل ماه-    

 با..  زد چشممو نورش..  کردم نگاه بود آمد و رفت در ها ابر زیر که کاملی ماه به و گرفتم آسمون به سرمو باز    

 : گفتم حال این

 .. خیلی آره-    

 .. رها-    

 .. تپیدن تند تند کرد شروع من جنبه بی قلب بازم    

 .. جانم نگم که کردم کنترل خودمو    

 ؟ بله-    

 : گفت و برد فرو موهاش توی دستشو شد پشیمون انگار    

 .. هیچی-    

 ؟ کنم سوال یه ازت میتونم آرتین-    



                 
 

 

 انجمن کاربر زاده محقق رها|  عاشقی مسیر در رمان

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

55 

 

 .. بپرس آره-    

 درست شام من که اول روزای همون اما نیاد هم یادت اصال شاید یا و بیاد قدیمی و مسخره نظرت از شاید-    

 ؟ بیارم قهوه رفتم من بعدش و خوردیم شام که ؟ یادته رو خونتون اومدم و بودم نکرده

 ؟ رفتی خداحافظی بی که میگی رو انشب..  آها-    

 که اومد دادت صدای بعدم و نبودی تو بیرون اومدم آشپزخونه از قهوه با وقتی..  نرفتم خداحافظی بی من-    

 : گفتی

 .. نیستی مهم برام میگم بهت-    

 .. میگم بهت کن بس-    

 .. نیودمد پیش عذرخواهی موقعیت و ریخت بهم اعصابم که بود اومده پیش مشکلی میدونم آره-    

 ؟ کرد عصبی تورو تماس اون چرا بدونم میخواستم فقط..  نیست مهم..  نه..  نه-    

 : گفت من و من با و کشید موهاش الی به ال دستی    

 ! کنی بد برداشت میترسم-    

 .. نمیکنم بد برداشت من..  نه-    

 من از گفت من به و اومد بار چند..  دیوونست یه اون..  هست دختر یه که داریم معاون یه شرکت داخل-    

 شب همون مثال..  شد وارد ای دیگه های در از تفاوتم بی و احساس بی بهش نسبت من دید وقتی و میاد خوشش

..  بشه ورشکست شرکت که میکنه کاری و میکنه اخراج رو کارمندا همه نرم خاستگاریش من اگر گفت و زد زنگ

..  کن بس کشیدم داد و شد خورد اعصابم منم که خاستگاریم بیای باید گفت ونم و نیست مهم برام گفتم منم

 طرفی یه از و هست ای افتاده جا مرد که جدید معاون یه االن و کرد اخراجش کار از و دادم خبر بابام به هم فرداش

 .. اون جای اومده هست بابام دوست هم

 .. پیچید بدنم داخل لرزی..  ندادم ادامه رو بحث دیگه و گفتم آهانی    

 .. خونه برم من دیگه خوب-    

 ؟ زودی این به چرا-    

 .. شد سردم یکمی-    

 : گفت و شد نگران صورتش    

 .. باال بریم بیا..  بیا ؟ نبود حواسم چطور-    
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 .. رفتیم آسانسور سمت به هم با    

 .. بودم فکر توی    

 ؟ اون یا من ؟ میشه قدم پیش کی-    

 .. هرگز..  نمیشم قدم پیش هرگز من    

    ***** 

 که من به خوب..  بود ناراحت خیلی..  انداخت زیر سرشو..  شدم رو به رو اوان با شدم دانشگاه وارد که بعد روز    

 نبود اوان کالسا از کدوم هیچ تو..  رفتم دانشگاه حیاط سمت به و کردم بهش سالمی..  باشه ناراحت..  نداره ربطی

 .. کنم درگیرش فکرمو نداشتم حوصله بهتر.. 

 کوچه سمت به داشتیم همینطور..  شدیم خارج کالس از کاترینا با و شد تموم کالسا که بود بعدازظهر 2 ساعت    

 : شنیدم پشت از رو سهیل صدای که میکردیم صحبت استادا درمورد و میرفتیم

 ؟ رها-    

 : شنیدم صداشو دوباره که بدم ادامه راهم به دوباره خواستم و برگشتم سمتش به    

 .. برو بعدش بزنم حرفمو من بیا لحظه یک رها-    

 : گفتم کاترینا به رو..  نشد متوجه کاترینا میکرد صحبت فارسی سهیل چون    

 .. میام فامیالمون از یکی با منم..  برو تو-    

 .. عزیزم باشه-    

 .. خداحافظ-    

 .. خدانگهدارت-    

 : گفتم خشم با و رفتم سهیل سمت به    

 ؟ بگو-    

 .. بودی تر مهربون قبلنا-    

 .. نداشتم خبر بودین کرده پنهان ازم که واقعیتی از چون بودم تر مهربون آره-    

 .. نداشتم خبر هیچی از من کن باور رها-    

 .. میکردید نگاه من به ترحم دید به و میدونستید همتون..  میکنم باور منم بگو تو آره-    
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 .. نکردم کاری همچین هرگز من-    

 : گفتم خشونت با و شد سرازیر کم کم اشکام    

 .. میشید راحت همتون و میرم دیگه ماه چند..  درک به-    

 ..  نیست میگی تو که اینطوری کن باور رها-    

 .. پیچید بدنم داخل لرزی..  ندادم ادامه رو بحث دیگه و گفتم آهانی

 .. خونه برم من دیگه خوب-

 ؟ زودی این به چرا-

 .. شد سردم یکمی-

 : گفت و شد نگران صورتش

 .. باال بریم بیا..  بیا ؟ نبود حواسم چطور-

 .. رفتیم آسانسور سمت به هم با

 .. بودم فکر توی

 ؟ اون یا من ؟ میشه قدم پیش کی-

 .. هرگز..  نمیشم قدم پیش هرگز من

***** 

 که من به خوب..  بود ناراحت خیلی..  انداخت زیر سرشو..  شدم رو به رو اوان با شدم دانشگاه وارد که بعد روز

 نبود اوان کالسا از کدوم هیچ تو..  رفتم دانشگاه حیاط سمت به و کردم بهش سالمی..  باشه ناراحت..  نداره ربطی

 .. کنم درگیرش فکرمو نداشتم حوصله بهتر.. 

 کوچه سمت به داشتیم همینطور..  شدیم خارج کالس از کاترینا با و شد تموم کالسا که بود بعدازظهر 2 ساعت

 : شنیدم پشت از رو سهیل صدای که میکردیم صحبت استادا درمورد و میرفتیم

 ؟ رها-

 : شنیدم صداشو دوباره که بدم ادامه راهم به دوباره خواستم و برگشتم سمتش به

 .. برو بعدش بزنم حرفمو من بیا لحظه یک رها-

 : گفتم کاترینا به رو..  نشد متوجه کاترینا میکرد صحبت فارسی سهیل چون
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 .. میام فامیالمون از یکی با منم..  برو تو-

 .. عزیزم باشه-

 .. خداحافظ-

 .. خدانگهدارت-

 : گفتم خشم با و رفتم سهیل سمت به

 ؟ بگو-

 .. بودی تر مهربون قبلنا-

 .. نداشتم خبر بودین کرده پنهان ازم که واقعیتی از چون بودم تر مهربون آره-

 .. نداشتم خبر هیچی از من کن باور رها-

 .. میکردید نگاه من به ترحم دید به و میدونستید همتون..  میکنم باور منم بگو تو آره-

 .. نکردم کاری همچین هرگز من-

 : گفتم خشونت با و شد سرازیر کم کم اشکام

 .. میشید راحت همتون و میرم دیگه ماه چند..  درک به-

 .. نیست میگی تو که اینطوری کن باور رها-

 : شد بلند سهیل صدای که نکشید طولی..  بستم چشمامو و شیشه سمت به برگردوندم سرمو

 ؟ خوابیدی-

 بیدارم..  نه-

 که شم پیاده خواستم و کردم تشکر..  بود ایستاده هتل ورودی در جلوی کردم بلند سرمو رسیدیم شو بلند-

 : گفت و گرفت مچمو

 نداشتم خبر چیزی از خدا به ببخش منو-

 آسانسور کرداز حرکت هم سهیل شدم که هتل وارد..  شدم پیاده ماشین از بعد کردم خداحافظی و گفتم ای باشه

 به پی تا انداختم زیر سرمو لرزید قلبم دیدم عسلیشو چشمای وقتی شدم رو به رو آرتین با اومدم بیرون که

 : گفت و اومد جلو کمی نبره احوالم

 بکنم اشتباهی کار شاید گفتم اما بگیرم جلوشو خواستم امروز-
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 : گفتم لبخند با..  افتادم پیش دقیقه چند یاد

 رسوند منو و کشید زحت سهیل که برم خواستم داشتم کار منم..  بگه رو موضوعی یه میخواست راستش-

 : پرسید مقدمه بی

 ؟ داری دوسش-

 گفتم نفهمیدم منظورشو که منم

 خیلی..  آره-:

 : گفت وار زمزمه صورت به آروم

 خوشبحالش پس-

 : گفتم همین برای کنه فکر اشتباه نداشتم دوست..  نیاوردم خودم روی به شنیدم که این با

 ؟ اول ترم دانشجو ؟ میشناسی رو محمدیان مهسا-

 ؟ چطور شنیدم بار چند اسمشو-

 : گفتم شادی لحن با همین برای میداد بودنش ناراحت از نشون صورتش گرفتگی

 کنن ازدواج هم با سهیل و مهسا قراره-

 : گفت من و من با خورد جا وضوح به

 ؟ عمت پسر سهیل-

 دیگه آره-

 ؟ داری دوسش نگفتی تو مگر-

 لباش کنج کجی لبخند.. دارم دوسش مسلما..  بوده عزیز برادر مثل برام عمرم طول توی و ندارم برادر من خوب-

 : گفت و نشست

 بشن خوشبخت امیدوارم-

 .. دارم رو آرزو همین منم-

***** 
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 و کرد گریه کلی برداشتم رو گوشی زد زنگ که بار یک..  کردم آشتی عمه با..  میگذره روز اون از هفته یک حدود

 آرتین میکنم احساس گاهی..  کردیم آشتی و خونشون رفتم نداشتم گریشو طاقت منم..  ببخشمش خواست ازم

 .. میکنم حسو این گاهی فقط خوب ولی..  داره دوست منو هم

 سر صورت به اونجا و شاپ کافی ببرم بهونه یه به رو آرتین میخوام..  قطعی صورت به اونم..  گرفتم تصمیممو امروز

 .. دارم عالقه بهش بگم بهش بسته

 که دانشگاه در از..  نکردم پیداش اما میگشتم آرتین دنبال داشتم چشمم با..  شد تموم 4:30 ساعت دانشگاه

..  رفتم سمتش به بیخیال میکرد صحبت باهاش داشت و بود ایستاده دختر یه کنار اما دیدم رو آرتین شدم خارج

 : گفتم شدم که نزدیکشون..  نیست دانشگاه داخل که بود این از نشون و بود جدید دختر قیافه

 ؟ رستمی آقای-

 : گفت و سمتم به برگشت

 ؟ بله-

 ؟ بیارید تشریف دقیقه یک میشه-

 : گفت حال همون در و برگردوند ازم روشو

 شلوغه سرم االن-

 : گفتم دباره و نیاوردم خودم روی به خوردم جا که این با

 واجبه منم کار رستمی آقای-

 : زد داد کالفه و سمتم به برگشت

 ! ندارم حوصلتو ؟ نمیشی متوجه..  دارم کار میگم بهت-

  شدنم عاشق این با من سر تو خاک..  گرفت گلومو راه بغض

 .. شد آرتین با صحبت مشغول دوباره و زد من به پوزخندی بود کنارش که دختری

 به تا..  نداشتم کسو هیچ حوصله..  رفتم کوچه ابتدای سمت به خشم با و کردم مرتب شونم روی کیفو درنگ بدون

 ؟ میکشه داد من سر پسره این حاال..  نگرفتم دستوری هیچ بشری بنی هیچ از حال

 میکردن تر خراب رو حالم و میچکیدن گونم روی هم سر پشت اشک قطرات ؟ داره دوستم میکردم فکر من چرا

 وضع وگرنه نشدم وابستت این از بیشتر و شناختم االن خداروشکر..  میدم نشون بهت..  میبینی کارتو جواب

 .. شکر رو خدا..  میشد هست که اینی از تر خراب
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 به سریع..  هست 5:30 ساعت خدا ای..  کردم ساعتم به نگاه..  ریختم اشک و چرخیدم ول ساعتی یک حدود

 توی..  بشه 7 ساعت تا گشتم اونجا ساعت ربع سه حدود و رفتم استخر سمت به..  شدم آماده و رفتم هتل سمت

..  بردم چیز همه به پی االن همین و بودم نشده وابسته بیشتر که خداروشکر..  کردم فکر چیز همه به مدت این

 براش دلم بکو منو..  میگیرم نحوی یه به رو آرتین حال روز یک باالخره ولی..  قبلی رهای همون میشم بازم من

 چه اون حال به اما..  میکردم خوردش و نمیگفتم کاش ای..  کنه ازدواج میخواد سهیل گفتم بهش سریع و سوخت

 دیگه..  شد تموم طاقتم واقعا که بود 10:15 ساعت..  رفتم استخر سمت به و کشیدم پوفی ؟ داشت فرقی

 کارت که این از بعد و کردم تحمل شب 11 ساعت تا زار حالی با..  داشتم کم اکسیژن انگار..  بمونم نمیخواستم

 : گفتم و رفتم سمتش به..  بود در جلوی من به پشت پسر یه که رفتم راهرو سمت به پوشیدم لباسامو و زدم

 .. کنار برید در از لطفا آقا-

 : گفتم تر بلند!  نشنیدم جوابی اما

 برم میخوام کنار برید گفتم..  هستم شما با-

 نشنیدم پاسخی بازم اما

 کشیدم داد و اومد سر صبرم دیگه

 ؟ کری مگر!  هستما تو با هوووی-

 بود آرتین که این برخواست نهادم از آه موقه همون..  شدم چشم تو چشم باهاش من و برگشت پسره موقع همون

 : گفتم اخم با.. 

 شم رد میخوام کنار برو-

 کنار نمیرم-

 ؟ اونوقت چرا-

 دارم کار باهات چون-

 خونه برم میخوام کنار برو گفتم..  ندارم تو با کاری هیچ من اما-

 دستش توی گرفت شونمو تا دو و نزدیکم اوند

..  بود عمم دختر اون..  دختر اون..  اون..  بود خورد اعصابم..  نزدم حرفارو اون قصد روی از امروز کن باور رها-

 کنیم عقد هم با تا ایران برگردم زودتر خواست ازم و کانادا اومده تازه..  کنم ازدواج باهاش باید اجبار به که کسی

 بود خورد اعصابم هم اونموقع رها کن باور..  ندارم بهش نسبت ای عالقه هیچ چون بود خورد اعصابم کن باور رها.. 
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 چون برگردم سریع درسم از بعد که داد هشدار من به ساناز رفتی تو که این از بعد..  نداشتم حوصله و حال هم و

 کنیم عقد ما که داره این بر اسراز بابا

 : گفت کرد بغل منو محکم آرتین..  میشدن جاری اشکام تند و تند

 .. من رفتار خاطر به اونم نکن حروم اشکاتو خدا تورو..  نریز اشک خدا تورو

 .. نکن رفتار من با اونجوری دیگه هم تو-

 باش مطمئن..  نمیکنم صحبت باهت اونجوری هرگز..  هرگز-

 : گفت و کرد جدا خودش از منو بعد

 ؟ رها-

 : گفتم و کنم کنترل خودمو نتونستم

 ؟ جانم-

 : گفت دوباره پررنگی لبخند با چون اومد خوشش خیلی انگار

 ؟ رها-

 ؟ جانم-

 .. زیاد خیلی..  دارم دوست خیلی-

 .. میدونستم..  کرد اعتراف باالخره پس..  شدم خشک جام سر

 : گفت دوباره آرتین

 میترسیدم..  داشتم وحشت العملت عکس از اما..  اما دارم دوست وار دیووانه بگم میخوستم که بود وقت خیلی-

 کنی برداشت بد حرفم از

 : گفت و گرفت باال رو سرش درآورد رو ای جعبه جیبش توی از هم همزمان زد زانو پام جلوی بعد

 ؟ میکنی ازدواج من با-

 .. جعبه سر کردن باز با شد همزمان حرفش این

 بود اومده بند زبونم..  شدم خیره بهش ناباوری و بهت با و گرفتم صورتم جلوی دستمو

 از حتما..  کردیم صحبت فارسی که ما اما..  کرد اشغال رو فضا کننده کر سوت و دست صدای بدم جوابشو اومدم تا

 بودند همه..  میکردم نگاه رو برم و دور داشتم..  بردند ماجرا به پی جلوم گرفت رو حلقه آرتین که این
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 رو حلقه آرتین به رو و گرفتم باال دستمو آوردم در جعبه توی از رنگ ای نقره های نگین با رو ظریفی ی حلقه

 .. کردم دستم

 من به بود شده خیره عمیق لبخندی با آرتین..  شد بلند دست و سوت صدای دوباره

 دوباره و زد من به پوزخندی بود کنارش که دختری!  هست مشکالتمون شروع این تازه که نمیدونستم من اما

 .. شد آرتین با صحبت مشغول

 به تا..  نداشتم کسو هیچ حوصله..  رفتم کوچه ابتدای سمت به خشم با و کردم مرتب شونم روی کیفو درنگ بدون

 ؟ میکشه داد من سر پسره این حاال..  نگرفتم دستوری هیچ بشری بنی هیچ از حال

 میکردن تر خراب رو حالم و میچکیدن گونم روی هم سر پشت اشک قطرات ؟ داره دوستم میکردم فکر من چرا

 وضع وگرنه نشدم وابستت این از بیشتر و شناختم االن خداروشکر..  میدم نشون بهت..  میبینی کارتو جواب

 .. شکر رو خدا..  میشد هست که اینی از تر خراب

 به سریع..  هست 5:30 ساعت خدا ای..  کردم ساعتم به نگاه..  ریختم اشک و چرخیدم ول ساعتی یک حدود

 توی..  بشه 7 ساعت تا گشتم اونجا ساعت ربع سه حدود و رفتم استخر سمت به..  شدم آماده و رفتم هتل سمت

..  بردم چیز همه به پی االن همین و بودم نشده وابسته بیشتر که خداروشکر..  کردم فکر چیز همه به مدت این

 براش دلم بکو منو..  میگیرم نحوی یه به رو آرتین حال روز یک باالخره ولی..  قبلی رهای همون میشم بازم من

 چه اون حال به اما..  میکردم خوردش و نمیگفتم کاش ای..  کنه ازدواج میخواد سهیل گفتم بهش سریع و سوخت

 دیگه..  شد تموم طاقتم واقعا که بود 10:15 ساعت..  رفتم استخر سمت به و کشیدم پوفی ؟ داشت فرقی

 کارت که این از بعد و کردم تحمل شب 11 ساعت تا زار حالی با..  داشتم کم اکسیژن انگار..  بمونم نمیخواستم

 : گفتم و رفتم سمتش به..  بود در جلوی من به پشت پسر یه که رفتم راهرو سمت به پوشیدم لباسامو و زدم

 .. کنار برید در از لطفا آقا-

 : گفتم تر بلند!  نشنیدم جوابی اما

 برم میخوام کنار برید گفتم..  هستم شما با-

 نشنیدم پاسخی بازم اما

 کشیدم داد و اومد سر صبرم دیگه

 ؟ کری مگر!  هستما تو با هوووی-

 بود آرتین که این برخواست نهادم از آه موقه همون..  شدم چشم تو چشم باهاش من و برگشت پسره موقع همون

 : گفتم اخم با.. 
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 شم رد میخوام کنار برو-

 کنار نمیرم-

 ؟ اونوقت چرا-

 دارم کار باهات چون-

 خونه برم میخوام کنار برو گفتم..  ندارم تو با کاری هیچ من اما-

 دستش توی گرفت شونمو تا دو و نزدیکم اوند

..  بود عمم دختر اون..  دختر اون..  اون..  بود خورد اعصابم..  نزدم حرفارو اون قصد روی از امروز کن باور رها-

 کنیم عقد هم با تا ایران برگردم زودتر خواست ازم و کانادا اومده تازه..  کنم ازدواج باهاش باید اجبار به که کسی

 بود خورد اعصابم هم اونموقع رها کن باور..  ندارم بهش نسبت ای عالقه هیچ چون بود خورد اعصابم کن باور رها.. 

 چون برگردم سریع درسم از بعد که داد هشدار من به ساناز رفتی تو که این از بعد..  نداشتم حوصله و حال هم و

 کنیم عقد ما که داره این بر اسراز بابا

 : گفت کرد بغل منو محکم آرتین..  میشدن جاری اشکام تند و تند

 .. من رفتار خاطر به اونم نکن حروم اشکاتو خدا تورو..  نریز اشک خدا تورو

 .. نکن رفتار من با اونجوری دیگه هم تو-

 باش مطمئن..  نمیکنم صحبت باهت اونجوری هرگز..  هرگز-

 : گفت و کرد جدا خودش از منو بعد

 ؟ رها-

 : گفتم و کنم کنترل خودمو نتونستم

 ؟ جانم-

 : گفت دوباره پررنگی لبخند با چون اومد خوشش خیلی انگار

 ؟ رها-

 ؟ جانم-

 .. زیاد خیلی..  دارم دوست خیلی-

 .. میدونستم..  کرد اعتراف باالخره پس..  شدم خشک جام سر
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 : گفت دوباره آرتین

 میترسیدم..  داشتم وحشت العملت عکس از اما..  اما دارم دوست وار دیووانه بگم میخوستم که بود وقت خیلی-

 کنی برداشت بد حرفم از

 : گفت و گرفت باال رو سرش درآورد رو ای جعبه جیبش توی از هم همزمان زد زانو پام جلوی بعد

 ؟ میکنی ازدواج من با-

 .. جعبه سر کردن باز با شد همزمان حرفش این

 بود اومده بند زبونم..  شدم خیره بهش ناباوری و بهت با و گرفتم صورتم جلوی دستمو

 از حتما..  کردیم صحبت فارسی که ما اما..  کرد اشغال رو فضا کننده کر سوت و دست صدای بدم جوابشو اومدم تا

 بودند همه..  میکردم نگاه رو برم و دور داشتم..  بردند ماجرا به پی جلوم گرفت رو حلقه آرتین که این

 رو حلقه آرتین به رو و گرفتم باال دستمو آوردم در جعبه توی از رنگ ای نقره های نگین با رو ظریفی ی حلقه

 .. کردم دستم

 من به بود شده خیره عمیق لبخندی با آرتین..  شد بلند دست و سوت صدای دوباره

 ! هست مشکالتمون شروع این تازه که نمیدونستم من اما

***** 

 .. زدم لبخند و کردم استشمام دستمو داخل رنگ سرخ رز گل دهم بار برای

 داشت انگار آرتین..  گفتند تبریک بهمون همه کردم دستم رو حلقه که این از بعد کردم فکر پیش ساعت یک به

 افتادم می پس خوشحالی از داشتم منم که نماند ناگفته اما میاورد در بال

 : گفت و گرفت و بحث سر آرتین شدیم که آرتین ماشین سوار

 ؟ نمیگی خانوادت به-

..  میزدند برق چشماش درون اشک های حلقه..  کردم تعریف براش رو ماجرا پیاز تا سیر من که بود موقع همون و

 : گفت شد تموم که حرفام

 بگیری اونارو اجازه باید اما کردند حقت در بدی خیلی درسته-

 نمیگیرم کسو هیچ جازه عمه از غیر به من..  هرگز-

 کردند قبول سرپرستی به تورو اونا اما-
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 : گفتم ناراحتی با و کشیدم آهی

 نمیکردند هم کارو همین نبود پدرم نامه وصیت اگر-

 : گفت من به رو کرد پارک خیابون گوشه رو ماشین آرتین

 ؟ میدن اجازه بهت نظرت به-

 سربار یه چون میشن خوشحال کنم ازدواج میخوام بگم اگرم تازه و کردند حقم در بدی انقدر..  آره که معلومه-

 .. میشه کم سرشون از اضافی

 ؟ کنی خبرشون میخوای کی..  امیدوارم-

 .. فردا-

 ؟ نیست زود-

 بفهمن باید باالخره..  نه-

 خدامه از که من..  دلم عزیز راحتی هرجور-

 : گفتم و زدم لبخندی

 ؟ موافقن ؟ چی تو مادر و پدر-

 : گفت و زد لبخندی

 تو مثل یکی با اونم کنم ازدواج من که خداشونه از اونا-

 .. رفتم فرو فکر به و گذاشتم ماشین دسته روی سرمو منم..  شد پیاده ماشین از حرف این از بعد

 کنه خدا..  نباشن مخالف ازدواجم با کنه خدا-

 : گفتم برگردونم سرمو اینکه بدون شد باز ماشین در دقیقه چند از بعد

 ؟ بودی کجا آرتین-

 نشسته کنارم صندلی روی قرمز رز گل شاخه یه با آرتین دیدم برگردوندم که سرمو..  نیومد جوابی

 : گفت و آورد نزدیکم گلو میکنم نگاهش دارم دید وقتی

 گل برای گل-

 هستم قرمز رز عاشق من!  وایــــی-
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 ..  اومدم بیرون فکر از

 .. نه یا میکنه قبول عمو آیا که بودم این در مردد هم خودم

 : گفت لبند با و کرد بلند سرشو شد تموم که حرفام..  کردم تعریف براش چیزو همه..  رفتم عمه ی خونه به فردا

 ! کنی ازدواج میخوای باالخره پس-

 : گفتم و انداختم زیر سرمو شرم با

 .. عــمــه-

 : گفت و آورد در گوشیشو بعد..  نمیدم خجالتت این از تر بیش من..  عزیزم باشه ؟ عمه جان-

 میگم محمد به االن همین-

 .. پیچید عمو شاد صدای بوق تا چند از بعد..  اسپیکر روی گذاشت رو گوشی و گرفت رو شماره

 شد عرض سالم..  گلم آبجی به به-

 به تونست چطور مرد این خدایا..  افتادم عمه حرفای یاد دوباره..  افتاد یادم بدبختیام دوباره عمو صدای شنیدن با

 ؟ کنه یتیم منو راحتی این

 دادم گوش حرفاشون به و زدم خودم سر تو

 ؟ خوبی محمد سالم-

 ؟ میکنه چیکار ؟ خوبه رها شما پرسای احوال از ممنون-

 میخونه درس ریز یک و هست هتل توی همش خوبه آره-

 مهرداد مثل میشه رها هم آخرش-

 موفق دندونپزشک یه میشه..  خوبه هم خیلی اتفاقا-

 ؟ آبجی داشتی کاری..  نداره ربطی من به میشه که چی هر حال هر به-

 .. بگم رها مورد در چیزی یه میخواستم..  آره-

 شماست با گوشم بگو باشه-

 خوششون هم از نفر دو اینا..  اینجا اومده بورسیه با رها خود مثل اونم..  هست دانشگاهشون داخل پسری یه-

 بدونه رو تو نظر خواست قبلش اما کنه ازدواج باهاش میخواد رها..  اومده
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 ؟ هستند سطحی چه در پسره خانواده-

 .. متوسط-

 کنه ازدواج میخواد کی هر با رها نیست مهم که من برای-

 ؟ کردی قبول یعنی االن-

 .. بدم نظر میتونم اونوقت..  ببینم رو پسره و ایران بیان باید..  نه-

 ؟ دیگه ماه 4 یعنی-

 ! دیگه آره-

 کردم بوسش تونستم تا و عمه بغل توی پریدم تماس قطع از بعد زدند هم دیگه حرف سری یه

 حموم برم میکنی مجبورم آخر..  دختر بسه-

 کردی خوشحالم چقدر نمیدونی..  عاشقتم عمه وای-

 کنه قبول راحتیا همین به محمد نمیکردم فکر من راستش..  بود وظیفم-

 کرد کمکمون خدا..  همینطور منم-

 دیدم رو آرتین در جلوی و رفتم هتل به که بود عصر 5 ساعت

 : گفتم و رفتم سمتش به لبخند با

 سلــام-

 ؟ خوبی..  عشقم ماه روی به سالم-

 ؟ چطوری تو مرسی-

 ؟ خونه بری میخوای..  شدم عالی دیدم که رو تو-

 استخر برم میخوام..  شم آماده برم باید نه-

 شو آماده برو تو منتظرم همینجا من پس باشه-

 : گفتم و کردم باز درو

 شم آماده برم من تا بشین سالن توی بیا-

 .. بستم درو و اتاق توی افتادم راه جلوتر
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 یه حدودا بودن در دم هم سبزم کفشای..  پوشیدم سفید شال و سفید شلوار با رنک شب سبز رنگ به بلند لباس

 به پشتش آرتین..  رفتم بیرون اتاق از و مالیدم لبم به رو صورتی رژ آخر در..  کشید طول شدنم آماده ساعتی ربع

 من خدای..  رفتم سرش پشت..  نشنیدم جوابی بازم اما کردم صداش دوباره..  نداد جواب اما کردم صداش بود من

 گرفته عکس ازم کیمیا پیشه سال 3 مال حدودا عکس این..  میکرد نگاه بهش داشت و بود دستش من عکس قاب

 ازم کیمیا میکردم نگاه باغ های گنجشک به که موقع همون در..  میکنم نگاه باغ سمت به دارم و زدم لبخدی.. 

 .. طبیعی کامال عکس یه..  گرفت عکس

 : گفتم خنده با..  کرد نگاهم تعجب با و برگشت سمتم به لحظه همون در که کشیدم بیرون دستش از عکسو

 خوردی عکسو داخل دختر-

 ؟ بود کجا اینجا-

 عموم باغ-

 من ی فرشته.. شدی خوشگل عکس داخل خیلی-

 : گفت که انداختم زیر سرمو شرم با

 ؟ بکشی بلدی خجالتم-

 .. جیبش توی گذاشت و آورد در قاب توی از رو عکس و گرفت ازم گرفت ازم عکسو قاب و آورد جلو دستشو بعد

 : گفتم اعتراض با

 ؟ میکنی چیکار..  اِ-

 خودمه مال عکس این شرمنده-

 بود من عکس اون ولی-

 شد خارج خونه در از و افتاد راه هم بعد..  چه من به-

 .. بود لجباز خیلی..  بود گرفته خندم

 .. کردم قفل رو در و شدم خارج در از سرش پشت

 ***** 

 ؟ برداشتی چیتو همه عمه رها-

 جون عمه آره-
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 ... پرواز-

 .. هست ما پرواز بریم بیا عمه-

 ؟ کجان سهیل و مهسا پس..  باشه-

 حتما میانشون-

 : گفت که اومد آرتین صدای موقع همون

 نشده دیر تا باش زود رها-

 هواپیما سوار کارهامون انجام از بعد..  دیدیم رو سهیل و مهسا موقع همون و کردیم حرکت در سمت به 3 هر

 عمه که بود زن یه کناریش و بود ما جلوی هم عمه..  هم پیش هم آرتین و من و هم کنار سهیل و مهسا..  شدیم

 .. بود کردن صحبت مشغول سخت

 ! بخواب بالشت روی بزار سرتو ای خسته اگر رها-

 ؟ بالشت کو-

 .. کرد اشاره سرم پشت به

 ؟ بالشت میگی این به تو-

 .. آره هواپیما داخل-

 تو دست از-

***** 

 : گفت آرتین که پریدم خواب از هواپیما آمدن فرود با

 .. میاد فرود داره هواپیما نترس ؟ خواب ساعت-

 ! میترسم هواپیما امدن فرود از خیلی من-

 میده ما ازدواج به رضایت اون و عموت پیش میریم که کن فکر این به..  باش آروم دلم عزیز-

 : گفتم و رفت ضعف دلم ته

 .. میکنم شماری لحظه براش خودم که نگو اونو وایــــــــــی-

 : گفت عمه گرفتیم که رو ساکامون
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 .. اونجاست محمد اوناها..  اِ-

..  بودم ندیده سرد انقدر خودمو حال به تا..  کردیم پرسی احوال و سالم زنش و عمو با و رفتیم در سمت به همگی

 سرم پشت از عمو زن صدای که بود آرتین رفتارای به حواسم..  میکردم صحبت باهاشون ممکن لحن بدترین به

 : اومد

 بده شانس خدا جان رها-

 نمیاد کسی هر گیر شانسا این از دیگه بله-

 ؟ داری دوسش-

 ؟ رو کی-

 رو پسر همین-

 ؟ عمو زن داره ربطی شما به-

 : گفت خشم با

 رو پسر اون با ازدواج اجازه هرگز کنی رفتاری بد من با اگر و مهمه محمد رضایت ازدواجت برای که باشه یادت-

 نمیدیم بهت

 .. پیوست بقیه به و شد رد کنارم از حرف این از بعد

 خودش هم..  بگیرم رو دوشون هر حال موقع به باید..  میدونم چیزو همه من نمیدونست هنوز عمو که شکر رو خدا

 زنش هم و

***** 

 .. بگردیم هم با تا دنبالم میاد گفت و زد زنگ بهم آرتین روز یه میره پیش خوب داره چی همه..  گذشت هفته یک

 زن و رفتم استقبالش به شد که خونه وارد..  کردم باز رو در منم و زد رو در زنگ اومد که وقتی..  کردم قبول منم

 کم زنش و عمو سر روی از رو اضافی بار سر یه داره که کسیه آرتین باالخره..  گرفت تحویلش حسابی هم عمو

 .. باشن خوب باهاش بایدم..  میکنه

 : گفت من به رو و شد بلند بعدش و نشست آرتین ای دقیقه 10 حدود

 ؟ ای آماده رها-

 .. بریم آمادم من آره-
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 : گفت هم عمو زن

 نبرنش دخترا که باش پسر گل این مواظب جان رها..  بگذره خوش بهتون امیدوارم-

 با..  افتاد رنگ مشکی فراری یه به چشمم کردم باز درو من و رسیدیم که در به افتاد راه سرمون پشت هم بعد

 : گفتم آرتین به رو خوشحالی

 ماشین ایم صاحب حال به خوش..  فراری آرتین وای-

 دختره یه ماشین این صاحب عزیزم-

 : گفتم تعجب با

 ؟ میگی جدی-

 ؟ بگم الکی چرا آره-

 ؟ کجاست پس-

 ایستاده من روی به رو-

 : گفتم خنده با و نکردم باور

 .. بریم بیا مسخره-

 باشه ؟ نمیکنی باور-

 در شدن باز دکمه و گرفتم رو سوئیچ گیج منم..  سمتم به گرفت و آورد در سوئیج یه و جیبش توی کرد دست بعد

 شد باز ماشین در بهت کمال در و زدم رو

 .. ماشین این اما آرتین..  آ-

 کنم تعریف برات تا ماشین تو بریم بیا-

 جلوی دستمو و زدم قهقهمه..  میکرد نگاه ماشین به باز دهان با که افتاد عمو زن به چشمم بگردم اومدم تا

 اومد خودش به تا دادم تکون صورتش

 ؟ شده چـی..  چـ-

 ؟ کجاست حواست معلومه عمو زن-

 : گفت و زد مصلحتی لبخند عمو زن

 جدید ماشین باشه مبارک..  خب-
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 ..  بگه عمو برای چیرو همه میخواد االن که زدم حدس..  رفت خونه سمت به دو حالت به هم بعد

 : گفتم آرتین به رو شدیم که ماشین سوار

 دیگه بگو خب-

 : گفت درنگ کمی با

 داره شرکت بابام من-

 داره ربطی چه این خب-

 بگم تا کن صبر-

 بگو باشه-

..  پولیدارم خیلی ما متقابال و داره شرکت یه پدرم گفتم که همونطور..  هستم اصیل خیلی خانواده یه جزو من-

 متوسط سطح خانواده در خودمو همین برای..  هیچوقت..  داشت نخواهد و نداشته ارزش من برای پول وقت هیچ

 بی مادیات خاطر به منو کسی نداشتم دوست گز= هر..  تو مثل..  نیاد سمتم به پول خاطر به کسی تا دادم نشون

 ؟ فهمیدی حاال..  باشه داشته دوست ارزش

 نمیشه باورم هنوز-

 عالی خبر یک و..  بشه باورت-

 ؟ چـی-

 خواستگاری میایم امشب..  کردم صحبت بابام با-

 بیوفتم پس خوشحالی از بود مونده کم دیگه

 .. میشدم بر روده داشتم که آورد در بازی مسخره آرتین و گشتیم هم با کلی..  گذشت خوش خیلی روز اون

 .. خواستگاری بیان میخوان که گفت عمو زن فردا

 زدم زنگ آرتین به بیتابیم از..  کنم سکته بود نزدیک استرس از

 ؟ بفرمایید-

 سالم-

 ؟ تویی رها-

 خودمم آره-
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 ؟ اینجوریه صدات چرا شده چی-

 میمیرم استرس از دارم-

 میمیرم دارم چی یعنی بفهم دهنتو حرف-

 آرتین-

 : گفت آرومی صدای با بعد و سکوت دقیقه چند

 دلم جان-

 خوشحالم خیلی-

 ؟ چی برای-

 : گفتم حرص با

 خواستگاریم میای امشب که این برای-

 شم خفه هیجان زور از مونده کم منم-

 بفهم دهنتو حرف-

 من عمر چشم-

 ؟ رنگیه چه پیراهنت امشب-

 ؟ چطور..  یاسی-

 خدانگهدار..  شم آماده برم من..  فعال پس باشه..  طوری همین-

 : گفت آرومی صدای با و کرد ای خنده

 من زندگی عشق باش خودت مواظب-

 کردم تنم سفیدمو تفنگی لوله شلوار..  بود سفید رز گل یه لباس روی کردم تنم یاسی رنگ به بنندمو نسبتا لباس

 .. کردم رها دورم و کردم فر هم موهامو..  پوشیدم صورتیمو رنگ به سانتی 5 پاشنه کفش و

 اما کرد باز درو عمو و کشیدیم عمیقی نفس سه هر..  داد مهمونا اومدن از خبر در زنگ که بود عصر 7 ساعت

 رنگ و پرید عمو رنگ..  شد چشم تو چشم بود آرتین پدر نظرم به که یاله 50 حدودا مرد با کرد باز درو که همین

 شد سرخ آرتین پدر

 داد دست آرتین پدر با و برد جلو رو لرزونش دست عمو
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 سالم..  سل..  س-

 ؟ خوبه حالتون..  هنرور آقای سالم-

 خوبم..  خ-

 کرد سالم من با سردی به آرتین پدر

 که جوون دختر یه هم اون از بعد..  بوسید و گرفت آغوشش در منو گرمی به..  داخل اومد آرتین مادر اون از بعد

 : گفت لبخند با من دیدن با و شد وارد بود آرتین خواهر

 .. خوشبختم آرتین کوچتر خواهر هستم نگین من..  جان رها سالم-

 : گفتم آرومی لحن با و فشردم دستشو

 جان نگین خوشبختم منم-

 .. داد من به رو گلی دسته و اود آرتین اون از بعد

 من خوشگل سالم-

 زشته آرتین..  اِ-

 شد رد من کنار از و کرد ای خنده

 سکوتو آرتین پدر ؟ بود اینجوری چرا ؟ بود شده چش این خدایا..  نمیزد حرف و پایین بود انداخته سرشو عمو

 : گفت و شکست

 وقتی اما میخونه درس داره فعال من پسر مطلب اصل سر میرم راست یک پس کنم چینی حاشیه نمیخوام-

 دختر که داریم پول اونقدرا خداروشکر..  میشه کار به مشغول خودم پیش و شرکت داخل میاد شد تموم درسش

 کنه زندگی راحت شما

 : گفت و پرید حرفش میان عمو زن

 نیست ما دختر جون رها-

 ؟ کارتونه چی پس-

 هست جاریم ی بچه رها-

 ؟ دارند تشریف کجا مادرش و پدر پس-

 چکید چشمام از اشکی قطره
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 : گفت تفاوتی بی با عمو زن

 رفتن خدا رحمت به-

 : گفت آه با آرتین مادر

 شما عمر بقایای..  بیامرزتشون خدا-

 : داد ادامه آرتین پدر

 صحبت برای اتاق توی برن بدید اجازه اگر کنه پیدا کش بحث نمیخوام دیگه خب-

 : گفت و گرفت باال سرشو عمو

 اتاق توی ببر رو آرتین آقا جان رها..  حتما-

 هم آرتین و نشستم اتاقم داخل تخت روی شدم که اتاق وارد..  کردم حرکت اتاقم سمت به و شدم بلند جا از

 نشست تخت روی کنارم

 : گفتم خجالت با

 بگو خب-

 ؟ بگم چی-

 نیستم بلند هیچی خواستگاری رسومات از من-

 نرفتم خواستگاری حال به تا..  نیستم بلد منم-

 ؟ داری انتظاراتی چه من از تو خب-

 چه تو..  همین هرگز..  نگی هم دروغ..  متنفرم کار این از شدت به چون نکنی خیانت بهم وقت هیچ میخوام ازت-

 ؟ داری انتظاراتی

 کنم تجربه زندگیم تو آرامشو میخوام..  میخوام آرامش ازت فقط..  نمیخوام ازت چیز هیچ من-

 .. دلم عزیز نباش نگران-

 ؟ پایین بریم-

 ؟ نمیکنن شک ؟ نیست زود-

 شم راحت استرسم شر از زودتر..  بریم بیا بابا نه-
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 میدم خبر دیگه روز 2 تا بگو نده بله جواب پایین رفتیم تا باشه حواست رها فقط-

 ؟ چـرا اونوقط اما..  باشه-

 بپرسی هم رو عموت نظر باید-

 نداره ربطی گونه هیچ اون به من زندگی.  نمیشه که اینجوری اما-

 مهمه نظرشون حال هر به اما کرده اذیتت خیلی درسته-

 .. عزیزم بخوای تو که جوری هر-

 !  رسیدیم سالن به و رفتیم پایین ها پله از هم ی شونه به شونه و اومدیم بیرون اتاق از هم با بعد

 : گفتم خجالت با برگشت ما سمت به ها نگاه همه

 کنم فکر روز 2 میخوام نباشه مشکلی اگر-

 : گفت من به رو خوشحالی با بود حرفم همین منتظر انگار که عمو

 نیست مشکلی جون عمو باشه-

 : گفت هم آرتین مامان

 باشی عروسم تو دارم دوست ولی عزیزم بده خبرو دیگه روز 2 تا نمیزاریم فشارت تحت ما عزیزم-

 گوشم زیر نگین آخر در رفتند و کردند خداحافظی ساعت نیم از بعد باالخره..  انداختم زی سرمو و زدم لبخندی

 : گفت

 نکنیا ناراحت داداشمو..  ها باشه مثبت جوابت-

 کنم ناز میخوام فقط..  نباش نگران-

 امیدوارم-:  گفت خنده با

***** 

 : گفت و نشست من روی به رو مبل روی میکشید پشت به رو دستاشو که حالی در عمو

 رفتند باالخره آخیش-

 خوشحالید رفتنشون از که موندن چقدر مگر-

 حال هر به-
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 : گفت لبخند با و نشست کنارش عمو زن دقیقه چند از بعد پررو مرتیکه..  برگردوندم رومو

 ؟ چیه نظرت محمد خب-

 نمیخوره ای خانواده همچین درد به رها من نظر به-

 پرید کلم از فاز سه برق

 ؟ چرا اونوقط-

 عمو نداره تورو لیاقت خانواده اون..  میگم من چون-

 گرفتم تصمیممو من و نداره ربط هم ای دیگه کس هیچ و شما به و منه زندگی این اما ببخشیدا-

 ؟ چیه تو نظر..  نه میگم من و میزنه اولو حرف من نظر که باشه یادت..  کردی بیخود خیلی تو-

 اخالق از من اما میان خوب که نظر به..  بگم چی واال-:  گفت من و من با هم عمو زن..  کرد عمو زن به نگاه و

 عنوان هیچ به نیودمد خوشم پدرش

 : توپیدم بهشون و شدم بلند جام از عصبی

 منه با تصمیمم پس کنم زندگی میخوام که منم این..  کنید زندگی نمیخواید که شما..  نمیاد خوشتون که درک به-

 تموم میگم فردا پس رو بله جواب منم

 گریه زیر زدم و خوردم سر زمین روی..  کوبیدم هم به رو در و رفتم اتاقم به بعد

 دوسش من..  نمیزارم من ولی ؟ برسم عشقم به من نزاره که اشه مزاحم یه باید چرا شدم عاشق که حاال خدایا

 میجنگم عمرم آخر تا شده حتی عشقم برای و دارم

 : برداشتم هم همین برای بود زشت اما بدم جواب نخواستم اول بود عمه..  شد بلند گوشیم زنگ صدای

 ؟ الو-

 برم قربونت خوبی سالم عمه جان رها الو-

 ؟ خوبه سهیل ؟ خوبید شما جون عمه سالم-

 ؟ میکنی گریه داری ببینم..  خوبیم هم ما-

 جون عمه نه که معلومه-

 ؟ خواستگاریه خاطر به ببینم بگو ؟ میشناستت کی نشناسم رو تو من-
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 بابت دلخوریم از..  عمو های خجالت و ها نگاه از کردم تعریف رو ماجرا اول از کنم کنترل خودمو نتونستم

 ... و مخالفتش

 : گفت که نکشید طولی بشنوم رو عمه جواب تا موندم منتظر شد تموم که حرفام

 راحت خیالت میزنم حرف محمد با من.  دلم عزیز من به بسپرش نباش نگران-

 باال بلند ای خمیازه و کشیدم جلو سمت به دستامو..  کردم خاموش گوشیمو و کردم دراز دستمو گوشیم آالرم با

 ی دلشوره و شد تلخ اوقاتم محمد عمو تلخ حرفای و دیشب یادآوری با..  گرفت خندم بعدش که کشیدم هم

..  کردم حرکت ها پله سمت به و رفتم بیرون اتاق از شستم صورتمو و دست که این از بعد..  شد دلم مهمون خاصی

 : گفت حرص با عمو زن..  میشد شنیده آشپزخونه توی از وضوح به عمو زن و عمو صدای

 طالقش برای برنامه بعدش و بگیم زیاد رو رها مهریه میتونیم و پولدارن خیلی اونا بگذریم هم موضوع اون از اگر-

 بیاد گیرمون پوال تا بچینیم

 ازدواج پسر اون با رها که نمیخوام حاال و کشیدم باال پدرشو زمین من میگم بهت دارم..  نداره امکان این خیر نه-

 کنه

 لجبازه و دنده یک چقدر که میدونی اما-

 کردم اونجاهاشو فکر-

 بشه تموم بد نکن کاری باشه حواست محمد-

 عمو زن..  کردن نگاه من به و برگشتن میخ دوشون هر..  شدم آشپزخونه وارد سرعت با و نکردم تحمل دیگه

 : گفت تصنعی لبخند با و اومد خودش به زودتر

 بخور صبحانه بیا عزیزم..  رهاجان بخیر صبحت-

 خیر نه ؟ میرید صدقم قربون دقیقه به دم و شدید مهربون باهام نکنم ازدواج تا کنید راضی منو قراره که حاال ؟ اِ-

 ؟ پولدارن اونا گرفته زورتون ؟ چیه..  میکنم ازدواج من بکشید هم رو خودتون اگر شما! 

 : کشید داد و کبید میز روی محکم عمو

 به داغشو که نکن کاری کنما پشیمونت کارت از که نکن کاری..  نه یعنی..  نه میگم بهت من..  رها ببند دهنتو-

 بزارم دلت

 بابام خصوصی هواپیمای..  کشتن آدم تو واردید خیلی ماشاال هزار ماشاال شما دیگه آره-:  گفتم و زدم پوزخندی

 جون..  گرفتید نفرو سه جون طمع و پول برای..  شما قبلی ریزی برنامه خاطر به ؟ هـان ؟ کرد سقوط چی برای

 .. بابامو و مامان جون..  خلبانو
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 : کشیدم داد..  بودند شده خیره بهم بهت با و بودند کرده کپ عمو زن و عمو

 ؟ نمیدونم کردید فکر..  دیگه بزنید حرف دِ-

 : گفت پته تته با عمو زن

 ؟ میدونی کجا از تو..  تو-

..  زمینین روی موجودات ترین پست تا 2 شما که شد باورم االن اما نمیشد باورم االن تا ؟ آره ؟ داره واقعیت پس-

 شده ثابت بهم

 : گفت و پرید حرفم میان عمو

 این ضمن در..  میدونی خوب هم خودت..  بود اتفاق یه اون..  نداره ربطی زنم و من به صانحه اون..  کن بس رها-

 کنی ازدواج تو تا بدم رضایت من که نمیشن باعث تو دروغای

 .. کوبیدم هم به محکم درو و رفتم اتاقم سمت به دو حالت به

***** 

 و کنه کاری نتونست هم عمه حتی بود خراب خیلی حالم نزدم چیزی هیچ به لب و بودم اتاقم توی کامل روز یک

 ؟ چـی خاطر به ؟ پول خاطر به ؟ نمیده رضایت چرا خدایا.  کرد ناامید امیدمو

 بخوابم کمی که کردم سعی و کردم پاک صورتمو روی اشکهای

 !! خدایا وای پریدم خواب از تلفن زنگ صدای با

 : کفت که شنیدم رو عمو زن صدای

 ؟ رستمی خانم شما احوال..  سالم-

-.... 

 ؟ چطور آرتین آقا هست خوب هم جون رها متشکرم-

 رفتم آشپزخونه به سریع منم بود من به پشتش عمو زن..  کردم باز رو اتاق در و پریدم پایین تخت از سریع

 و رفتم عمو زن جلوی منم.  بودند پرسی احوال حال در هنوز..  رفتم عمو زن پشت و برداشتم رو اپن روی چاقوی

 : دادم هشدار آروم خیلی..  کنه سکته ترس از بود نزدیک!  گرفتم جلوش رو چاقو

 برای االن که بودم فرصت یه منتظر شماها کشتن برای من..  ندی منفی جواب باشه حواست!  کن دقت جوابت به-

 باشه زدنت حرف به حواست..  شده جور تو کشتن



                 
 

 

 انجمن کاربر زاده محقق رها|  عاشقی مسیر در رمان

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

81 

 

 : گفت ترس با و داد تکون سری

 ؟ رستمی خانم گفتید چــیزی..  چـ-

-.... 

 کـرده..  کــ فکراشو رهـا..  رهــ آره..  آ-

 : داد ادامه و داد قورت سختی به دهنشو آب..  کردم نزدیک بهش بیشتر رو چاقو

 هـست..  هـ مثبت رهـا جـواب..  جـ-

 ! آرتین مامان حرفای به سپرد گوششو و کشید راحتی نفس جمله این گفتن از بعد

-.... 

 ممنون..  خون آزمایش برای باشه آماده میگم رها به..  صبح فردا برای شد قرارمون پس..  باشه-

-.... 

 خداحافظ..  برسونید سالم-

 : گفت و..  شد خیره بهم خشم با و گرفت ازم رو چاقو کرد قطع که رو تلفن

 ! میبینی..  رها میبینی کارتو نتیجه-

 خشم با و گذاشتم روش دستمو..  راست سمت به برگشت صورتم که خوابوند گوشم توی محکمی سیلی بعد

 : گفتم داد با و کردم نگاهش

 میگم پلیس به چیزو همه میرم..  میکنم پشیمونتون و نمیمونم ساکت کنید کاری بخواید اگر-

 : گفت و کرد ای خنده

 ؟ مدرکی چه با اونوقت-

 مربوطه خودم به دیگه اونش-

 .. کنید کل کل نمیتونید من با..  میگیرم حالتونو..  زدم هم به محکم درو و رفتم اتاق به هم بعدش

 رفتیم و گشتیم پاساژ توی یکم آزمایش دادن از بعد و رفتیم آزمایشگاه سمت به آرتین با روز اون فردای

 باز که رو خونه در..  رسوند خونه منو آرتین خوردن از بعد..  دادیم سفارش جوجه دو هر..  ناهار برای رستوران

 : گفت خشم با شدم مواجه عمو اخم با کردم

 ؟ کردی کارو اون چرا-



                 
 

 

 انجمن کاربر زاده محقق رها|  عاشقی مسیر در رمان

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

82 

 

 ؟ کار کدوم-

 ؟ کنی ازدواج میخوای زور به چرا-

 ؟ مخالفید چرا شما ضمن در خودمه زندگی چون-

 ؟ بدونی داری دوست خیلی-

 معلومه-

 بکنم میتونم چیکارا من بفهمی و بگم برات تا صندلی روی بشین بیا پس-

 : کرد شروع که دوختم چشم بهش منتظر و نشستم صندلی روی

 اعتمادش از هم من..  زد من نام به شرکتو سهام نصف که کسی..  خورد منو گول که کسی..  هه!  رستمی مهدی-

 سهامو منم..  موقت صورت به البته زد نامم به شرکتو نصف اون آره..  فروختم سهامو نصف و کردم استفاده سو

 .. داشت خوبی و راحت زندگی..  داشت پول خیلی اون..  نمیومد خوشم ازش چون ؟ چرا میدونی..  فروختم

 : گفتم عصبانیت با..  بلده هم رو کارا این کشی آدم از غیر به پس..  شدم خیره بهش بهت با

 نیست مهم برام چیزا این و کنم ازدواج میخوام من ؟ داره من زندگی به ربطی چه کردی شما که کاری این-

 از و بگیره انتقام ازم نمیخوام بیفته زندگیش به چشمم نمیخوام چون هست من برای اما نیست مهم تو برای آره-

 نمیخوای رو آرتین بگی و بری باید پس نمیخوری آرتین درد به تو تر مهم هه

 هـــرگـــز-

 عذابی این شاید ضمن در خوندی کور..  عمو خوندی کور..  افتادم راه به اتاقم سمت به و زدم پوزخندی هم بعد

 نامرد توی برای خدا طرف از باشه

 قبل زدم رو ارتباط دکمه و رفت یادم هامو غم ی همه بود آرتین شماره..  شد بلند گوشیم زنگ صدای موقع همون

 : پیچید گوشی توی آرتین شاد صدای بزنم حرفی که این از

 ! من ی فرشته سالم-

 ؟ خوبی آرتین سالم-

 خوبم منم باشی خوب تو-

 شده تنگ برات دلم-

 شیطون دیدیم همدیگرو صبح امروز همین که ما-
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 کرده هواتو دلم ولی خوب آره-

 عروسی خرید بریم هم با میام باش آماده صبح 10 ساعت فردا!  خانومم نباش نگران-

 آزمایش جواب برای بریم هم ور اون از باشه-

 شیطونم ی فرشته باشه-

 نکن فراموش هرگز اینو دارم دوست-

 میکنه هواتو یهو جنبست بی من دل نزن رو حرفا این-

 : گفتم سرخوشی با و کردم ای خنده

 شیک شبت..  دلم عزیز میبینمت فردا-

 ببینی زیبا های خواب بخیر هم تو شب-

***** 

 ! سفید کفش و شال و ای سورمه شلوار و مانتو گذروندم نظر از تیپمو دیگه دور یه

 : شد بلند کیمیا داد صدای موقع همون

 ! رهــــــــا-

 : گفتم خنده با..  شد نمایان در چهارچوب توی کیمیا و شد باز هم اتاق در من کردن صدا با همزمان

 ؟ جـــونــم-

 : گفت غرغر با و خندید اونم

 نیستی آماده تو میرسه آرتین االن باش زودی-

 : گفتم و سمتش به برگشتم

 !!! آمادم من-

 : گفت و رفت هم تو اخماش ی گره

 ؟ کنی آرایش نیسی بلد تو رها-

 : توپیدم بهش اخم با..  لبم به مالید و برداشت رو جیغم قرمز رژ و رفت آرایشم لوازم سمت به بعد

 ها میکنه نصفم آرتین چته هوی-
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 نمیگه چیزیت هستی خودش با چون-

 نه یا میگه چیزیت ببینم بزنم این از تر جیغ قرمز رژ میری که شروین با بار یه بشه یادم پس-

 افتاد محمد عمو به چشمم که میرفتیم ها پله سمت به هم با خنده با..  سرم توی زد یکی و خنده زیر زد

 : زد داد و گرفت بازومو که شم رد کنارش از اومدم و کردن پیشونیم مهمون اخمی و دادم قورت خندمو

 ؟ میری کجا -

 : گفتم و زدم پوزخندی

 عروسی برای خرید میریم آرتین با-

 بدبختی عمر یک یا جدایی یا کن انتخاب االن همین رها-

 ؟ چیه منظورتون-

 کنی ازدواج آرتین با نمیزارم وقت هیچ من رها ببین-

 : گفتم و بیرون کشیدم دستمو

 کنم ازدواج آرتین با نمیدید اجازه چرا نشدم قانع هنوز عمو-

 گفتم دالیلمو من-

 نشدم قانع من اما-

 : شد عمو حرف ادامه از مانع عمو زن بلند صدای

 ؟ شه قانع که نمیگی اصلیو دلیل چرا ؟ نمیگی بهش رو واقعیت چرا محمد-

 زوده هنوز چون-

 : گفت عمو که شدم خیره بهشون بهت با

 بگم اصلیمو دلیل تا بزن هم به ازدواجو این میگم االن همین..  نبود اصلی دلیل اما داشت واقعیت حرفام اون-

 بزنم هم به ازدواجو میخوام نه و بدونم دلیلتونو میخوام نه..  هرگز-

 باش هم عواقبش منتظر پس-

 : میشنیدم وضوح به رو کیمیا صدای بیرون اومدم خونه از سریع

 ! کردید زهرمارش امروزو ؟ کردید شما بود کاری چه این-
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 کنه تجربه اینارو از بدتر باید-

 سریع دیدم خونه روی به رو رو آرتین رفتم بیرون که حیاط در از دادم باریدن اجازه اشکام به و گرفتم دهنمو جلو

 که همونطور آرتین شدم آروم که کمی..  گرفت منو سفت اونم کردم رها بغلش توی خودمو و شدم ماشین سوار

 : پرسید ازم بود سرم نوازش مشغول

 ؟ کنی خالی خودتو نمیخوای-

 ؟ گریه با ؟ چطوری-

 .. شده چی کن تعریف برام نه-

 ! همین..  گرفته دلم یکم فقط نشده هیچی-

 دلم عزیز شده چی بگو..  عشقم نیستم آرتین که نشناسم سال 2 از بعد تورو اگر من-

 نیست راضی ازدواجمن به عمو-

 : گفت و کرد جدا خودش از منو سریع

 ؟ گفتی چی-

 جوره هیچ..  نمیشه راضی ازدواجمون به عمو-

 ؟ شده چیزی مگر چرا-

 : گفت و انداخت من به نگاهی موشکافانه آرتین..  کردم تعریف براش مو به مو چیزو همه

 ؟ همین برای فقط-

 میشه مانع که هست مهمتری چیز یه فهمیدم امروز..  نه-

 ؟ چیزی چه-

 میگه بهم وقتش به گفت عمو..  نمیدونم-

 ! دیگه هست حلی راه یه باالخره بشه فراموشت بلکه بگردیم بریم هم با بیا..  دلم عزیز نکن فکرشو-

 سمت به هم با بعدش گرفتیم تابستون برای کفش جفت 2 آرتین اصرار به و رفتیم فروشی کفش سمت به اول

 .. خریدیم زرشکی رنگ به شیک شلوار مانتو یه و رفتیم فروشی مانتو

 : گفتم ناباوری با و کردم ساعت به نگاه یه

 ؟ نه مگر نرفتیم بیشتر فروشگاه تا 2 ما آرتین-
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 ؟ مگه چطور آره-

 میگردیم داریم ما االن ساعته 3-

 خیابون ور اون رستوران بریم بیا میاد در داره شکمم صدای..  میگیا راست-

 رفتیم رستوران سمت به هم با و گرفت دستمو آرتین..  خنده زیر زدیم هم با

 : گفت من از قبل و نشست روم به رو هم آرتین و نشستم صندلی روی

 ؟ میخوری چی خوب-

 بخوری خودت چی هر-

 .. میخورم بدی سفارش تو چی هر میگه من شکم..  دیگه نه-

 : گفتم اعتراض با و خندیدم

 لوس دیوونه-

 : گفتم و بستمش بعدم گذروندم نظر از رو منو دور یک..  نگفت چیزی و خندید اونم

 میخورم سوخاری مرغ من-

 ؟ همین برای فقط کردی نگاه رو منو همه این-

 : گفت بهش رو و زد گارسون صدای بعد

 چیپس تا 2 و نوشابه و ساالد تا 2 و سوخاری مرغ تا 2-

 رفت و گفت ای باشه اونم

 ؟ کنی سیر لشکرو میخوای مگر ؟ خبره چه آرتین اووو-

 بخوری باید اما خیر نه-

 خوردم رو موغ که این از بعد..  من دهن جلوی گرفت و زد سس مرغش به آرتین..  آوردن رو غذامون باالخره

 کشیدم عقب خوردم ته تا آرتین زور به مرغترو که این از بعد..  خورد خنده با اونم که کردم آرتین با کارو همین

 : گفت آرتین که

 بخوری هم زمینی سیب باید تازه ؟ کجا-

 : گفتم و کردم مچاله قیافمو
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 ؟ میخوره هم به حالم داره دیگه خیر نه-

 ؟ نمیخوری یعنی-

 نمیخورم..  خیر نه-

 نخور پس..  باشه-

 باال سسو بعد و زمینیاش سیب روی ریخت و برداشت رو قرمز سس خونسرد و بیخیال که کردم نگاش تعجب با

 من سمت به داد فشارش محکم و گرفت

 آرتــــیــــــــن-: کشیدم داد

 : گفت بلندی و نگران لحن با هم آرتین..  کردن نگامون و برگشتن همه

 بشور دستشویی برو بیا ؟ صورتت روی ریخت سسا عزیزم وای-

 دستشویی سمت به برد و گرفت دستمو و شد بلند هم بعد

 داشت که دیدم خودم روی به رو رو آرتین و رفتم بیرون شد تموم که این از بعد..  شستم زور به صورتمو و دست

 میکرد نگاهم لبخند با

 : گفتم و کردم اخمی

 بردی رو آبروم بگیری مرض-

 نیاری حرف من حرف روی باشی تو تا-

 اومدیم بیرون هم با کرد حساب پوالرو آرتین که این از بعد و خنده زیر زدیم تایی دو

 : گفت من به رو آرتین

 بیارم کارتمو ماشین توی از برم من تا وایسا همینجا..  تره اونطرف یکم پاساژ ببین رها-

 باش مواظب ایستادم همینجا من..  باشه-

 که بعد آورد بیرون داشبورد از عابرشو کارت و کرد باز رو ماشین در..  شد رد خیابون از و گفت ای باشه اونم

 بهش سرعت به باال مدل ماشین یه که میشد رد داشت خیابون از آروم و زد لبخند و سمتم به برگشت زد دزدگیرو

..  شد زمین نقش آرتین که طوری به شد رد بغلش از سریع و ترمز روی زد خراشی گوش صدای با و شد نزدیک

 : کشیدم داد

 !! آرتـیـــــــــــــن-
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 : گفتم گریه با و رسوندم بهش خودمو دو حالت بعد

 ؟ میشنوی صدامو ؟ خوبه حالت آرتین..  آرتین-

 داد تکون سرشو فقط و کرد باز چشمشو آرتین..  بودند زده حلقه دورمون مردم همه

 پاشو..  بیمارستان بریم پاشو آرتین-

 نیست دکتر به نیازی خوبم من -:  گفت و شد بلند آرتین..  بود اعصابم روی مردم همهمه

..  اون-:  گفتم لرزونی صدای با..  شدیم ماشین سوار هم با..  رفتند کنار دورمون از مردم کم کم زد که حرفو این

 زد تو به عمد از ماشین اون

 فهمیدم خودم..  میدونم-

 ؟ ندیدی قیافشو-

 بود زده مشکی ماسک یه اون اما کردم نگاهش-

 بردارند پالکشو نتونستند و رفت سریع گفتند مردم-

 گذشت خیر به خداروشکر رها نباش نگران-

 : گفتم هق هق با و کردم بغلش محکم

 دور نمیتونم هم لحظه یک چون..  میشه چی نباشی اگر کنم فکر لحظه یک نمیتونم..  آرتینم دارم دوست خیلی-

 باشم تو از

 ..  جلوتم سالم..  خوبم من..  عزیزم نسوزون قلبمو کردنت گریه با خدا رو تو-

 زدم زورکی لبخند و دادم تکون دست براش رسیدم که خونه نشد بدل و رد بینمو حرفی هیچ خونه به رسیدن تا

 به که گذشت دقیقه چند نمیدونم..  بستم چشمامو و دادم تکیه در به در بستن از بعد و شدم خونه وارد هم بعد

 که بودم نذاشته قدم هنوز افتادم راه سالن سمت به کولمو روی انداختم کیفمو و کشیدم پوفی..  اومدم خودم

 : هست من داد صدای که این..  شکوند شیشه سمت به منو صدایی

 !! آرتـیـــــــــــــن-

 نگاه رو فیلم و نشستند هم کنار عمو زن و عمو و هست روشن تلوزیون که دیدم و شدم خونه وارد عصبانیت با

 بلند و نیاوردم طاقت دیگه..  میکردم صداش و میدادم تکونش وداشتم بودم نشسته آرتین کنار من..  میکنند

 : گفتم

 ؟ خبره چه اینجا-
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 : گفت و برگشت خونسرد عمو اما برگشت ترس با عمو زن

 امکان دیگه دور و هشدار نوع یه میشه من کار این البته..  ندادی گوش حرفم به..  رها بودم داده هشدار بهت-

 پس..  میگیرم نظر در تذکر عنوان به رو دفعه این..  چرخ 18 کامیون زیر برید هم با عشقت اون هم و تو هم داره

 عشقت و تو شدن کشته یا و ازدواج زدن هم به یا کن انتخاب و کن فکر خوب

 : گفتم بلندی صدای با منم

 متنفر..  متنفرم ازت باشه یادت اینو..  متنفرم ازت عمو-

 : گفت خشم با و زد ای قهقه

 بکن فکراتو اتاقت تو گمشو-

 پیش راهی یه خدایــــا..  حیف اسمت حیف..  خیلی..  پستی خیلی..  دویدم اتاقم سمت به و کردم پاک اشکامو

 لیاقت من حتما..  هست حکمتی حتما..  کنم ریسک نمیتونم اما..  کردم گیر راهی دو تو..  کن کمکم..  بزار روم

 !!! اوووف..  ندارم رو آرتین عشق

***** 

 کردم باز چشمامو از یکی عمو زن صدای با

 داره کارت عموت پایین بیا رها-

-..... 

 کردی دیوونم..  دیگه پاشو دِ-

 : گفتم و کردم نگاهش اخم با و شدم بلند جا از

 ؟ چیه-

 نشده عصبی تا بیا زود داره کارت پایین عموت-

 به کرد شروع ای مقدمه هیچ بی..  نشستم عمو روی به رو اخم همون با و رفتم پایین صورتم و دست شستن از بعد

 : زدن حرف

 ؟ نمیخوای اینو که تو..  بکشم رو آرتین میتونم خوردن آب راحتی به که دادم نشون بهت-

 .. نمیخوام که معلومه-

 خوب دختر آفرین-
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 : گفت و سمتم گرفت رو خونه تلفن بعد

 بزن زنگ-

 ؟ بزنم زنگ کی به-

 بزن هم به رو نامزدی جوری یه و آرتین به بزن زنگ-

 : گفتم و کردم پاک چشمامو اشک

 نمیکنم کارو این-

 بشی خالص دستش از زودتر هرچه داری دوست انگار پس-

 فقط خدا به آرتین..  گرفتم رو آرتین گوشی شماره و گرفتم رو گوشی میکردم پاک اشکمو قطرات که همونطور

 فراموشت هرگز و دارم دوست زیاد خیلی..  باشه یادت اینو..  دارم دوست خیلی..  میکنم کارو این تو جون برای

 نمیکنم

 ؟ بفرمایـید-

 .. زدم اسپیکر روی رو گوشی و اومدم خودم به سریع

 سالم آرتین الو-

 ؟ خوبی جان رها سالم-

 ؟ چطوری تو مرسی-

 شدم تر عالی هم عالی از زدی زنگ بهم که االن-

 : گفتم و کردم پنهانش سریع اما نشست لبم گوشه لبخندی

 بزنیم حرف هم با باید ؟ دنبالم بیای داری آزاد وقت آرتین-

 ؟ خوبه 11 ساعت..  دلم عزیز آره-

 خدانگهدار فعال..  منتظتم آره-

 باش خودت مواظب..  دلم عزیز خداحافظت-

 آرتین کن کمکم خدایا ؟ بزنم تیپ باید چرا!  بود عشقم از من جدایی روز امروز..  نرسیدم خودم به زیاد امروز

 قیمت به برسم تو به نمیشم حاضر اما بکشم تنهایی به خودم رنجارو همه بودم حاضر..  ببخش منو میکنم التماست

 ! هرگز..  شدنت کشته
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 بود داده تکیه ماشین به خاصی ژست با و بود زده چشماش به آفتابیشو عینک آرتین..  رفتم بیرون زنگ صدای با

 سالم-

 : گفت لبخند با و برگشت طرفم به

 شو سوار بیا..  دلم عزیز سالم-

 دم عمو زن ؟ کنم زندگی عطر این بدون همیشه باید یعنی!  پیچید هام ریه توی عطرش بوی شدم که ماشین سوار

..  اینجاست که عطرش من خدای..  کردم باز رو داشبورد در..  میکرد پرسی احوال و سالم آرتین با داشت و بود در

 ماشین سوار کوتاه خداحافظی یه با و برگشت آرتین موقع همون..  کیفم داخل گذاشتمش و داشتم برش سریع

 : گفت حال هون در و کرد روشن ماشینو..  شد

 ؟ شده چیزی رها-

 ؟ چطور..  نه-: گفتم من و من با و شدم هول

 ... میاد نظر به آخه-

 نباش نگران خوبم من-: گفتم و حرفش میون پریدم

 که یکمی..  شدیم پیاده هم با و کرد پارک ماشینو..  پارک یه به رسیدیم بعد ساعت ربع..  داد تکون سرشو فقط

 : گفتم رفتیم راه

 بشینیم بیا آرتین-

 ؟ خوبه صندلی اون..  باشه-

 بشین بیا آره-

 ؟ بگی نمیخوای-: گفت آرتین نشستیم که صندلی روی

 ؟ بگم چیرو-

 ؟ بیرون بیایم گفتی که داشتی کارم چی-

 توش لرزشی ترین کوچک میکردم سعی که صدایی با و فرستادم بیرون به محکم و کردم حبس سینه تو نفسمو

 : گفتم باشه پیدا

 کنم ازدواج نمیخوام من-

 : گفت ترس با..  کرد نگام و برگشت تعجب با
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 ؟ چی یعنی-

 کنسله ازدواج این یعنی-

 کن تموم رو شوخی این پاشو..  مسخره-: گفت و کرد ای خنده

 تو با اونم کنم ازدواج ندارم دوست من..  هستم جدی هم العاده فوق اتفاقا..  نمیکنم شوخی من-

 ؟ داری دوست رو ای دیگه کس-

 ترک منو اون میکردم فکر چون کنم ازدواج تو با کردم قبول مدت این توی..  دارم دوست رو ای دیگه کس آره-

 خیانت یه چون نزن زنگ من به دیگه..  بفهم اینو..  عاشقشم منم..  کرد خواستگاری ازم و برگشت دیروز اما کرده

 .. باشه راحت برات امیدوارم..  کن فراموش منو و باش دور ازم لطفا..  میاد حساب به عشقم به

 ؟ اومد در کجا از اراجیف این ؟ کنم فراموشت میشه مگر ؟ میگی داری چی-

 نیست اراجیف اینا نه..  میتونی..  کنی فراموشم میتونی آره-

 کردی خودت عاشق منو ؟ کردی چیکار من با تو رهـا-

 .. شد دور من از تند های قدم با و شد بلند جا از بدع من به صحبت مهلت که این بدون بعد

 به کردم گریه..  خودم بد حال به کردم گریه..  زدم زار و نشستم زمین روی!!  خــدایا ؟ کردم چیکار من خدایــا

 .. عمو کنه لعنتت خدا..  زندگیم عشق تنها کردن کوچیک

 .. کردم حرکت اینا کیمیا خونه سمت به و گرفتم آژانس یه سریع و شدم بلند زار حال با

..  عاشقشم..  میخوام جونم از تر بیش اونو من..  بشه متنفر ازم آرتین که نکن کاری خدایا..  ببخش منو خدایا

 اومد سرم به بال این که کنم تجربه عشقو اومدم ها مدت از بعد بار یه خدایا

 ؟ شده چیزی خانوم-

 نیست چیزی خیر نه-: گفتم اخم با و کردم پاک اشکامو تند تند

 ؟ کیه-: پیچید کیمیا صدای..  فشردم رو اینا کیمیا خونه زنگ..  نگفت چیزی دیگه اونم

 کن باز درو کیمیا-

 ؟ شما-

 کن باز درو میگم ؟ کری مگر-: کشیدم داد

 تو بیا بابا باشه ؟ تویی رها آها-
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 در جلوی کیمیا..  رسوندم ورودی در به خودمو سریع های قدم با و انداختم زیر سرمو..  شدم خونشون حیاط وارد

 بود

 کردی گم آدرسو میکردم فک..  خانوم رها..  اینجاست کی ببین به به-

 ! ساکت..  شو ساکت فقط کیمیا-: گفتم و کردم بلند سرمو

 نگفت هیچی اما بود کرده تعجب اونم

 ؟ کیمیا کجان اینا مامانت-

 ؟ شده چیزی..  بستریه بیمارستان توی که اقواممون از یکی دیدن رفتن-

 کنم تعریف برات تا تو بیا-

 اون بدون میشم دیوونه خدا به کیمیا ؟ کنم چیکار کیمیا-: گفتم و کردم نگاه کیمیا به ملتمس شد تموم که حرفام

 ؟ کنی چیکار میخوای االن-

 .. میرم اینجا از-

 ؟ بری میخوای کجا ؟ میری اینجا از چی یعنی-

 شیراز برم شاید-

 ؟ شیراز حاال چرا-

 میکنم زندگی پدرم و مادر یاد با اونجا الاقل..  اونجا میرم..  شدم بزرگ توش من که شهری..  منه شهر شیراز-

 ؟ بمونی شیراز میخوای کی تا-

 همیشه آره..  همیشه تا شاید-

 .. نداری رو کسی اونجا ؟ شدی دیوونه مگر-

 کردم زندگی تنهایی به هم اونجا ؟ داشتم رو کسی کانادا مگر-

 داشت هواتو عمت پسر..  داشتی عمتو اونجا-

 ؟ کنم خواهشی یه ازت کیمیا..  برم میخوام..  نمیخوام نه-

 ؟ جانم-

 بفهمه رو واقعیت وقتی میوفته خطر در جونش چون..  هیچی..  نگی آرتین به هیچی میخوام ازت-
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 راحت خیالت..  نمیگم هیچی شروین به نه و آرتین به نه..  نباش نگران-

 ؟ کی تا ؟ باشم دور خواهرانه آغوش از کی تا قراره خدایا..  کرد بغل منو محکم بعد

 بـــــعـــــد ســـــال یـــک

 ؟ تهران بیای نمیخوای یعنی-

 کن درک..  نمیتونم اما کیمیا میخواد دلم خیلی-

 ؟ نمیتونی چرا-

 خیلی..  کردم بدی حقش در خیل..  کنم نگاه آرتین چشمای تو نمیتونم-

 ؟ نیای من عروسی آرتین خاطر به میخوای یعنی-

 باشم عروسیت مراسم تو داشتم دوست خیلی-

 دیگه نمیاد هم عروسی خوب..  نیومد هم آرتین..  نیومدی و تراشیدی بهونه که برون بله و عقد..  باش ساکت رها-

.. 

 ؟ مطمئنی-

 .. مطمئنم..  بابا آره-

 : گفتم نشکونم دلشو که این برای اما داشتم شک که این با

 ! میام..  بابا خوب خیله-

 عاشقتم..  دخی عاشقتم وای-: پیچید گوشی توی کیمیا جیغ صدای

 ؟ بپرسم سوال یه راستی..  بابا خوب خیله-

 بپرس سوال تا 10 تو..  دلم عزیز بپرس-

 ؟ خبر چه آرتین از-

 جون خاطر به خورد قسم اما گفتم بهش و کنم پنهون شروین از نتونستم من..  رها ببین-: گفت و کشید آهی

 شروین..  داغون بود داغون اول روزای آرتین اما..  نگفت هیچی هم واقعا و نگه آرتین به هیچی دوستش بهترین

 خرابه حالش انقدر میگه بودند آرتین حال از متعجب هم مادرش و پدر..  میکشید داد و بود خونه تو همش میگفت

 فکر من..  کرد ول منو رها میگه شروین به همش..  شده بهتر حالش که ماهه دو یکی االن..  نداره مرض و حد که

 متنفرم رها از..  داره فرق دختر بقییه با اون میکردم
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 شد جاری چشمام از اشک های قطره و خوردم سر زمین رو شنیدم که آخرو جمله

 .. شد متنفر باالخره پس-

 ؟ نمیخواستی همینو مگر رها-

 .. نمیدونم کیمیا..  نمیدونم-

 : گفتم که بده لو منو هقم هق بود نزدیک کم کم دیگه

 خداحافظ..  تهرانم دیگه هفته-

..  باشه متنفر ازت حقته آره..  ریختم اشک و زدم چمباتمه دیوار کنار..  کردم قطع رو گوشی کیمیا به مهلت بدون

 .. کردی خوردش..  کردی خورد اونو تو ؟ رها عاشقته بگه داشتی توقع تو

 همیشه آرتینم..  عاشقونش حرفای دلتنگ..  آرتینم دستای تنگ دل ساله یک..  میشم دیوونه دارم که ساله یک

 به..  گفتم کیمیا به فقط شیراز بیام خواستم که موقعی..  باش مطمئن اینو..  داشت خواهم و دارم و داشتم دوست

 نتونستم اما شدم خوشحال خیلی من و کرد عروسی سهیل پیش مه چند..  نگفتم حتی هم عمه و عمو زن و عمو

 چرا نگفتم اما کنن حاللم خواستم و کردم خداحافظی آرتین مادر و پدر از شیراز بیام خواستم که موقعی..  برم

 میکنه کم بیخودم فکرای از یکم شرکت..  کارم به مشغول شرکت یه توی شیراز اومدم وقتی از..  میرم

 ؟ هنرور خانم-

 حالتون هنرور خانم-: گفت نشنید من از وقتیجوابی..  شدم خیره شرکت مدیر عباسی آقای به و کردم بلند سرمو

 ؟ نشستید زمین روی چرا ؟ خوبه

 رفت گیج سرم یکم فقط..  نیست خاصی چیز..  ببخشید-: گفتم دروغ به و شدم بلند جام از سریع

 ؟ دکتر برید نمیخواید-

 ممنون نه-

 ؟ بگیرم مرخصی روز چند مدت به دیگه هفته برای میتونم عباس آقای-

 نه که چرا حتما-

***** 

 روز چند این..  شدم بدبختی از پر شهر..  تهران شهر عازم و برداشتم ساکمو منم و گرفت بلیط برام خودش کیمیا

 بود رنگ قرمز که شبم بلند لباس روی دستی..  شدم براشون اضافی سربار حسابی و اینا کیمیا خونه رفتم رو
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..  قرمز رژ و ریمل و چشم خط تو میشد خالصه هم آرایشم..  بود ای ساده حال این در قشنگ لباس کشیدم

 .. شدم خارج پرو از و کردم پام مشکیمو های صندل

 آهی..  بود شده تزیین ساده خیلی داماد و عروس جایگاه که بود بزرگی باغ نسبت به..  بود قشنگ خیلی باغشون

 سرم از اراجیف این تا دادم تکون سرمو..  بودم کرده ازدواج منم االن نمیومد پیش مشکالت این اگر..  کشیدم

 حاضر وقت هیچ من میومد اگر نمیاد آرتین امشب که خداروشکر..  قهره من با خوشبختی رفته یادم انگار..  بپره

 : اومد سرم پشت از صدایی که کشیدم آهی دوباره..  اینجا بیام نمیشدم

 ؟ کوچولو خوشگل ؟ میکشی آه چرا-

 شده عوض چقدر من خدای..  دیدم رو امیر تعجب کما در و برگشتم عقب به ها زده جن مث

 امــــیــــــر-: گفتم و فشردمش خودم به محکم و بغلش پریدم درنگ اندکی بدون

 معرفت بی خاله دختر..  بود کرده صداتو اون هوای دلم چقدر میدونی ؟ امیر جـان-

 انگلیس رفتید و کردید ترک منو پیش وقت خیلی که شماها اما-

 .. بکشی پیش رو گذشته حرفای نمیخواد-

 همش..  انگلیس رفتند و کردند ول پدرم و مادر فوت موقع که خاله پسر یه و داشتم خاله یه..  بود خالم پسر امیر

 نگهداری من از بودند زنده بزرگم پدر و بزرگ مادر اگر یا میموند پیشم اون شاید..  داشتم دایی کاش میگفتم

..  باشه سالش 28 کنم فک..  همیشه مثل خوشتیپ..  شدم خیره امیر به لبخند با و اومدم بیرون فکر از..  میکردند

 فکر امیر-: گفتم خوشحالی با..  باال بود داده آلمانی موهاشم..  مشکی کراوات و سفید پیرهن با دودی شلوار و کت

 ؟ میکنی چیکار اینجا اصال ؟ کردی پیدام چجوری راستی..  ببینمت دوباره نمیکردم

 در شاخ داشتم تعجب از فکری تو که دیدمت رو به رو از وقتی..  دبیرستانم دوران دوست میشه شروین راستش-

 که فهمیدم بعدش اما میکنی چیکار اینجا بود تعجب برام اولش..  کردم غافلگیرت و سرت پشت اومدم..  میاوردم

 ؟ کشیدی آه چرا راستی..  بود صمیمیت دوست پیش وقت خیلی از کیمیا

 شد خارج گلوم از آه یهو..  همونطوری-

 : گفتم مقدمه بی..  نشستیم صندلی روی دو هر و گذاشت کمرم پشت دستشو امیر

 ؟ هستند کجا اینا خاله-

 .. موندند انگلیس اونا-

 ؟ کرده هواشونو دلم چقدر میدونی-
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 تو از نمیشد روش اما پشیمونه خیلی هم مامانم..  نزاری هم سگمون مهل حتی ببین رو ما وقتی میکردم فکر من-

 کنه خواهی عذر

 مجبور شماها که کردم تجسم خودم پیش همیشه من..  نمیکنم رو کاری همچین وقت هیچ من..  حرفیه چه این-

 انگلیس برید کار خاطر به بودید

 .. فکرت طرز این با مهربونم عزیز برم قربونت-

 کردم باز که چشمامو..  داشتم احتیاج خیلی برادرانه بغل این به..  بستم چشمامو و کردم پرت بغلش توی خودمو

 امیر آغوش از سریع..  کردند وصل بهم برق انگار..  رنگ عسلی احساس بی چشمای جفت یه به افتاد چشمم

 ؟ نمیاد که نگفت کیمیا مگر..  برگردوند روشو و زد پوزخندی که شدم خیره بهش و اومدم بیرون

 قطره..  بود دیستیش بغل پسر به حواسش همه نبود من به حواسش اصال اون..  کرد تپیدن به شروع شدت به قلبم

 کیمیا پیش سر یه برم من-: گفتم امیر به رو و کردم پاکش سریع..  چکید چشمم از اشکی

 منتظرتم من برو باشه-

 من ؟ کنم تحمل باید چجوری..  کردن گریه به کردم شروع و نشستم خلوتش ی گوشه و رفتم باغ سمت به سریع

 !! خدایـا..  میدیدی شیراز داخل رو روزم و حال و بودی کاش ای..  هستم عاشقت هنوزم

 ؟ کردی بدبخت منو که این از ؟ میکنی گریه چرا-

 : گفتم لکنت با..  بود شده خیره من به پوزخند با که کردم نگاه بهش و برگشتم وحشت با

 .. آرتین..  آر-

 .. نیار دهنت به منو اسم!  شو خفه-

 : گفت ثانیه چند از بعد..  بگم که نداشتم چیزی.  انداختم زیر سرمو

 ! میگم تبریک-

 ؟ چی برای-: گفتم تعجب با و کردم نگاهش و برگشتم تعجب با

 رسیدی عالقت مورد مرد به که این برای-

 ؟ عالقه مورد مرد-

 .. بودی کده بغلش که پسری همون آره-

 کردن پنهان در سعی که صدایی با..  کنم کنترل خودمو کردم سعی..  بمیرم الهی..  آرتین تو برای بمیرم من الهی

 ممنونم-: گفتم داشتم لرزشش
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 ؟ کردین ازدواج-

 .. کردیم ازدواج آره-

 ! باشه مراقبت خیلی بگو بهش پس-

 : پرسیدم ذهنمو سوال ؟ داره دوست منو هنوزم یعنی..  شدم خیره بهش تعجب با

 ؟ داری دوست منو هنوزم آرتین-

 ؟ داری دوست منو هنوزم آرتین-: آورد در منو ادای و زد صداداری پوزخند

 نره یادت این..  میکنم ازدواج عمم دختر ساناز با دیگه هفته من..  نه که معلومه-: گفت خشم با و شد جدی بعد

 متنفرم ازت

 پوزخند یه با آرتین..  بدم قورت رو بغضم داشتم سعی زور به..  شدم خیره بهش و ایستادم روش به رو زده بهت

!  میکنه ازدواج داره پس..  کردم گریه بلند صدای با و خوردم سر زمین روی..  شد دور ازم و برگردوند روشو دیگه

 داشتم تازه من..  هرگز..  نمیبخشمت..  عمو نگذره سرت از خدا..  شنیدم خودش زبون از..  شد متنفر ازم پس

 .. لعنتی بچشم عشقو طعم آرتین با میخواستم تازه..  نامرد میکردم تجربه رو عشق

 فریاد دلم ته از و کردم بلند آسمون به رو سرمو و رفتم بیرون باغ در از پس بود آور زجر برام موزیک صدای

 : کشیدم

 ؟؟ چــــــــــــــرا ؟؟ مــــــــــــــن چـــــــــــــــــرا-

 عشقو نذاشتی چرا-: گفتم آسمون به رو دوباره و کردم هق هق..  میکرد درد گلوم..  افتادم زمین روی ناله با

 ؟ نذاشتی چـرا ؟ عمو کن تجربه

 : گفت تعجب با امیر.. دیدم رو امیر و برگردوندم سرمو..  کرد بلندم و گرفت رو بغلم زیر کسی کردم احساس

 ؟ میشنوی صدامو عزیزم رها..  بیمارستان بریم پاشو..  بریم پاشو ؟ شدی اینجوری چرا ؟ شده چیزی رها..  رها-

 پرو اتاق تو برم میخوام فقط..  خوبم آره-: گفتم ناله با..  میسوخت خیلی گلوم..  بزنم حرف کردم سعی

 شدی بلند کن سعی..  باشه..  باشه-

  رفتم پرو اتاق به امیر کمک به و شدم بلند جام از

 چشمام دور و صورتم تو بود شده پخش ریملم همه ؟ منم این خدایا وای..  رفتم آینه سمت به و بستم رو اتاق در

 .. بود شده سیاه کامال
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 کشیدن به کردم شروع دوباره و کردم پاک آرایشمو کل شیرپاکن با!  امیر حال به وای ترسیدم خودم از که من

 کرد ناراحت منو اون..  متنفره قرمز رژلب از آرتین..  زدم جیغ قرمز رژ هم آخر در و زدم ریمل هم بعد و چشم خط

..  نکردم نگاه بهش اصال..  نشستم آرتین روی به رو امیر کنار دوباره و رفتم بیرون در از!  میارم در حرصشو منم و

 : گفت امیر لحظه چند از بعد

 ؟ برقصیم یکم بریم میای رها-

 بریم بیا آره-

 آرامشو من به که بود خوب همینش..  بود بخش آرامش و آروم آهنگش..  رفتیم ص*ق**ر پیست سمت به هم با

 میرقصیدیم داشتیم همینجوری پاشیدم لبخند روش به و کردم حلقه امیر احساسات ابراز دستمو..  میکرد منتقل

 : گفت امیر که

 ؟ بپرسم میتونم سوال یه رها-

 بپرس حتما آره-

 ؟ میزدی زار اونجوری داشتی کی برای-

 : گفتم ناراحتی با و کشیدم آهی

 .. میکنم تعریف برات موقعش به..  نپرس االن-

 راحتی که جور هر-

 جای یعنی کنارش و رفتم کیمیا سمت به..  کیمیا پیش برم دفعه این گرفتم تصمیم اما شد تموم آهنگ باالخره

 : گفتم کیمیا به رو..  نشستم شروین خالی

 ؟ دوماد شاه کو گل خانوم عروس به به-

 ؟ اومدی پیشم دیر انقدر چرا قهرم باهات دوما سالم که اوال-

 .. بود اومده امیر-

 ؟ خریه کدوم دیگه امیر-

 شوهرمه جورایی یه یعنی..  خالمه پسر کنا صحبت درست..  اِ-

 ؟ شوهرت چرا-: گفت تعجب با

 فکر اونم برگشته عاشقشم که کسی گفتم بهش بشه متنفر ازم که این برای قبال آخه..  گفت تبریک بهم آرتین-

 عشقمه همون امیر که کرد
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 تو بازیای دیوونه دست از-

 ! نکرده خدایی بیفته خطر در جونش نمیخوام..  نگو بهش چیزی خدا رو تو کیمیا-

 نمیگیم آرتین به چیزی شروین نه و من نه..  راحت خیالت-

 ؟ نمیاد آرتین که گفتی دروغ من به چرا راستی ممنون-

 بهش ببینی رو آرتین اگر افتاده آسیاب از آبا و گذشته سال یک گفتم من-: گفت ناراحتی با و کرد مظلوم قیافشو

 نمیخواد دیگه آرتین بخوای توام اگر اما..  تموم و میگی چیزو همه

 ؟ میکنه ازدواج داره آرتین که میدونی توام-

 رها نبود این تو حق..  شدم ناراحت منم خدا به..  میکنه ازدواج عمش دختر ساناز با داره آره-

 ؟ داد زجر بهم عمو کم مگر ؟ کشیدم بدبختی کم مگر..  روش االنم نبودم خوشبخت هیچوت من-

 ها دوستته بهترین عروسی مثال..  بیخیال رو حرفا این..  برم قربونت الهی-: گفت و کرد بغلم محکم کیمیا

 کنم ناراحتت نمیخواستم ببخشید-: گفتم و زدم لبخندی

 ! رفتم میز سمت به و شدم بلند بعدش و زدم حرف باهاش دیگه یکم

 .. نبود آرتین از خبری دیگه اما نشستم امیر کنار

 که مراسم..  خونه رفته شاید گفتم خودم با اولش..  شام خوردن و ها کادو دادن موقع حتی ندیدمش مراسم آخر تا

 فراری همون آرتن ماشین شدم که امیر ماشین سوار..  شد گردون عروس یعنی قسمتش بهترین نوبت شد تموم

 خارج ذهنم از بیمورد فکرای تا دادم تکون سرمو ؟ تنهاست آرتین االن یعنی..  دیدم رو بودم عاشقش من که

 : گفت و کرد روشن ماشینو امیر..  بشن

 ؟ میمونی کجا امشب-

 عمه خونه برم شاید..  نمیدونم-

 ؟ پروازته کی..  وقته دیر االن اما-

 .. پروازمه فردا-

 میگیرم برات اتاق یه هتل بیا من با امشب خب-

 میکنم کاریش یه خودم..  میشه زحمت اما-

 کن تعریف برام رو ماجرا هم حاال..  نزن حرفو این هم دیگه..  که نداریم رو حرفا این تو و من-
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 ؟ ماجرا کدوم..  ازت ممنونم خیلی-

 بینتون چیزی یه میدونم..  بود شده خیره من به غیض با بود رومون به رو که پسر اون میرقصیدیم داشتیم وقتی-

 .. کن تعریف برام حاال..  گریه زیر زدی تو رفت که اون و میزدید حرف هم با داشتید دیدم دور از چون هست

 نیست وقتش االن اما-

 .. میکنم کمکت..  بگو باش زود..  بری در زیرش از میخوای حرفا این با تو رها-

 چشمام از اشک قطره چند هم همراهش میشد خارج دهنم از که جمله یه هر و کردن تعریف به کردم شروع

 با امیر..  انداختم زیر سرمو شد تموم که حرفام..  گردون عروس بودیم اومده ما که انگار نه انگار اصال..  میچکید

 : گفت ای بامزه لحن

 ؟ شوهرتم من االن-

 .. کنی مسخرم که این نه کنی کمکم که کردم تعریف برات من-: گفتم و شدم عصبی

 ؟ نه یا داره دوست آرتین االن..  بابا باشه-

 متنفره ازم که گفت امشب ولی..  نمیدونم-

 هنوز که میفهموند من به میکرد نگاه من به غیض با داشت امشب که آرتینی..  نگیر جدی حرفشو این زیاد-

 داره دوست

 میکنه ازدوج داره اون نداره امکان این-

 ؟ مطمیئنی انقدر کجا از-

 ازدواج باهاش باید که عمشه دختر این کرد تعریف برام بعدا که دیدمش دختر یه با بار یه بودم کانادا ه موقع اون-

 کنه

 من..  مشکله یه االن این و کردیم ازدواج تو و من که گفتی اون به تو االن ببین رها-: گفت و کرد فکر یکم امیر

 شیراز برگردی باید هم تو و پدرم و مادر پیش برگردم باید

 : گفت دقیقه چند از بعد..  بودم نکرده اینجاهاشو فکر چرا شد جمع چشمام تو اشک

 کرد میشه کاریش یه اما-

 ؟ کنم چیکار-

 ؟ کنی کار دانشگاه باید دیگه ماه چند-
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 کنم کار خاطرش به بخوام االن که نمیگرفتم بورسو کاش ای..  دیگه ماه سه حدودا-

 تهران بیای شیراز از باید و کنی تدریس تهران حتما باید تو که اینه مهم..  نیست این مهم-

 خریدم خونه اونجا من ممکنه غیر این اما-

 میفروشی خونتو..  نیست مهم-

 شدم کار به مشغول شرکت یه توی من-

 کن پاک اشکاتو هم حاال..  میکنی حساب تسویه و میری نیست مهم بازم-

 ؟ میای چجوری تو دارم پرواز فردا من ولی ممنونم ازت-: گفتم و کردم پاک دست پشت با اشکامو

 .. میگیرم چهارتر بلیط یه و میزنم زنگ االن هست هواپیمایی شرکت تو صمیمیم دوستای از یکی-

 .. کنم جبران بتونم امیدوارم..  امیر ممنونم ازت-

 .. شد من مار زهر و شد تموم هم گردون عروس

 تر کوچیک خونه یه پولش با و رفت فروش خونه..  شد ریس و راست امیر لطف به کارا تموم و گذشت ماه دو

 خونه یه شد مجبور امیر بودم گفته که دروغی خاطر به..  شد تموم کارا تموم و دادم استفا هم شرکت تو..  خریدم

 .. دوم طبقه امیر و گرفتم خونه سوم طبقه من..  بگیره دوم طبقه

 ..  همینه من دغدغه تنها..  کنم تدریس و دانشگاه برم باید هم دیگه ماه یک

 ماشینمو!  اوووف ؟ آخه دانشگاه برم جوری چه ؟ کنم چیکار ماشین بدون االن..  من گند زندگی ای به لعنت اه

..  نیست ماشین از خبری دیگه خریدنم خونه با اما بخرم خونه تونستم تا گرفتم عمه از پول مقدار یه و فروختم

 زدم شدم که آسانسور سوار اما شدم خارج خونه در از پوشیدم که کفشامو..  میگیرم تاکسی در دم میرم بیخیالش

 .. شد نمایان امیر هیکل و دو طبقه رفت اول پارکینگ

 ! خیز سحر خانوم سالم به به-

 ؟ خوبی جان امیر سالم-

 خوبم منم باشه خوب گلم همسر نه نه یا گلم آبجی اگر-

 .. کردم نثارش دیوونه یه من و خنده زیر زدیم هم با بعد

 ؟ خانوم رها بری میخواستی کجا حاال خب-

 .. تدریسمه اول روز امروز..  دیگهه دانشگاه-
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 بریم هم با تا بیا پس..  باشی موفق امیدوارم به به-

 میگیرم تاکسی کوچه سر من نه-

 ..بگیر تاکسی رفتم پیشت از من وقت هر-

 ؟ بری میخوای کجا خودت حاال..  ها شرمنده-

 .. دیگه شرکت میرم من-

 میرفتم وگرنه نیست ریاضی رشتم من که صدحیف میگم همش و خرید شرکت یه مادرش و پدر کمک به امیر

 !بود اجبار سر از اون اما شدم کار به مشغول شرکت توی هم شیراز تو گرچه میکردم کار پیشش

 دانشگاه در جلوی حالش به خوش..  شاده امیر چقدر..  میکردم گوش ماشین شاد های آهنگ به فقط مسیر توی

 میرم من میشه دیرت برو دیگه تو امیر-: گفتم بهش رو شدیم پیاده هم با و ترمز رو زد

 بیام تا بزن زنگ شدی تموم ضمن در کوچولو معلم باش خودت مواظب-

 میزنم زنگت باشه-: گفتم نداشتم بحث حوصله چون میشد دیر داشت کردم ساعت به نگاه یه

 سمت به و برگشتم خنده با..  دادم تکون دست براش منم و زد بوق برام شد که ماشین سوار بره امیر تا ایستادم

..  خوندن فاتحشونو دانشجوها کونم فکر که بودم کرده اخم انقدر کالس سر..  رفتم میدادم درس باید که کالسی

 باشه-: شنیدم رو آرتین صدای شدم وارد که همین..  استراحت اتاق داخل رفتم شد تموم خوبی به که اولی کالس

 .. گلم نباش من منتظر بخور ناهارتو میخوای اگر تو..  حتما میام ظهر..  من عشق

-....... 

 فعال..  میبوسمت راحتی که جوری هر دلم عزیز باشه-

 امیدوارم آرتین..  رفتند طفره زیرش از جوری یه پرسیدم شروین و کیمیا از دفعه هر..  کرده ازدواج واقعا پس

 .. امیدوارم..  بشی خوشبخت

 حرفی هیچ بدون من دیدن با و برگشت آرتین شدم که اتاق وارد..  باشم خونسرد کردم سعی و کردم پاک اشکامو

 و کردم ای سرفه تک..  عذابیه چه دیگه این خـدایـا..  شد جلوش های برگه بررسی مشغول و انداخت زیر سرشو

 رستمی آقای نباشید خسته-: گفتم بلند نسبتا صدای با

 ممنون-: گفت تفاوتی بی لحن با و کرد نگام و برگشت

 ؟ میاد بدش من از انقدر یعنی..  همینطور هم شما نگفت حتی
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 لعنتی اعالمیه اون تا نمیرفتم مدرسه اونروز کاش ای..  استرس و ترس از پر گذروندم امروز عمرمو روز ترین گنـد

 رو بورسیه من جای و کما تو نمیرفت علیرضا کاش ای..  سرکار بیام شم مجبور اون خاطر به حاال که ببینم رو

 گوشخراشی صدای با و زد ترمز پام جلوی شدت با ماشین یه که میرفتم راه داشتم افکار همین با..  میگرفت

 .. برگشتم ترس با و گذاشتم گوشام روی دستامو وو ایستاد

 از که بدم ادامه مسیرم به اومدم و انداختم زیر سرمو..  دیدم خودم روی به رو رو آرتین ماشین حیرت کمال در

 : گفت و شد پیاده ماشین

 .. هنرور خانم-

-: گفتم برگردم که این بدون..  نمیکنه صدام اسم به که شدم غریبه براش انقدر یعنی ؟ هنرور خـانوم..  من خدای

 نبود حواسم ببخشید

 .. میرسونمت من بیا نیست مشکلی-

 دنبالم بیاد میگم میزنم زنگ امیر به االن ممنون خیلی نه-

 خونه میاید من با امروز که بگید جونتون شوهر به و بزنید زنگ-: گفت و زد پوزخندی

 : پیچید صداش بوق تا 3 از بعد..  گرفته رو امیر شماره و آوردم در گوشیمو و دادم تکون سرمو فقط

 دانشگاهم دم دیگه دقیقه چند ؟ رها الو-

 خونه میام همکارم آرتین آقا با من..  بیای نمیخواد جان امیر نه-

 درست چیز همه زودتر هرچه امیدوارم..  ندیاا سوتی رها باشه حواست فقط..  برو باشه باشه ؟ آرتین..  نگو دروغ-

 بشه

 خداحافظ..  عزیزم ممنونم خیلی-

 نگدار خدا باش خودت مواظب-

 نداد نشون العملی عکس اما زدم لبخندی..  میکنه نگاه من به داره همینجوری که دیدم و آرتین سمت به برگشتم

 ؟ میای من با..  نبود حواسم ببخشید-: گفت و اومد خودش به که زدم صداش.. 

 .. شدم مزاحم شرمنده..  آره-

 بزنم حرف باهات میخوام تازه شو سوار بیا چیه مزاحم بابا نه-

 .. بودیم شاد هم با چقدر و میگشتیم خیابونا تو ماشینش با چقدر بخیر یادش..  شدم ماشین سار و رفتم
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 بو و شد خم سمتم به کمی و برگشت سمتم به نشست که همین اما شد ماشین سوار هم آرتین بعد لحظه چند

 : گفت و کشید عقب خودشو کشید بو که بار چند ؟ شده چش این خدا یـا..  کشید

 ؟ چیه اسمش!  خوبی عطر بوی چه-

 نشه تنگ براش دلم تا برداشتم داشبورد توی از من که عطریه همون این..  شد سرم بر خاک..  پرید رخم از رنگ

 آرتین تا میزنم خودم به جاها اکثر من که عطریه همون این..  کردم زندگی باهاش سال یک که عطریه همون این.. 

 : گفت داد با نمیدم جواب دید که آرتین..  کنم حس رو

 ؟ زدی خودت به چیه این-

 دیگه عطره..  ع-: گفتم ترس با

 ؟ آشناست بوش انقدر چرا..  عطره میدونم-

 ؟ میپرسی من از چرا..  چمیدونم من-

 ؟ برداشتی منو عطر تو رها-

 ! نه که معلومه-

 ؟ چرا ؟ کردم گم عطرمو من حاال تا رفتیم بیرون هم با که نحس روز اون از چرا پس-

 .. امیره عالقه مورد عطر این..  نیست میکنی فکر که چیزی کن باور آرتین..  آ-

 ! هستن مردونه تلخ عطرای عاشق خان امیر پس..  به به-

 : گفتم و انداختم زیر رو سرم..  دادم سوتی عجب

 ! ببخشید-

 ؟ ببخشم چیـرو-

 .. برداشتم عطرتو که این-

 ! رهـا میبخشمت شرط یه به-

 ؟ شرطی چه به-

 ؟ میکنی استفاده ازش داری هنوزم و برداشتی پیش سال یک منو عطر چرا بگی که این شرط به-
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 عطرتو ؟ میشم دلتنگت میدونستم چون برداشتم عطرتو میگفتم ؟ بگم که داشتم چی..  انداختم زیر سرمو

 بود زیر سرم که همونطور ؟ میگفتم چی آخه ؟ پشتمی تو ؟ پیشمی تو کنم حس و کنم زندگی باهاش که برداشتم

 .. میومد خوشم عطرت بوی از چون-: گفتم

 و خنده زیر زد لحظه چند از بعد!  میکرد نگاه بهم تعجب با داشت شدم چشم تو چشم باهاش و آوردم باال سرمو

 نابود منو تو! کردی ترک منو اما داشتی نگه عطرمو!  نه منو اما داشتی دوست عطرمو تو..  جالبه-: گفت بعدش

 !! نـابـود رها کردی

 میدونم..  میکردم خورد غرورتو اونجوری نباید..  کن حاللم لطفا اما..  کردم بدی حقت در خیلی میدونم آرتین-

 ببخش منو..  کردم اشتباه

..  کردی ترک منو دلیل بدون که این از..  پره ازت دلم اما کردم حاللت وقته خیلی..  بخشیدمت وقته خیلی من-

 ! گذاشتیم رو قرارامون همه و خواستگاریت اومدم که این از بعد اونم

 کنم ردش نمیتونستم..  پیشم بود برگشته اولم عشق..  نبود من تقصیر آرتین-

 تو فقط االن کردم پاک ذهنم از و دور انداختم چرک دستمال مثل رو تو با خاطرات من..  نداره اهمیتی برام-

 میکنی اذیت منو حضورت با که هستی

 اذیت عشقتو داری حضورت با تو..  بِکِش رها حقته..  چکید چشمام از اشکی قطره میکردم نگاهش که همونطور

 هیچ..  زنت اون و تو تقصر..  عمو هست تو تقصیر اینا ی همه..  متنفره ازت اون..  میکنی اذیتش داری..  میکنی

 ! نمیبخشمتون وقت

 تالشمو ی همه..  نبینی منو تو تا بپلکم تر کم دانشگاه توی میکنم سعی..  نباش نگران..  باشه-: گفتم بغض با

 .. میکنم

 .. من منظور..  نه-

 های قدم با..  بستم محکم و کردم باز درو و بردم در دستگیره سمت دستمو بدم صحبت اجازه بهش که این بدون

 تاکسی یه همونجا..  ماشین فرمون روی گذاشت سرشو که دیدم آخری لحظه فقط کردم دور ازش خودمو تند

 .. رفتم خونه سمت به و کردم دربست

 .. برداشتم گوشیرو..  خورد زنگ خونه تلفن شدم خونه وارد تا

 ؟ بفرمایید-

 ؟ عمه خوبی..  جون رها سالم-

 ؟ چطورید شما ممنونم عمه سالم-
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 ؟ خوبه دانشگاه تو تدریس ؟ خبرا چه..  شدم عالی شنیدم که رو تو صدای-

 بقییش تا حاال بود خوب بود اول روز امروز-

 ؟ خبر چه آرتین از-

 .. متنفره ازم عمه..  بد بد بد-: گفتم ناله با..  برخاست نهادم از آه

 .. میشه درست چیز همه کن تحمل..  عزیزم برم قربونت-

 ؟ داشتید کاری من با جون عمه راستی..  امیدوارم-

 رها داره دیسک..  افتاده خونه تخت روی..  بزن عموت به سر یه برو جان رها..  میرفت یادم داشت گفتی خوب-

 .. جان

 خونه اون به پامو هرگز من اما شدم ناراحت جون عمه-: گفتم اما ناراحت یا شدم خوشحال لحظه اون نمیدونم

 به داد هل منو که کسی دیدن نمیرم هرگز..  شده بدبختیام باعث که کسی دیدن برم نمیشم حاضر هرگز..  نمیزارم

 .. هرگز..  بدبختی سمت

 .. رها اما-

 خدانگهدار فعال میزنن در دارن جون عمه-: گفتم و حرفش میون پریدم

..  خودت به امیدوم ؟ میگیری عمو از تقاص داری که این پای ؟ چی پای بزارم اینو!!  خدایا..  کردم قطع رو تلفن و

 !  نکن ناامیدم

 کنی ترک منو شدی مجبور عموت خاطر به تو که میدونم عزیزم رها-

 آوردم دستت به دوباره که خوشحالم..  شد روشن برات واقعیت باالخره که خوشحالم-

 .. کنه جدا هم از مارو نمیتونه چیز هیچ باش مطمئن-

 میمونم عاشقت آرتین میمونم عاشقت مرگم پای تا-

 : گفتم و پیشش نشستم سریع..  شد زمین پخش آرتین و اومد گلوله شلیک صدای موقع همون

 بده جواب آرتین ؟ آرتین ؟ خوبی آرتین-

 دارم دوست-: گفت آروم..  کمرش به بود خورده تیر اما

 ؟ چـرا..  نمرده آرتین..  نـــــته-: کشیدم فریاد و گرفتم آسمون به رو سرمو..  بست چشماشو هم همونوقع

 میکشمش بگی بهش رو واقعیت اگر که بودم گفته بهت-
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 کشیدم داد..  بود شده خیره من به دستش توی اسلحه با که برگشتم سمتش به..  بود عمو صدای که این

 ؟ کردی چیکارش عمو-

 .. کشتمش من-

 !! ــــــــه نــــــــــــــــــــــــ-: کشیدم فریاد دلم ته از

 به..  گذشت خیر به که شکر خدارو..  میزدم نفس نفس..  بود نشسته سرد عرق صورتم روی..  پریدم خواب از و

 نشستم تخت روی..  بود صبح 6..  انداختم ساعتم به نگاهی..  زدم صورتم و دست به آبی و رفتم دستشویی سمت

..  نره آرتینم سمت من که بود هشدار یه این.  عمو طرف از بود دیگه هشدار یه این..  نمیبرد خوابم دیگه اما

 نباید امروز شکر رو خدا..  کردم گیر منجالبی بد توی..  کن کمکم خدایا..  نگم رو واقعیت بهش و نرم سمتش

 .. بسوزم خودم درد به و باشم خونه توی میتونستم و دانشگاه میرفتم

 درسته..  میخوردم هوا یکم باید باالخره..  بیرون برم خونه از گرفتم تصمیم که بود صبح 9 ساعت حدود

 صدای بوق تا 6 از بعد زدم کیمیا به زنگ..  باشم تنها نمیتونستم من..  نمیتونستم اما باشم تنها میخواستم

 ! بنال-: پیچید عصبیش

 ! جونم کیمیا سلالم-: گفتم خنده با گرفت خندم

 ؟ بگی چی که کردی بیدارم خواب از صبحی اول..  مرض و جونم کیمیا-

 .. بخوریم ناهار بعدش و خرید بریم هم با نداری کاری اگر بگم میخواستم-

 .. نمیام جایی هیچ جانم شوهر بدون من شرمندتم-

 ناهار برای توپ رستوران یه میبرمتون من..  بیار همرات جانتم شوهر..  بابا خوب خیله-

 .. بیار خودت همراه بردار هم رو بیچاره امیر اون نمیشه که اینجوری اما قبول باشه-

 .. دیگه میاد نداشت کاری اگر..  میگم بهش من-

 باش خودت مواظب..  فعال پس باشه-

 خدانگهدار..  جون آبجی همینطور هم تو-

 نمیخواست پس بود مشکی هم شلوارم..  کردم سرم هم شال یه و پوشیدم رو مانتوم کردم قطع که رو گوشی

 : گفت و کرد باز رو در دقیقه یک از بعد..  فشردم رو خونش زنگ..  افتادم راه امیر خونه سمت به..  کنم عوضش

 داخل بفرمایئد..  خانوم رها به به-
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 نداری کاری اگر گفتم خرید بریم میخوایم شروین با کیمیا و من..  شم آماده برم باید میگم همینجا دیگه نه سالم-

 بخوریم ناهار بریم میخوایم اونور از بیا همراهمون هم تو

 ؟ کی برای مام..  باشه کنم کنسل قرارامو میخواستم نداشتم رو شرکت حال امروز اتفاقا-

 .. بریم هم با تا باش آماده نیم و ده-

 .. باشه-

 .. میبینمت..  فعال-

 خداحافظ..  باشه-

 .. شدم خونه وارد و شدم آسانسور سوار منم بست رو در

 ناهار بعد برای بزار بقیشو..  شدن خسته هم شروین و امیر ببین..  دیگه بسه وایـــی کیمیاا وای-

 میکنم پیدا بگردیم دیگه مغازه تا 2 اونم بخرم که مونده مجلسی لباس یه فقط االن..  خیر نه-

 پالستیک یه من ببین..  کردی خرید هم تو من جای به..  خرید بیایم گفتم کردم غلط من اصال..  نکرده الزم-

 خرید دوباره بیایم بعدش ناهار بریم بیا..  شروینه دست تاشم 3 دستته پالستیک تا 2 تو دستمه

 بریم بیا..  گشنمه منم!!!  میگی راست..  بابا خوب خیله-

 داد رضایت کیمیا باالخره..  ناهار بریم بیاید-: گفتم بهش و رفتم امیر سمت به خوشحالی با

 : کرد اشاره میکرد صحبت تلفن با داشت که شروین به و بینیش روی گذاشت دستشو امیر اما

 فعال..  منتظرتم من پس..  داداش باشه-

 ؟ شده چیزی-: گفت من به رو کرد قطع رو گوشی که شروین

 : گفت شروین به که اومد کیمیا صدای موقع همون

 .. بخوریم ناهار بریم فقط نه..  نه-

 و بازوم به زد کیمیا که بود نگذشته اومدنمون از دقیقه چند هنوز..  رفتیم پاساژ جلوی رستوران سمت به همه

 کن نگاه رو اونجا..  رها-: گفت

 تیپ به..  آشناست قیافش ؟ کیه کنارش دختر اون پس..  هست آرتین که این من خــدای..  کردم نگاه پنجره به

 دکمه تا 2 که ربع سه آستین مشکی بلوز یه..  اسپرت تیپ!  بودم عاشقش من که تیپا اون از..  کردم نگاه آرتین



                 
 

 

 انجمن کاربر زاده محقق رها|  عاشقی مسیر در رمان

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

110 

 

..  بود زده بهش ای قهوه چرم کمربند یه و بود کرده شلوارش داخل رو بلوزش..  مشکی لی شلوار با بود باز باالش

 .. بود زده آلمانی معمول طبق موهاشم

 ؟ میکنن چیکار اینجا اینا-: گفتم کیمیا به

 ! بخورن ناهار میخوان حتما پس..  میان رستوران سمت به دارن-

 ! آشناست برام قیافش خیلی میاد راه آرتین شونه به شونه که همون ؟ کیه دختره اون-

 عمش دختر همون یا ساناز..  زنشه اون.. آها-

 آرتین با داشت و دانشگاه دم کانادا بود امده اونروز که دختری همون!  ساناز..  کردن خالی روم یخ آب سطل انگار

..  کنیم ازدواج تا ایران برگرد زودتر بده اخطار اومده گفت آرتین که همونی..  زد پوزخند من به بعد و میزد حرف

..  ما برای همه زدن دست..  پاهام جلوی زدنش زانو و آرتین خواستگاری! استخر..  نمیره یادم رو اونشب وقت هیچ

 میکنم دستم عشقم حرمت به و نیاوردم درش هم هنوز..  بود دستم توی انگشتر هم هنوز..  کردم نگاه انگشتم به

 کیمیا..  برگشتم کیمیا سمت به شونم توی بدی درد احساس با گذاشتم کیفم توی و آوردم در رو انگشتر سریع.. 

 : گفت عصبانیت با

 پشیمونی ابراز برای دیره خیلی االن..  نداره فایده کارا این..  خودتو کن جمع-

 داد دست همه با آرتین..  رسیدن میزمون به ساناز و آرتین..  کرد عوض امیر با جاشو و شد بلند کنارم از هم بعد

 نگام بد همچین..  شده خیره من به عصبانیتی چه با میدیدم که ساناز همینطور کرد خشک سالم یه فقط من با اما

 جمع به رو و گرفت رو آرتین بازوی ساناز..  گرفتم ازش اونو و کردم ازدواج آرتین با من اون جای به انگار میکرد

 : گفت

 .. میشناسم رو شروین آقا و جون کیمیا..  عزیزم-

 نمیشناسم رو آقا این اما..  آشنان برام خیلی هم خانوم این-: گفت و کرد اشاره من به بعد

 خانوم همسر هم آقا این..  دیدیشون کانادا کالج توی که همونی..  هنرور خانوم ایشون-: گفت و زد لبخندی آرتین

 هستن هنرور

 .. کردم بسنده خوشبختم گفتن به فقط

 بود زده تل و بود ریخته ور یه که موهایی و شکل گرد صورت با بود مشکی ابرو چشم..  شدم دقیق ساناز چهره تو

  بود نمک با!  لب رژ یه جز نداشت خاصی آرایش.. 

 : آورد خودم به منو آرتین صدای

 ؟ دادی سفارش غذا شما-
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 بدیم سفارش بیاید دیگه نه-: گفت که شروین هم بعد و

 ؟ میخوری چی دلم عزیز-: گفت ساناز به رو آرتین اومد سرمون باالی که گارسون

 بدی سفارش تو چی هر-

 جوجه خوراک ساناز و من-

 داره دوست بیشتر کباب که آرتین..  من عالقه مورد غذای..  من خدای

 ؟ میخوری چی تو رها-

 گفتم جوابش در و انداختم بود پرسیده سوال ازم که امیر به نگاهی

 ندارم میل..  نمیخورم غذا من-

 میخوریم هم با پس..  نمیشه که اینجوری..  اِ-

 ؟ بخورم غذا بشقاب یه از امیر با من..  خدایااا وای

 .. دادند سفارش جوجه هم شروین و کیمیا..  کردم سکوت بازم اما

 باشه حواست وقت یه..  کن کنترل خودتو رها-: گفت گوشم در یواش امیر ک بودم گرفته ضرب میز روی پام با

 .. ندی سوتی

 کامال..  کرده فراموش منو کامال آرتین ؟ بکنم میتونم چیکار نظرت به-

 هست درش خیری یه حتما..  باشه بهتر خودت برای اینجوری شاید-

 : کرد سیخ تنم به مو ساناز سوال بدم جوابشو اومدم تا

 ؟ ندارید شدن دار بچه قصد شما جون رها-

 : داد پاسخ امیر من جای به..  پایین انداختم سرمو که بودن باریدن آماده اشکام قطرات

 زوده یکم..  نگذشته ازدواجمون از تر بیش سال یک هنوز ضمن در..  نداره آمادگیشو رها هنوز-

 : گفت عشوه با بعدش و گفت آهانی فقط ساناز

 .. بیارم آرتین برای خوشگل بچه پسر یه تا بشه دوسال زودتر منتظرم من ولی-

 .. شده خیره بهش لبخند با هم آرتین و کرده حلقه آرتین احساسات ابراز دستشو ساناز دیدم آوردم باال که سرمو

 بشوریم دستامونو میریم رها و من-: گفت جمع به رو دید که منو نگاه..  کردم نگاه امیر به ملتمسانه
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 دیدشون از وقتی..  میرفتم راه قدم به قدم و گذاشتم امیر شونه روی سرمو..  افتادیم راه و گرفت منو دست بعد

 : گفتم امیر به رو هق هق با..  کرد باریدن به شروع اشکام تک تک شدیم خارج

 دارن هم شدن دار بچه قصد تازه-

 میکنه سخت رو ما کار این و عاشقشی هنوز تو که میبره پی راحت خیلی کنی رو کارا این اگر رها-

 که میز سر..  رفتیم سالن سمت به امیر همراه به شستم دستمو که این از بعد..  کردم بسنده باشه گفتن به فقط

..  کرد متمایل من سمت به کمی رو بشقاب و کشید کنار رو بشقاب روی روکش امیر..  بودند آورده ناهار نشستیم

 ساناز صدای باز که بودم فکر تو کامال من اما میخورد غذاشو امیر..  شدم بازی مشغول و گرفتم دست به رو قاشق

 : اومد فرود مغزم تو پتک مثل

 ؟ میخوردید غذا بشقاب یه از همیشه شما-

 مواقع اکثر-: داد جواب امیر بازم..  کنم خفس میخواست دلم خدا وای

 عالیه خیلی اینجوری من خدای وای-

 که بد نگذشته تر بیش دقیقه چند..  شد خوردن مشغول و پایین انداخت سرشو که کردم نگاه ساناز به غیض با

 شد بلند گوشیم صدای

 میدم جواب من بخور تو: گفت من به رو و انداخت صفحش به نگاهی و آورد در کیفم از گوشیمو امیر

 .. بفرمائید-

-..... 

 نزنید زنگ بهش ؟ میشید عذابش باعث چرا ؟ میکنید ناراحتش انقدر چرا-

-..... 

 برن خدا رحمت به اگر حتی..  نیست مهم رها برای-

-..... 

 .. اما هستید رها عمه شما درسته..  میکنم صحبت اینجوری ببخشید-

-..... 

 ناراحت اونو که میکنید صحبت باهاش موضوعی نقل و بزنید زنگ رها به بخواید دیگه دور یه اگر..  خانوم ببینید-

 .. بخیر روزتون..  نمیشه حالیم بزرگتر دیگه میکنه
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 ؟ بود عمه-: رسیدم تعجب با..  داد خاتمه تماس به و

 بگم برات بعد تا بخور فعال..  آره-

..  هم با هم امیر و شروین و میکردند صحبت هم با داشتن ساناز و کیمیا..  خونه بریم شد قرار ناهار خوردن از بعد

 اوفی..  نداد رو کردنش باز اجازه من به و گرفت رو در جلو دستی شم ماشین سوار اومدم تا..  ندیدم رو آرتین اما

 دستمو نمیده جوابی هیچ دیدم وقتی..  دوختم چشم بهش منتظر..  دیدم رو آرتین که برگشتم عقب به و کردم

 ؟ رستمی آقای دارید کاری-: گفتم و دادم تکون جلوش

 ؟ نکردی ازدواج امیر با تو مگر-

 ؟ منظور کردم ازدواج بله-

 ؟ حلقت کو-: گفت پوزخند با و گرفت چپمو دست

 : کنم صحبت بیخیال کردم سعی ؟ نکردم اینجاشو فکر چرا من خدای

 .. گذاشتم جا خونه..  آها-

 ؟ امیر حلقه کو پس-

 دستش حلقشو رفت یادش امیر اومدیم بیرون خونه از زود چون حتما..  درمیاریم رو ها حلقه خواب موقع شب ما-

 کنه

 ..  رفت بود شده پارک امیر ماشین پشت که ماشینش سمت به و زد پوزخند یه هم باز

 : آورد خودم به منو آرتین صدای

 ؟ دادی سفارش غذا شما-

 بدیم سفارش بیاید دیگه نه-: گفت که شروین هم بعد و

 ؟ میخوری چی دلم عزیز-: گفت ساناز به رو آرتین اومد سرمون باالی که گارسون

 بدی سفارش تو چی هر-

 جوجه خوراک ساناز و من-

 داره دوست بیشتر کباب که آرتین..  من عالقه مورد غذای..  من خدای

 ؟ میخوری چی تو رها-

 گفتم جوابش در و انداختم بود پرسیده سوال ازم که امیر به نگاهی
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 ندارم میل..  نمیخورم غذا من-

 میخوریم هم با پس..  نمیشه که اینجوری..  اِ-

 ؟ بخورم غذا بشقاب یه از امیر با من..  خدایااا وای

 .. دادند سفارش جوجه هم شروین و کیمیا..  کردم سکوت بازم اما

 باشه حواست وقت یه..  کن کنترل خودتو رها-: گفت گوشم در یواش امیر ک بودم گرفته ضرب میز روی پام با

 .. ندی سوتی

 کامال..  کرده فراموش منو کامال آرتین ؟ بکنم میتونم چیکار نظرت به-

 هست درش خیری یه حتما..  باشه بهتر خودت برای اینجوری شاید-

 : کرد سیخ تنم به مو ساناز سوال بدم جوابشو اومدم تا

 ؟ ندارید شدن دار بچه قصد شما جون رها-

 : داد پاسخ امیر من جای به..  پایین انداختم سرمو که بودن باریدن آماده اشکام قطرات

 زوده یکم..  نگذشته ازدواجمون از تر بیش سال یک هنوز ضمن در..  نداره آمادگیشو رها هنوز-

 : گفت عشوه با بعدش و گفت آهانی فقط ساناز

 .. بیارم آرتین برای خوشگل بچه پسر یه تا بشه دوسال زودتر منتظرم من ولی-

 .. شده خیره بهش لبخند با هم آرتین و کرده حلقه آرتین احساسات ابراز دستشو ساناز دیدم آوردم باال که سرمو

 بشوریم دستامونو میریم رها و من-: گفت جمع به رو دید که منو نگاه..  کردم نگاه امیر به ملتمسانه

 دیدشون از وقتی..  میرفتم راه قدم به قدم و گذاشتم امیر شونه روی سرمو..  افتادیم راه و گرفت منو دست بعد

 : گفتم امیر به رو هق هق با..  کرد باریدن به شروع اشکام تک تک شدیم خارج

 دارن هم شدن دار بچه قصد تازه-

 میکنه سخت رو ما کار این و عاشقشی هنوز تو که میبره پی راحت خیلی کنی رو کارا این اگر رها-

 که میز سر..  رفتیم سالن سمت به امیر همراه به شستم دستمو که این از بعد..  کردم بسنده باشه گفتن به فقط

..  کرد متمایل من سمت به کمی رو بشقاب و کشید کنار رو بشقاب روی روکش امیر..  بودند آورده ناهار نشستیم

 ساناز صدای باز که بودم فکر تو کامال من اما میخورد غذاشو امیر..  شدم بازی مشغول و گرفتم دست به رو قاشق

 : اومد فرود مغزم تو پتک مثل
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 ؟ میخوردید غذا بشقاب یه از همیشه شما-

 مواقع اکثر-: داد جواب امیر بازم..  کنم خفس میخواست دلم خدا وای

 عالیه خیلی اینجوری من خدای وای-

 که بد نگذشته تر بیش دقیقه چند..  شد خوردن مشغول و پایین انداخت سرشو که کردم نگاه ساناز به غیض با

 شد بلند گوشیم صدای

 میدم جواب من بخور تو: گفت من به رو و انداخت صفحش به نگاهی و آورد در کیفم از گوشیمو امیر

 .. بفرمائید-

-..... 

 نزنید زنگ بهش ؟ میشید عذابش باعث چرا ؟ میکنید ناراحتش انقدر چرا-

-..... 

 برن خدا رحمت به اگر حتی..  نیست مهم رها برای-

-..... 

 .. اما هستید رها عمه شما درسته..  میکنم صحبت اینجوری ببخشید-

-..... 

 ناراحت اونو که میکنید صحبت باهاش موضوعی نقل و بزنید زنگ رها به بخواید دیگه دور یه اگر..  خانوم ببینید-

 .. بخیر روزتون..  نمیشه حالیم بزرگتر دیگه میکنه

 ؟ بود عمه-: رسیدم تعجب با..  داد خاتمه تماس به و

 بگم برات بعد تا بخور فعال..  آره-

..  هم با هم امیر و شروین و میکردند صحبت هم با داشتن ساناز و کیمیا..  خونه بریم شد قرار ناهار خوردن از بعد

 اوفی..  نداد رو کردنش باز اجازه من به و گرفت رو در جلو دستی شم ماشین سوار اومدم تا..  ندیدم رو آرتین اما

 دستمو نمیده جوابی هیچ دیدم وقتی..  دوختم چشم بهش منتظر..  دیدم رو آرتین که برگشتم عقب به و کردم

 ؟ رستمی آقای دارید کاری-: گفتم و دادم تکون جلوش

 ؟ نکردی ازدواج امیر با تو مگر-

 ؟ منظور کردم ازدواج بله-
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 ؟ حلقت کو-: گفت پوزخند با و گرفت چپمو دست

 : کنم صحبت بیخیال کردم سعی ؟ نکردم اینجاشو فکر چرا من خدای

 .. گذاشتم جا خونه..  آها-

 ؟ امیر حلقه کو پس-

 دستش حلقشو رفت یادش امیر اومدیم بیرون خونه از زود چون حتما..  درمیاریم رو ها حلقه خواب موقع شب ما-

 کنه

 ..  رفت بود شده پارک امیر ماشین پشت که ماشینش سمت به و زد پوزخند یه هم باز

 : آورد خودم به منو آرتین صدای

 ؟ دادی سفارش غذا شما-

 بدیم سفارش بیاید دیگه نه-: گفت که شروین هم بعد و

 ؟ میخوری چی دلم عزیز-: گفت ساناز به رو آرتین اومد سرمون باالی که گارسون

 بدی سفارش تو چی هر-

 جوجه خوراک ساناز و من-

 داره دوست بیشتر کباب که آرتین..  من عالقه مورد غذای..  من خدای

 ؟ میخوری چی تو رها-

 گفتم جوابش در و انداختم بود پرسیده سوال ازم که امیر به نگاهی

 ندارم میل..  نمیخورم غذا من-

 میخوریم هم با پس..  نمیشه که اینجوری..  اِ-

 ؟ بخورم غذا بشقاب یه از امیر با من..  خدایااا وای

 .. دادند سفارش جوجه هم شروین و کیمیا..  کردم سکوت بازم اما

 باشه حواست وقت یه..  کن کنترل خودتو رها-: گفت گوشم در یواش امیر ک بودم گرفته ضرب میز روی پام با

 .. ندی سوتی

 کامال..  کرده فراموش منو کامال آرتین ؟ بکنم میتونم چیکار نظرت به-
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 هست درش خیری یه حتما..  باشه بهتر خودت برای اینجوری شاید-

 : کرد سیخ تنم به مو ساناز سوال بدم جوابشو اومدم تا

 ؟ ندارید شدن دار بچه قصد شما جون رها-

 : داد پاسخ امیر من جای به..  پایین انداختم سرمو که بودن باریدن آماده اشکام قطرات

 زوده یکم..  نگذشته ازدواجمون از تر بیش سال یک هنوز ضمن در..  نداره آمادگیشو رها هنوز-

 : گفت عشوه با بعدش و گفت آهانی فقط ساناز

 .. بیارم آرتین برای خوشگل بچه پسر یه تا بشه دوسال زودتر منتظرم من ولی-

 .. شده خیره بهش لبخند با هم آرتین و کرده حلقه آرتین احساسات ابراز دستشو ساناز دیدم آوردم باال که سرمو

 بشوریم دستامونو میریم رها و من-: گفت جمع به رو دید که منو نگاه..  کردم نگاه امیر به ملتمسانه

 دیدشون از وقتی..  میرفتم راه قدم به قدم و گذاشتم امیر شونه روی سرمو..  افتادیم راه و گرفت منو دست بعد

 : گفتم امیر به رو هق هق با..  کرد باریدن به شروع اشکام تک تک شدیم خارج

 دارن هم شدن دار بچه قصد تازه-

 میکنه سخت رو ما کار این و عاشقشی هنوز تو که میبره پی راحت خیلی کنی رو کارا این اگر رها-

 که میز سر..  رفتیم سالن سمت به امیر همراه به شستم دستمو که این از بعد..  کردم بسنده باشه گفتن به فقط

..  کرد متمایل من سمت به کمی رو بشقاب و کشید کنار رو بشقاب روی روکش امیر..  بودند آورده ناهار نشستیم

 ساناز صدای باز که بودم فکر تو کامال من اما میخورد غذاشو امیر..  شدم بازی مشغول و گرفتم دست به رو قاشق

 : اومد فرود مغزم تو پتک مثل

 ؟ میخوردید غذا بشقاب یه از همیشه شما-

 مواقع اکثر-: داد جواب امیر بازم..  کنم خفس میخواست دلم خدا وای

 عالیه خیلی اینجوری من خدای وای-

 که بد نگذشته تر بیش دقیقه چند..  شد خوردن مشغول و پایین انداخت سرشو که کردم نگاه ساناز به غیض با

 شد بلند گوشیم صدای

 میدم جواب من بخور تو: گفت من به رو و انداخت صفحش به نگاهی و آورد در کیفم از گوشیمو امیر

 .. بفرمائید-
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-..... 

 نزنید زنگ بهش ؟ میشید عذابش باعث چرا ؟ میکنید ناراحتش انقدر چرا-

-..... 

 برن خدا رحمت به اگر حتی..  نیست مهم رها برای-

-..... 

 .. اما هستید رها عمه شما درسته..  میکنم صحبت اینجوری ببخشید-

-..... 

 ناراحت اونو که میکنید صحبت باهاش موضوعی نقل و بزنید زنگ رها به بخواید دیگه دور یه اگر..  خانوم ببینید-

 .. بخیر روزتون..  نمیشه حالیم بزرگتر دیگه میکنه

 ؟ بود عمه-: رسیدم تعجب با..  داد خاتمه تماس به و

 بگم برات بعد تا بخور فعال..  آره-

..  هم با هم امیر و شروین و میکردند صحبت هم با داشتن ساناز و کیمیا..  خونه بریم شد قرار ناهار خوردن از بعد

 اوفی..  نداد رو کردنش باز اجازه من به و گرفت رو در جلو دستی شم ماشین سوار اومدم تا..  ندیدم رو آرتین اما

 دستمو نمیده جوابی هیچ دیدم وقتی..  دوختم چشم بهش منتظر..  دیدم رو آرتین که برگشتم عقب به و کردم

 ؟ رستمی آقای دارید کاری-: گفتم و دادم تکون جلوش

 ؟ نکردی ازدواج امیر با تو مگر-

 ؟ منظور کردم ازدواج بله-

 ؟ حلقت کو-: گفت پوزخند با و گرفت چپمو دست

 : کنم صحبت بیخیال کردم سعی ؟ نکردم اینجاشو فکر چرا من خدای

 .. گذاشتم جا خونه..  آها-

 ؟ امیر حلقه کو پس-

 دستش حلقشو رفت یادش امیر اومدیم بیرون خونه از زود چون حتما..  درمیاریم رو ها حلقه خواب موقع شب ما-

 کنه

 ..  رفت بود شده پارک امیر ماشین پشت که ماشینش سمت به و زد پوزخند یه هم باز
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 : گفتم امیر به رو    

 بگو خوب-    

 میگفت بهت چ داشت آرتین..  بگو تو اول-    

 میاریم درشون خواب موقع گفتم منم و هاتون حلقه کو گفت..  نیست کار در ازدواجی میفهمه کم کم داره-    

 ؟ بگی رو واقعیت نیست بهتر-    

 ؟ گفت چی عمه بگو حاال..  نمیگم هرگز..  نه رو واقعیت اما نکردیم ازدواج بگم بهش شاید..  هرگز-    

 : گفت و کشید پوفی    

 بزنی سر بهش تو گفته..  بده خیلی حالش میگفت..  تخته رو عموت-    

 میگیره منو بدبختیای تقاص داره خدا شاید..  میشه چی ببینم حاال-    

 

 ! مــن به لعنت!  زندگی این به لعنت..  کردم باز درو و چرخوندم در تو رو کلید کالفه    

 رو قلبم و پیچید گوشی توی صداش بوق تا 4 از بعد..  زدم زنگ آرتین به و آوردم در کیفم از رو گوشم سریع    

 : لرزوند

 بفرمایید-    

 .. سالم-    

 ؟ شما ببخشید..  سالم-    

 ! لعنتی..  نداره شمارمو پس..  چکید چشمم از مزاحم اشک قطره    

 .. بگم چیزی یه میخواستم..  هستم رها-    

 بگو خوب..  شناختم آها-    

 کنم تعریف برات رو چیزا سری یه دبای اونجا بیا..  منتظرتم الله پارک عصر-    

 بیام نمیتونم دارم کار من عصر امروز-    

 بگم رو واقعیت میخواستم فقط..  مایلی جور هر باشه-    

 : پیچید گوشی توی کالفش صدای هم باز و کشید پوفی    
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 .. اونجام عصر هفت ساعت-    

    ***** 

 ؟ کجاست االن-    

 هست تو منتظر..  هست اتاق تو..  نزن حرف بد باهاش خدا رو تو..  عمه جون رها-    

 که بستم بلندی صدای با رو در..  بود خوابیده تخت روی شدم وارد زدن در بدون..  رفتم عمو اتاق سمت به    

 .. کنه باز چشماشو شد باعث

 : گفت و زد لبخندی..  نشوندم پیشونیم روی غلیظی اخم    

 شدی بزرگ چقدر-    

 : گفتم خشم با و زدم پوزخندی    

 بزن حرفتو-    

 کردم حقت در بدی خیلی میدونم..  ببین-    

 بردی قضیه این به پی که خوبه-    

 بود صالحت به کردم کاری هر اما..  نپر حرفم بین-    

 ؟ بود صالحم به چی یعنی-    

 کرد ازدواج شدی جدا ازش تا که دیدی..  نداشت لیاقتتو پسر اون-    

 باید کنی تکرار رو گذشته حرفای بازم میخوای اگر ببین..  نداشتم اونو لیاقت من..  کنه ازدواج گفتم بهش من-    

 برم باید ندارم وقت من بگم

 .. که بگی اون به و نزنه سرت به وقت یه بگم بهت تا بیای گفتم بهت من-    

 : گفتم و حرفش میون پریدم    

 ؟ میکنی تهدید منو هنوزم ؟ نمیداری بر کارات این از دست هنوزم اما..  میری مرگ مرض تا داری تو عمو-    

 من آدمای ، بگی بهش رو واقعیت خواستی و زد سرت به وقت یه اگر باش مطمین..  همونه نظرم هنوزم من-    

 هستن آماده
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 اما میره گور لب تا داره این خدایا..  بگم رو واقعیت که گذاشتم قرار باهاش م ؟ کنم چیکار باید االن من خدای    

 به اهمیت بی اما اومدن سمتم به عمو زن و عمه کوبیدم هم به محکم درو و شدم خارج اتاق از ؟ نیست بردار دست

 !! نرسیدم ای نتیجه به اما کردم فکر و رفتم راه پیاده رو الله پارک تا..  رفتم بیرون و انداختم زیر سرمو اونها

 !!! خـــدایـــا    

 .. گوشیم زنگ صدای شدن بلند با شد همزمان نشستم که صندلی روی    

 ؟ بله-    

 ؟ کجایی تو-    

 ؟ تویی آرتین-    

 ؟ کجایی گفتم نشنیدی..  منم آره-    

 استخر کنار صندلی روی-    

 اومدم باشه باشه-    

-: گفت ایستاده ؟همونطور بگم چی این به االن من خدایا وای..  شد نمایان مردونش هیکل دقیقه چند از بعد    

 ؟ کنی صحبت میخوای اینجا

 ؟ کنم صحبت کجا پس-    

 .. خیابون اونور کافه بریم بیا-    

 : گفت دوباره نشستم که صندلی روی    

 ؟ میخوری چیزی-    

 میرم و میزنم حرفمو سریع بزنم حرف اومدم من نه-    

 هستم شما حرفای منتظر منم-    

 ؟ کردی ازدواج ساناز با واقعا تو-    

 ؟ کردی ازدواج بگم دروغ به که هستم تو مث من مگه-    

 دارم دوسش ولی نکردم ازدواج امیر با من!!  فهمیدی تو قبول بابا باشه-    

 ؟ میگی من به اینارو چرا خب-    

 کردی ازدواج ساناز با که بشم مطمین خواستم فقط-    
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 ؟ بکوبم راهو همه این گفتی من به همین برای فقط ؟ شد تموم کارت خب-    

 .. من که بگم خواستم بیای نگفتم تو به این خاطر به فقط من آرتین-    

 ؟ چی تو که-    

 .. من آرتین-    

 بگو باش زود-    

 .. عاشقشم من و بوده دروغ اینا همه که میکم میگم بهش آره    

 .. راستش آرتین-    

 بوده ناشناس شماره شانش این به تف ای شد بلند گوشیم زنگ صدای    

 بفرماییدا-    

 فرود گلوله بگی دیگه کلمه یه اگر..  شلیکه آماده من آدم..  بیرون بیا شاپ کافی اون از تر سریع هرچه رها-    

 بنداز چپت به نگاه یه عشقت سر داخل میاد

 و بود خیابون اونور درخت کنار ؟ دستشه تیر هفت که کیه آدم این خدایااا..  انداختم چپ سمت به نگاهی نیم    

 : گفتم پته تته با..  کنه لعنتت خدا عمو..  پنجره کنار صاف ما

 پیشتون میام االن..  عمو باشه-    

 بیرون زدم شاپ کافی در از کوتاه خداحافظی یه با و برداشتم کیفمو و کردم قطع تلفنو و    

 که سوار دادم تکون تاکسی یه برای دستمو روانیه دختر این میگه خودش با االن کشیدم صورتم به محکم دستمو

 کرد خوندن به شروع هم آهنگ شدم

 کرد مهربونی دنیا یه دستات با میشه هنوزم

 برگرد چشات جون ترو داغونم چه تو بی ببین

 بینم می باریک چقدر رو جدایی مرز ببین

 .بینم می تاریک تورو اما من به نزدیکی تو

 کنارم بمونی برگردی میشه

 ندارم دوست بودنو زنده تو بی

 من عشق باشم تو از دور نمیشه
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 دارم خاطره باهات میگذرم هرجا از

 کنارم بمونی برگردی میشه

 ندارم دوست بودنو زنده تو بی

 من عشق باشم تو از دور نمیشه

 دارم خاطره باهات میگذرم هرجا از

♫♫♫ 

 بارونا زیر هات قدم خیابونا این تمومه

 تنها منو نمیشناسن دارن تورو ی بهونه

 آغوشم نمناک تن داره تورو عطر هنوز

 میپوشم داشتی دوست تو که رو لباسی اون هنوزم

 کنارم بمونی برگردی میشه

 ندارم دوست بودنو زنده تو بی

 من عشق باشم تو از دور نمیشه

 دارم خاطره باهات میگذرم هرجا از

 کنارم بمونی برگردی میشه

 ندارم دوست بودنو زنده تو بی

 من عشق باشم تو از دور نمیشه

 دارم خاطره باهات میگذرم هرجا از

♫♫♫ 

 کنارم بمونی برگردی میشه

 ندارم دوست بودنو زنده تو بی

 من عشق باشم تو از دور نمیشه

 دارم خاطره باهات میگذرم هرجا از
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 کنارم بمونی برگردی میشه

 ندارم دوست بودنو زنده تو بی

 من عشق باشم تو از دور نمیشه

 دارم خاطره باهات میگذرم هرجا از

 (کنارم بمونی برگردی میشه-سعیدی احمد)

 رو زندگی نمیخوام تو بدون رو زندگی من..  کنارم میگشتی بر کاش ای آرتین آره..  میخورد من حال به چقدر

 پسر اون دست کردم پاک صورتمو اشکای..  میفهمیدی کاش ای وجودمه تو آتیش مثل تو عشق..  ندارم دوست

 لطفا محترم آقای-: گفتم عصبانیت با ندارم طاقت دیگه..  کرد پلی رو آهنگ دوباره و ضبط سمت رفت راننده

 کنید خاموش رو ضبط

 .. خانوم اما-

 کنید خاموش میگم دارم-: زدم داد تقریبا

 اما شدم آسانسور سوار رسیدم خونه به که نکشید طولی..  دادم تکیه شیشه به سرمو منم کرد خاموش رو ضبط

 : گفتم شده گرد چشمای با..  شد سبز سرم روی شاخ تا 2 تقریبا کردم باز رو آسانسور در که همین

 ؟ نیستم آزاد خونمم تو ؟ میخواید چی جونم از-

 کنم صحبت باهات میخوام دقیقه چند فقط رها-

 به رو واقعیت همه میخواستم امروز من کردید سیاه رو سرنوشتم دادید فنا به زندگیمو ؟ نمیزارید آزادم چرا-

 میکنن شلیک اصلحه با بدتر خودش از آدمای بگم اگر گفت فطرتت پس شوهر اون اما بگم عشقم

 بگم بهت رو واقعیت همه من تا خونه تو بیا لطفا..  رها کردیم بدی حقت در میدونم-

 مانتوم و شال رفتیم که خونه داخل!  میکرد گریه من جلوی بار اولین برای داشت عمو زن..  کردم باز رو خونه در

 : گفتم بهش رو میکرد گریه داشت عمو زن..  بیرون رفتم دستمو گرفتم گوشیمو آوردم در رو

 بگید رو واقعیت همه..  بگید میشنوم-

 مبل روی بشین دخترم-

 : کرد شروع نشستم وقتی

 دوسش من اما نداره خوبی ذات محمد میدونستم..  کردم ازدواج من اومدنت دنیا به از قبل خیلی پیش سال چند-

 لحاظ همه از دو هر..  کرد ازدواج مادرت با ما بعد سال 2..  بود مجرد هنوز برادرش..  نمیشدیم دار بچه ما..  داشتم
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 شد حسودیم دیدمش که اول روز همون از..  کرده تحصیل و بانو کد زن یه هم مادرت و دکتر پدرت..  بودن خوب

 بچه حتی اونا..  اومدی دنیا به تو بعد سال یه اما میومدم کنار باهاش باید بود جاریم حال هر به..  شدم بیخیال اما

 روز به روز که این تا نزدیم دم اما میزد موج ما دوی هر چشمای تو حسادت..  نه محمد و من اما شدن هم دار

 میزد سرکوفت من به همش خدابیامرزت مادربزرگ..  تر تلخ و تر سیاه ما زندگی و میشد تر شیرین شما زندگی

 اولش همون از..  بود خوب خیلی تو مادر با همین برای و بیارم بچه براش نتونستم و کردم بدبخت رو پسرش که

 برازنده..  بود برازنده مادرت چون..  چون بود متنفر من از کامال مادرت اومدن با اما نمیومد خوشش من از هم

 .. بود پدرت

 سهیل و تو همین برای..  دختر یه و داشت پسر تا 2 دنیا کل از مادربزرگت..  بودی عزیز خیلی خانواده توی تو

 برق که تفاوت این با خونه اومد محمد روز یه..  بودی پسرش گل بچه که تو مخصوصا..  بودید عزیز براش خیلی

 .. جوره نفر 3 شما مرگ برای چیز همه که گفت من به..  من به..  به..  بود چشماش تو خوشحالی

 ؟ براتون بیارم آب-

 : گفت هق هق با

 .. دخترم میشه اگر-

 منم الخطاست جایز انسان..  آدمم منم خوب..  زده محمد نام به اموالشو همه خدابیامرزت پدر که گفت محمد-

 کار هواپیما سقوط رها آره..  بود سالت 18 فقط که بودی هم تو طرف یه از اما شدم پدرت بینهایت پول وسوسه

 از تو اما ما پیش اومدی هم تو..  بعدش و گرفت مادرت و پدر برای شخصی هواپیمای قصد روی از اون..  بود محمد

 نسبت دیدم دیدم تو از که رو رفتارا این که منم..  نداشتی دوست منو هم بچگی همون از..  نمیومد خوشت من

 دنیا این توی تو و شد فوت مادربزرگت که هم بعد سال چند شدم متنفر ازت خودت مثل آخر در و شد عوض بهت

 یعنی کرد ترک رو تو اونم نداشتی بیشتر هم خاله یه..  بود کشور از خارج که هم عمت..  نداشتی کسو هیچ ما جز

 کنه قبولت نشد حاضر

 گفت اینو امیر..  پشیمونه کارش از من خاله اما-

 ؟ کردی ازدواج باهاش که همین ؟ امیر-

 بشه متنفر من از و کنه قبول بیشتر آرتین تا بگم اینو گفت اون..  نیست کار در ازدواجی-

 میده پس رو کارش تقاص داره محمد..  دادم زجر بهت خیلی که ببخش منو عزیزم-

 میفرسته آدماشو و میکنه تهدید منو هم بیماری بستر توی چون..  نمیده پس من نظر به اما-

 ؟ میبخشی منو بگو فقط..  دارم قبول-

 ؟ عمو ؟ شما ؟ بخشش-: گفتم ای مسخره لحن با و شدم خیره بهش پوزخخند با
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 هــرگــز-: گفتم جدیت با بعد

 .. من رها اما-

 هرگز رو عمو اما گفتید رو واقعیت که ببخشم رو شما میکنم سعیمو تمام..  میکنم فک بهش من-

 برسی عشقت به کنم کاری که میدم شرف قول من..  ممنونم ازت..  مهربونم عزیز-: گفت خوشحالی با

 متنفره من از اون..  نه االن اما میتونستید پیش سال 2 شاید-: گفت و زدم صداداری پوزخند

 .. سالته 27 تازه شی خوشبخت و کنی ازدواج میتونی تو خوب-

 نکنید دخالت شخصیم مسائل مورد در لطفا..  میگیرم تصمیم موردش در-

 کنی حاللمون و شی خوشبخت امیدوارم-: گفت هق هق با عمو زن

 .. بیرون رفت خونه از حرفی هیچ بدون هم بعد

 :کردم پلی رو وویس و برداشتم مبل روی از موبایلمو گوشی بیرون گذاشت پاشو وقتی

 دوسش من اما نداره خوبی ذات محمد میدونستم..  کردم ازدواج من اومدنت دنیا به از قبل خیلی پیش سال چند

 لحاظ همه از دو هر..  کرد ازدواج مادرت با ما بعد سال 2..  بود مجرد هنوز برادرش..  نمیشدیم دار بچه ما..  داشتم

 ............. بودن خوب

 : گفتم خوشحالی با و کردم استپ رو وویس

 هر..  میرسید کارتون جزای به دوتاتون هر بدم پلیس دست اینو وقتی..  اعتراف حین در حالگیری میگن این به-

 !!! تاتون دو

 رو دکمه و شدم آسانسور سوار!  دادگاه میرفتم بعد و امیر پیش میرفتم باید اول..  برداشتم کیفمو شدم که آماده

 تیپی چه له اوله..  شد نمایان امیر و شد باز در ثانیه 30 حدود بعد..  فشردم رو واحد زنگ شد باز که در..  فشردم

 نمیدونم..  داد قلقلک رو بینیم و خورد مشامم توی که هم عطرش بوی و سفید پیرهن با مشکی شلوار و کت.. 

 : گفت خنده با که شدم خیره بهش چقدر

 .. منو خوردی خانوم رها-

 : گفتم شرم با و آوردم باال سرمو

 ؟ گذاشتی معطل رو خوشبختی دختر کدوم..  تیپ خوش چه-

 ؟ کجا ببینم بگو اول..  رو دختری هیچ-
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 حاللیت ازم و کرد اعتراف جرماش تمام به و خونم اومد عمو زن روز اون..  میرفت یادم داشت گفتی خوب آها-

 .. بدم پلیس تحویل تا ام آماده و کردم ضبط آخرشو تا اول کالم از منم..  طلبید

 ؟ میگی راست-: گفت و کرد نگاهم شده گرد چشمای با

 ؟ درارم گوشیمو میخوای..  آره-

 .. محشری تو..  کردم تعجب یکم االن فقط..  نه نه-

 ؟ بریم بیای من با خوب-

 ؟ دیگه روز یه برای بزاری نمیشه-

 .. آگاهی میرم منم برس کارت به تو..  نیست مهم باشه-

 .. باشی حتما باید میرم که جایی آخه..  نیست این منظورم نه-

 ؟ باشم باید-

 ! باشی باید حتما آره-

 ؟ بریم میای فردا برای پس..  خوب خیله-

 فردا برای باشه آره-

 فردگاه که اینجا..  رسیدیم ساعت ربع 3 بعد باالخره..  میره کجا داره امیر نمیدونم..  شدیم ماشین سوار هم با

 : آوردم زبون به سوالمو..  هست

 ؟ فرودگاه اومدیم چرا-

 شو پیاده فقط نباشه حرف-

 ما اما..  بودن فامیالشون منتظر مردم که ایستادیم همونجایی مردم بقییه مثل..  افتادیم راه به فرودگاه سمت به

 امیر به رو حوصلگی بی با میشد کنده داشت پاهام..  بودیم ایستاده دقیقه 20 حدود..  نبودیم کسی منتظر که

 : گفتم

 .... کی منتظر بگی میشه امیر-

 : شد بلند سرم پشت از خانوم یه صدای که بود نشده تموم حرفم هنوز اما

 .. جون رها-
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..  میکردم نگاه خانوم اون به داشتم حیرت با..  شدم مواجه مادرم چشمای کپی چشم تا دو با برگشتم که همین

 : گفتم هق هق با..  گریه زیر زدیم دو هر و کرد بغلم که گذشت چقدر نمیدونم

 .. خاله-

 .. برم قربونت ؟ خاله جان ؟ دلم عزیز جانم-

 زیاد خیلی..  بودم دلتنگت خیلی خاله-

 و گرفتم بغلم بود سالش 14 االن که رو آیدا بعدش و کردم بغل رو خالم شوهر و شدم جدا ازش دقیقه چند از بعد

 .. لوبیا و نخود قد بود شده براشون دلم بوسیدم محکم

 ازش خبری نه بود وقت خیلی من خدای..  بود کیمیا شماره خورد زنگ گوشیم شدیم ماشین سوار که همین

 : برداشتم بودمش دیده نه و داشتم

 ؟ الو-

 ! نمیشناسم که من ؟ میشناسید منو شما ببخشید سالم-

 کردم فراموش کل به اومد پیش ها قضیه خیلی..  شرمندتم..  جونم کیمیا برم قربونت..  عشقم سالم-

 چندم کیلو من کنی فراموش باید دیگه آره-

 کرد شروع راحله خاله کردم قطع که همین اما گذاشتیم قرار عصر فردا برای و شد نرم زدم حرف باهاش که یکم

 .. و کرده تعریف من از امیر که این از..  میزد حرف برام بود اونجا که روزی هر از و کردن صحبت به

 هم پسر و پدر و گوشی تو سرش آیدا و میدادم گوش من و میکرد تعریف خاله همینجور خونه به رسیدیم تا

 رانندگی مشغول

 کنم عوض لباسامو و خونه برم تا خواستم اجازه رسیدیم وقتی

 از من خاطر به زندگیشو نمیتونست باالخره..  نداشت گناهی اون بودم بخشیده رو خاله من..  بودم خوشحال خیلی

 و سفید شال با رنگی سبز بلند لباس..  میدادم بهش رو حق همین برای..  بشن بدبخت هاش بچه و بده دست

 قرمه-: گفت مکثی از بعد و کرد باز درو خاله زدم که رو زنگ..  رفتم باال در قفل از بعد و پوشیدم سفید شلوار

 .. عزیزم میپزم شام برای دارم عالقتو مورد غذای سبزی

 عالیه که بوش جونم خاله وای-

 رفتارت این از غیر به داشتم ازت رو رفتاری هر توقع: گفت خاله و نشستیم مبلی روی

 چی یعنی-
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 خیلی تو اما بری و پایین بندازی سرتو و نزنی حرف کلمه یه حتی و کنی نگام غیض با که داشتم توقع یعنی-

 نیاوردی هم روم به حتی تو..  بخشیدی منو تو..  عزیزم مهربونی

 ندارم رو شما به توهین و جسارت حق..  مادرمید جای شما حرفیه چه این جون خاله-

 توطعه با اونا..  شدن کشته ناحق به اونا..  ننداز دوستم مادرت،خواهرم،بهترین یاد منو..  نکن خون دلمو رها-

 .. شدن کشته داشتن پول و بودن خوشبخت که این خاطر به فقط اونا..  شدن کشته

 .. کنم فکر بهش نمیخواست دلم اصال..  کرد پاک دستمال با اشکاشو و گرفتم جلوش دستمالی

 خیلی زندگیم..  دارم خدارو من میکنه کمکم که..  پشتمه که دارم رو کسی من..  گذشت چیز همه..  خاله-

 کرده تعریف رو آرتین جریان امیر حتما..  صبورم اما تکراریه روزش هر..  شده مسخره

 کرده حقت در بدی چقدر چیزت همه بی عموی اون گفت..  دلم عزیز آره-

 ثروتش خاطر به اون..  بزنم سر بهش برم داره دیسک االن که این با نیستم حاضر ببینمش نیستم حاضر حتی من-

 آزادی گفت بعد و کرد جدا ازم و بودم عاشقش که کسی تنها..  کشت مادرمو و پدر

 نمیبخشمش من هم بیفته پام و دست به اگر حتی مرد این

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

 زندگی چقدر..  دانشگاهم..  بخیر دبیرستانم یاد..  کردن پیدا خودشونو راه تک تک اشکام افتاد پارک به که نگاهم

..  میاوردیم در بازی مسخره و میخوردیم بستنی..  بودیم پارک این توی ساعته 24 نمیره یادم..  داشتم خوبی

 کیمیا حتی که دارم مشکل انقدر االن ؟ چی االن اما بودم خوب..  بودم شاد بود نشده رو واقعیت که زمانی تا الاقل

 کردم فراموش دانشگاهمو و دبیرستان دوست بهترین

 ؟ رهــا-

 قدیمیش عطر همون..  دادم راه بینیم به عطرشو بوی و کردم بغلش محکم..  دیدم رو کیمیا و برگشتم

 .. گذاشتم تنها مشکالتت همه این با رو تو که هستم دیوونه من مقصر..  نکن گریه..  دلم عزیز..  برم قربونت رها-

 ! دورم ازت که ماهه چند..  کنم بغلت بزار فقط نگو هیچی!  کیمیا-

 : گفتم مقدمه بی و نشستیم نیمکتی روی

 کردن دعوت هم رو تو اومدن اینا خالم دعوتی من ی خونه شب فردا

 دعوتی خودتم حتی دعوتم فردا من..  شرمندتم!  رهایی-

 ؟ کجا ؟ دعوت-
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 .. آرتین تولد-

 .. فردا یعنی هست دی 3 تولدش آره-

 کرده دعوت رو تو ساناز رها-

 ؟ بیام نمیتونم من اما-

 ؟ چی برای-

 آوره عذاب ساناز با دیدنش و آرتینم عاشق هم هنوز من..  باشم بیخیال و ببینم رو تا دو اون نمیتونم من-

 .. خوب خیله-

 : گفت که شه بلند اومد

 ؟ کجــا-

 بیاره حرف حرفم رو که نمیشناسم رها اسم به کسی هم دیگه..  تو نه من نه-

 : گفتم و نیمکت رو نشوندمش

 ؟ شدی بچه مگر-

 .. تو نه من نه یا میای یا آره-

 میرما زود فقط باشه-

 .. نیار رو امیر خالت پسر فقط..  رهــایی عاشقتم-: گفت و کرد بوسم محکم

 باشه-

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

 و سبز رنگ به دکلته لباسی با ساناز بعد دقیقه یک حدودا..  فشرد رو زنگ کیمیا و کشیدم مانتوم به دستی

 : گفت لبخند با و داد دستی رسید که من به اما کرد روبوسی همه با..  کرد باز رو در مالیمی آرایش

 اومدی خوش-

 .. نشستم کیمیا کنار و گذاشتم اپن روی رو کادو..  نبود آرتین از خبری

 رنگ از خونه دکور..  بود بزرگی ی خونه..  بود مهمون پر تا پر سالن..  بودیم رسیده همه از آخر ما که این مثل

..  بود هاشون عکس بفییه و دی ای ال یه و قرمز فرش و سفید های مبل و سفید های پرده..  بود قرمز و سفید

 !..!  بود شده نصب هال توی بزرگ عروسیشون عکس
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 روی تا بود کافی همین..  میکرد نگاه بهش چشم تو چشم آرتین و بود شده خم آرتین دست روی پشت به ساناز

 : گفت و انداخت نگاهی من به خودش به مخصوص پوزخند با ساناز..  بخورم سر صندلی

 عزیزم بیا..  هست اتاقمون توی بقییش گلم بیا..  عروسیمون عکسای دیدن برای مشتاقی نمیدونستم جون رها-

 که پله تا دو از..  افتادم راه ساناز سر پشت غضب با..  بودند دوخته چشم من به همه که انداختم جمع به نگاهی

 افتادیم راه اتاقا از یکی سمت به ساناز با..  خوابه 4 میشه بیرون اتاق تا 2 با که خوردم بر اتاق تا 2 به رفتیم پایین

 : گفت ساناز شدن وارد از قبل

 دیگه بیرون بیا آرتین..  آرتین-

 میوشم لباس دارم-

 ببینه عروسیمونو عکسای میخواد مهمون یه بیرون بیا-

 ؟ پایین بیاری رو کسی نداری حق نگفتم من مگر-

 هستن خاص ایشون اما-

 .... میخواد که کس هر-

 : گفتم و انداختم زیر سرمو..  داد قورت حرفشو انگار و شد چشم تو چشم من با کرد باز که درو

 سالم-

 اومدید خوش سالم-

 ... ایشاال..  مبارک تولدتون-

 : گفت حرفمو میون پرید ساناز

 بدم نشونت عکسارو اتاق تو بیا جان رها-

..  رفتم اتاق سمت به ای اجازه با گفتن با کردم پاکش سریع نموند دور آرتین چشم از که خورد سر اشکی قطره

 و نشسته تاب روی ساناز یکی..  بزرگ مجلسی سر عکس تا 3 به افتاد چشمم در شدن بسته با..  بست درو ساناز

 دوربین سمت به دو هر دیگش یکی و بود گرفته ساناز سمت به رو گل دسته آرتین بعدیش میداد هلش آرتین

 ! بودند

 : گفت ساناز بگم چیزی اومدم تا

 ظاهر تو که میزدم حرف آرتین با داشتم کانادا اومدم که زمانی..  بود گوشم توی رها اسم میاد یادم وقتی از-

 اونروز چون شدم خوشحال خیلی..  ندارم وقت االن گفت اونم و بزنی حرف باهاش میخوای گفتی آرتین به و شدی
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 برگشت و کرد قطع حرفشو آرتین برگردوندی روتو بغض با وقتی اما اینجوریه دخترا با آرتین که شدم مطمئن

 : گفت و ماشینم در روی کوبید محکم بعد و کرد نگاه بهت

 .. لعنت شکوندم دلشو کردم ناراحت رو رها من..  همه به لعنت..  ازدواج به لعنت..  ساناز تو به لعنت-

 کارش این از آرتین عاشق و بودم دلنازک که منم..  گوشم توی خوابوند محکم یکی که کنم آرومش کردم سعی

..  تهران برگشتم اونروز فردای و رفتم هتل سمت به و شدم ماشین سوار ریختن فرو اشکام و شدم ناراحت خیلی

 : گفت و ریخت زهرشو کار آخر نزنه حرف که میاورد بهونه یا نمیداد جواب میزدم زنگ آرتین به که هم چی هر

 .. میکنیم ازدواج ایران برگردیم وقتی..  همیم عاشق رها و من-

 اومد آرتین اما..  برگشتید که این تا میکردم گریه شب هر..  گذشت من به چه روزا اون توی میدونه خدا فقط

 بهم چی همه که شد چی نمیدونم که این تا نداشتم زندگی برای انگیزه.. میت مثل بودم شده..  خواستگاریت

 کسی تنها..  میکرد ناله همش..  میگفت پسرش بد حال از و میزد زنگ عمه..  شدی ناپدید و زد غیبت یهو خورد

 و عمه اصرار به!  بود شده پدیدار وجودم توی امیدی ی روزنه یه باالخره..  بودم من بود خوشحال وسط این که

 اومد که شبی..  بود من فرد اون و نداشت بهش ای عالقه هیچ که شد کسی با ازدواج به مجبور آرتین عمه شوهر

 صحبت به کرد شروع صحبت برای اتاق توی اومدیم وقتی..  بود سرخ سرخ اشک زور از چشماش خواستگاری

 : میگفت که وجودمه توی پتک مثل هنوز روزش اون حرفای..  کردن

 مثل منو اون که شدم یکی عاشق فقط زندگیم توی من..  میکنم قبول کوچیکم خواهر عنوان به رو تو من-

 تو با من..  بشی فکری شغله برام هم تو نمیخوام..  بود برگشته که اولش عشق خاطر به دور انداخت چرک دستمال

 هم شاید البته..  بکشه زجر و ببینه..  شه خورد و ببینه رو ازدواجمون برگشت رها روزی اگر که میکنم ازدواج

 .. نکنه فرقی براش

 از..  بزاری تنهاش اومد دلت چجور که میکردم نفرینت تمام هفته یک و میکردم فکر موضوع به تمام هفته یک

 و بودم آرتین عاشق من..  دادم رو مثبت جواب باالخره..  پول هم و قیافه هم و تحصیل هم..  اوکیه لحاظ همه

 .. بودم دختر من باالخره..  کنم خودم جذب اونو میتونم که بودم معتقد

 مراسم بود اومده انگار آرتین اما بودم خوشحال العاده فوق من عروسی موقع کردم اعالم ازدواج برای رضایتمو

 باورت..  طوسی پیراهن با مشکی کروات و شلوار و کت تیپشم..  بود گذاشته غمگین الهاده فوق آهنگ یه..  ختم

..  میبینم تو چشم از اینارو ی همه من و نداشتیم هم بردار فیلم حتی ما ؟ رقصید من با تانگو موقع فقط میشه

 سردی با جوابم در اون اما کردم درست عالقشو مورد غذای بگم که زدم زنگ روز یه اینکه تا گذشت ماه چند

 : گفت و شد ساکت ای لحظه اما خونه نمیاد که گفت

 باشه دستت گوشی لحظه یک-

 عزیزم باشه..  نمون منتظرم بخور ناهار میخوای اگر عشقم باشه-: گفت بعد
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 روال همین به سال یک..  زدم پوزخند فقط کرد تعریف برام رو جریان و خونه اومد که بعد..  کردم کپ لحظه اون

 من از و بود رفته باال توقشون ها خانواده گذشت سال یک..  میشد قبل روز از تر شکسته آرتین روز هر..  گذشت

 : گفت و دستشون رو ریخت رو پاک آب روز یک آرتین..  میخواست بچه

 من به قبلش..  رستوران بریم شد قرار مدت یه بعد..  دیگه سال چند..  نداریم رو شدن دار بچه آمادگی فعال ما-م

 آقا با که وقتی..  شید دار بچه نمیخواید که بپرسم شما از و بشیم دار بچه سال 2 بعد قراره بگم که کرد گوشزد

 چجوری ندیدی..  شکست آرتین که ندیدی و امیر آقا ی شونه روی گذاشتی سرتو بشورید رو دستتون رفتید امیر

 : گفت تشر با شرون آخر که کرد همراهیت نگاش با

 کنی فراموش رو رها باید ؟ وضعشه چه این-

 

 : گفت آشفته چشمای و خونسرد لحن با هم آرتین

 کردم فراموش رو رها وقته خیلی من-

 با منم و شد ماشین سوار لبش روی لبخند با آرتین حرفاتون از بعد و میزنید حرف دارید که دیدم ناهار از بعد

 : گفت پرسیدم ازش که کنجکاوی

 نکرده ازدواج رها که این به..  بردم پی واقعیت به باالخره-

 .. کردی نابود آرتینو تو رها..  نمیدونستیم رو دلیلش کدوممون هیچ اما

 .. کرد سرد خودش به نسبت منو هم آرتین

 متاسفم واقعا من-

 از عشقم به نسبت احساسمو منم وسط این اما..  نمیخوره..  نمیخوره دردم به تو ناراحتی-: گفت خشم با ساناز

 این به نسبت هم آرتین که میدونم اما..  کی از نمیدونم..  دووند ریشه دلم توی ای تازه احساس..  داد دست

 جورایی یه یه مدیونتم..  خوشحاله موضوع

 ؟ من مدیتون-: گفتم تعجب با

 راستش..  راس..  آره-

 ؟ چی راستش-

 .. عاشق..  عاشق من-

 ؟ شدی کی عاشق-
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 امیر آقا عاشق-: گفت و کرد فوت نفسشو

 .. بست نقش لبم روی لبخندی بعد کردم نگاهش زدن پلک و کشیدن نفس بدون خشک چوب این دقیقه چند

 فایدس بی کارا این و نداری دوست آرتینو و..  امیری عاشق تو که گفت آرتین اما-: گفت ناراحتی کمی با ساناز

 فردای خودمو من..  بود آرتین به عشقم خاطر به کردم کاری هر من..  نیست اینطوری..  نه..  نه-: گفتم تند تند

 .. زندگیم از ای خالصه کردن سرآغازتعریف شد این و کردم آرتین بودن زنده

************************ 

 : گفت من به رو و کرد پاک اشکاشو ساناز

 شده حقت در نامردی همه این و کشیدی سختی همه این نمیشه باروم

 خطره در جونش چون بگم رو واقعیت نمیتونم هرگز و راضیم من اما درسته-

 شدی قرابانی تو..  نمیشه که اینطوری اما-

 ریختیم اشک و کردیم بغل همدیگرو

 کنم صحبت امیر با که میدم قول من ضمن در و تره مهم چیزی هر از برام آرتین..  نیست مهم-

 : شد صحبتامون ی ادامه از مانع کیمیا صدای موقع همون

  ؟ کجایی..  رهایی..  رها-

 اینجام: گفتم بلند نستا صدای با

 عکس قاب یه عسلی روی از و رفت تخت سمت به و شد بلند ساناز همونموقع شد نمایان کیمیا و شد باز در

 و همانا داد من به که رو عکس قاب ساناز گرفته آغوش در منو و بود نشسته کنارم کیمیا اومد سمتم به و برداشت

 آرتین و بود گرفته ازم کیمیا و بودم تاب روی باغ توی من که عکسیه همون این..  همانا منم چشمای رفتن سیاهی

 شدند شروع هم سر پشت اشکام..  کتش توی گذاشت و نداد اهمییت گفتم هم هرچی برداشت من سوییت توی از

 : گفت میداد ماساژ منو که همونطور کیمیا..  شدن سرازیر به

 رها همون باید تو ؟ نمیداد کس هیچ به اهمیت که اونی کو ؟ قبال ی دنده یه و مغرور رهای اون کو..  بسته..  رها-

 دروغه چی همه که میفهمه هم آرتین احوالت و اوضاع این با گرنه و باشی

 و نکرده ازدواج هنوزم که این با کرد ولش رها چرا که فکره توی همش کرده شک االنشم همین آرتین-:ساناز

 میگرده بر عشقش گفته



                 
 

 

 انجمن کاربر زاده محقق رها|  عاشقی مسیر در رمان

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

135 

 

 هق میون مردونه صدایی و گرفت رو فضا عطر بوی و شد باز در موقع همون گریه زیر زدم و پایین انداختم سرمو

 انداخت وقفه من های هق

 ؟ میکنید چیکار اینجا شماها-:آرتین

 رها..  میکردم تعریف گذشتمو داشتم-: گفت دستپاچه ساناز..  شد برابر چندین آرتین تعجب که بردم باال سرمو

 دلنازک که هم جون

 .. اونـ ؟ رها ؟ دلنازک-: کرد کرار پوزخند با آرتین

 عکس دید وقتی و انداخت عسلی به نگاهی شک با افتاد پاهام روی برعکس عکس قاب به چشمش موقع همون

 محکم نکشیده ثانیه به و کرد بهش نگاهی و برداشت پاهام روی از رو عکس قاب و اومد سمتم خشم با نیست

 که منم و بودن پراکنده زمین روی شیشه های خورده..  زد ساناز گوش توی کشیده یه بعد و زمین روی کرد پرتش

 : گفت خشم و عصبانیت با آرتین..  بودیم نشسته سیخ کیمیا با و بود پریده فازم سه از برق

 ؟ دختره این دست دادیش االن ؟ بازیافت بنداز عکسو این بودم نگفته بهت من مگر-

..  کوبید هم به محکم و بیرون رفت در از استوار هام قدم با آرتین..  بیفتم پس کرختی و حالی بی از بود مونده کم

 گرفتیم آغوش در رو ساناز کیمیا با و رفتم ساناز سمت به سریع

 بود من تقصیر همش میخوام معذرت..  عزیزم ساناز-:من

 خاطراتتون از برام میگرفت دلش که زمانی تازه..  بازیافت بندازم عکستو نگفت من به وقت هیچ اون..  رها-:ساناز

 بدی نتجاتش و بری که شدن غرق به زده خودشو و استخر اومده عالقه روی از و عمد از بار یه که این میگفت

 هتل برسونتت تا میمونده منتظرت درخت پشت همیشه یا داشته رو دنیا حس بهترین موقع اون میگفت

 بود برگشتنی زمان کاش ای بودم احمق من چقدر..  آرتین شدن غرق و استخر روز اون من خدای

 کرد پاک بینیشو اونم و آوردم براش دستمال سریع همین برای میومد خون ساناز بینی از

 که کردن اصرار شروین و کیمیا هرچی و کردم بهونه رو سردرد هم شام از بعد و بیرون رفتیم ساعتی ربع بعد

 رفتم خونه سمت به آژانس با و بشه خراب شبشون نذاشتم و نکردم بول برسوننم

 .. بود امیر ی شماره..  شدم بلند خواب از گوشیم خوردن زنگ با

 ؟ امیر جانم-:من

 بده گانی مژده خانم رها سالم-

 ؟ شده چی-
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 شد دستگیر عموت-

 ؟ چـــی-: گفتم بعد و رفت سیاهی چشمام لحظه چند

 پرونده سال چند از بعد هم اونا و کالنتری بردم رو وویس و بودم موضوع پیگیر همش من نبودی که روزی چند-

 خونه دیسک خاطر به هم عموت و رفتند عموت خونه به که این تا کردند بررسی موضوع روی و کشیدند بیرون رو

 هفته میتونی تو میشه معلوم قاضی رای دیگه ی هفته حاال شدند دستگیر عموت زن هم و عموت هم بود نشین

 کنی تعریف رو پیاز تا سیر از آرتین برای رو واقعیت تمام قاضی نظر از بعد دیگه

 اون امیر..  گفتن یــوهــو و تخت روی پریدن به کردم شروع و شدم بلند بعد و رفتم فرو بهت توی لحظه چند

 خنده از بود کرده غش خط ور

 که پیشت بیاد خواست هم عمت..  خوشحالیم برات واقعا مامان هم و من هم-: گفت و شد جدی دقیقه چند از بعد

 ندادم اجازه من

 بودم شده غافل عمه از خیلی مدت این توی وای-

 عموت پیش سر یه برو هم بعد بزن سر بهش و برو..  خانما خانم نداره عیبی-

 نمیگندیدم هم خودم پوست توی که بودم خوشحال انقدر

 ظاهر در جلوی زده حیرت قیافه با عمه و شد باز در دقیقه 5 از بعد زدم رو عمه خونه زنگ و شدم پیاده تاکسی از

 .. بود شده تنگ براش دلم چقدر که آخ..  گرفت آغوش در منو خوشحالی با باالخره تا موند مات دقیقه چند..  شد

 ؟ کردی گم راهو..  میبینم چی من خدای وای-:عمه

 زیاد خیلی شرمندتونم خیلی ازتون میخوام عذر واقعا من جون عمه

 میده پس داره کاراشو تاوان محمد و نشست حق جای خدا باالخره-: گفت اشکی صورت با عمه

 زجر خیلی منو کرد اذیت خیلی منو اونم اما..  اما بکشه عذاب اینجوری محمد عمو نیستم راضی خدا به من عمه-

 داد

 هستن هم مهسا و سهیل که تو بیا بیا..  دخترم میدونم-

 ؟ واقعا-

 .. بیا بیا گلم آره-
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 و شدند بلند جا از من دیدن با همزمان دو هر..  میکند پوست میوه مهسا برای داشت سهیل شدم که سالن وارد

 بود گرفته خندم کارش این از که منم..  کرد بغلم محکم و اومد من سمت به و افتاد دستش از میوه بهت با سهیل

 : گفتم

 میشم تموم االن ببین..  خدا رو تو منو نچلون وای-

 سالم..  کجایی معلومه رها..  دختر-

 بیای میتونستی که تو نیومدم من حاال..  شد عرض سالم-

..  داشت خوشگلی قیافه..  شده پروتز لبای و هشتی های ابروی با عسلی چشمای خورد مهسا به چشمم بعد

 بیام عروسیتون نتونستم من که شرمندتم جون مهسا سالم-: گفتم و رفتم سمتش

 ؟ دارم گله دستت از چقدر میدونی..  معرفت بی..  جون رها سالم-

 رو هممون و میگفت دار خنده چیزای هی سهیلم این زدن حرف به نشستیم و شدیم جمع هم دور ها مدت از بعد

 نکبت میخندوند

 خونشون برگشتن مهسا با بعدش و خونه رسوند منو سهیل که بود 10 ساعت حدودا

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

 گرفتم رو کیمیا شماره و کشیدم روشون دستی و انداختم لباسام به نگاهی بود صبح 10 ساعت

 کجایی سالم رها الو-

 مرسی خوبم کیمیا سالم الو-

 دارم شوخی باهات مگه مرض-

 ؟ خوبه شروین یواش بابا خوب خیله-

 ؟ کجایی..  خوبه بله-

 خونتونم در دیگه دقسقه 10 تا..  بیرون میام خونه از دارم-

 معضلی نداشتنم ماشین..  بیرون اومد تاکسی زدن بوق از بعد کرده آرایش و پیک و شیک خونشون در رسیدم تا

 خودشا واسه هست

 جدید کافه..  ایستادم روم به رو بزرگ کافه جلوی کرایه کردن حساب از بعد و رسیدیم مقصد به آژانس با خالصه

 توی داغ شکالت به و بود زده چونش زیر دستاشو که ساناز به خورد چشمم..  شدیم وارد کیمیا با بود شده افتتاح

 بود شده خیره دستش
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 اینجا نمیاد هفته وسط صبح کس هیچ آخه بودن نشسته نفر چند شاید بود خلوت خیلی شاپ کافی

 بهمون تلخ تلخ لبخندی و بغض با و کرد بلند سرشو ساناز هامون قدم صدای با..  نداشتم کاری امروز شکر رو خدا

 دوخت چشم

 دادیم چاکلت هات سفارش

 بیاید کردید قبول که مرسی -: ساناز

 ؟ داری کارمون چی بگی نمیخوای ساناز -: من

 مو به مو..  بگم میخوام اتفاقات تک تک از شم آماده بزار..  میکنم شروع-:ساناز

 .. کن شروع-:من

 گرفتم طالق-:ساناز

 سریع چقدر ؟ هفته یک این توی..  میکردیم نگاهش بهت با کیمیا و من

 ؟ چرا-:من

 حتی و داشت پا یه مرغش..  کنم صحبت آرتین با تا کانادا رسوندم خودمو بلیط اولین با که گفتم برات-:ساناز

 رفتم راست یک..  کردم نامردی من..  ایران برگشتم پرواز اولین با بازم..  نیام پرتون دم دیگه که کرد تهدیدم

..  کنه دکش نمیتونه که هست مزاحمی دختر یه گفته آرتین که گفتم کردم خیالبافی و آرتین پدر و مادر پیش

 اولین توی برگشتی کانادا از وقتی گفتند خوشحال پدرشم و مادر..  عاشقمه گفته آرتین میخواد منو اونم گفتم

 خاستگاریه فرصت

 قبول من حرف روی پدرش و مادر اما بودی تو شبش و روز..  کرد تعریف تو از قدری به آرتین برگشتین وقتی

 به لب منم ندیدین رو رها و نرفتین خاستگاری تا گفت و کرد حبس اتاق توی خودشو آرتین که این تا نمیکردن

 خوشش تو از دل صد و نه دل یک که مادرش..  خاستگاری اومدن..  عزیز و فرزند تک هم آرتین..  نمیزنم غذا

 عموت حتی کرد سخت مخالفت آرتین پدر یعنی عمم شوهر که بود این اونم میلنگید وسط این چیزی یه اما اومد

.. 

 کردم شروع و..  رو مخالفت دلیل پرسیدم ازش و اتاقش توی رفتم بود خونه( مهران) آرتین پدر که روز یه

 : گفت مهران عمو که شه خوشبخت میکنه ازدواج کس هر با و مهمه آرتین خوشبختی من برای که خودشیرینی

 نمیشه خوشبخت که اینجاست مشکل-:مهران

 ؟ چرا-:من
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 فقط کاش ای که..  کشید باال داراییمو همه که کسی کرد نابود زندگیمو که کسی دختر محمده دختر رها-:مهران

 ها خانواده هم همین برای داشتیم خانوادگی آمد و رفت هم همین برای بودیم شریک هم با ما..  بود دارایی

..  میکرد زندگی خانوادش پیش اونم نداشت وجود رها اسم به کسی ها موقع اون اما میدیدیم خیلی همدیگرو

 .. کرد نابود رو رها زندگی محمد

 زندگی عموش که باشه کسی عروسم نمیخوام من و میشه بزرگ محمد رفتار و تربیت زیر که ساله چندین رها اما

 .. کرد نابود هم منو

 جدی زیاد..  داره زن خودشم که کسی..  داره چشم زنم به محمد که نشدم متوجه خانوادگی های دیدار اون توی

 قطع بردارم اومدم تا و شد برقرار خونه از تماسی نبودم خونه که روز یه که این تا داشتم اعتماد حدی تا نمیگرفتم

 چی هر بود دانشگاه هم آرتین..  خونه سمت به افتادم راه سریع..  حدودا بود صبح 11 ساعت..  زد شور دلم..  شد

 چرا نمیدونم داخل رفتم و کردم باز درو سریع اومد که جیغ صدای نمیکرد باز کس هیچ میزدم رو خونه زنگ

 نکردم باز درو کلید با زودتر

 نبود اما گشتم رو جا همه نبود جا هیچ( آرتین مادر) آزاده

 که شدم مواجه ای صحنه با و کردم باز شتاب با رو در میومد اونجا از ها جیغ صدای خودمون خواب اتاق به رسیدم

 ......... رو آزاده داشت زور به عوضی اون ذهنمه توی هنوز

 من خدای وااای-: گفتم الناز به رو و دهنم جلوی گرفتم دستمو

 بودم خونده تهشو تا

 بوده خونه توی آزاده عمه گویا نکرده کاری هیچ محمد و رسیده موقع به زده شانسش میگفت مهران عمو-:الناز

 هم مهران به تا بشینید میارم براتون شربت تا محمد آقا-: میگه و میکنه باز و محمده میبینه میزنن رو آیفون که

 رو گوشی محمد که بزنه زنگ میاد میشه مشکوک که آزاده عمه..  بزنی زنگ نمیخواد میگه محمد اما..  بزنم زنگ

 ... و میگیره دستش از

 که شاهده فقط خدا خود اما شدم هم موفق و کنم جا مهران عمو دل تو خودمو که کردم سعی دلداریام با منم

 نزد دست من به بارم یک حتی آرتین

 من بگیری نظر در برام رو مجازات بدترین میتونی تو خودت با تصمیم بگم اومدم خیلی پشیمونم خیلی حاال

 که جوری هر مجازات پای به میزارم اما شبم و روز شده که برسم عشقی به که این و عاشقم االن اما نبودم عاشق

 میدونی خودت

 .. نگفته بهت محمد که مطمئنه چون بگم رو واقعیت گفت مهران عمو

 .. گرفت خندم دیدم که قیافشو میکرد نگاه الناز به داشت باز دهن با انداختم کیمیا به نگاهی
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 خودشو بود کرده سعی فقط بود نکرده کاری هیچ که الناز اما..  نه یا ببخشم رو الناز میتونم که کردم فکر خودم با

 ای گله ازش من میکرد کارو همین بود ای دیگه کس هر اگر که بده جا آرتین خود و آرتین پدر و مادر دل تو

 نداره کسی هر که میخواد شهامت خیلی خودش بود کرده اعتراف که همین نداشت گناهی نداشتم

 گفتی که مرسی کنه کاری همیچین که میشد وسوسه بود تو جای کسی هر نکردی کاری هیچ که تو-:من

  بکشم حرف زبونش زیر از میکنم سعی میزنم حرف باهاش نیست بهت حس بی اونم نباش هم امیر نگران

 میرفتم تنها باید من همینم برای هستن مهمون دنبالش میاد شروین گفت کیمیا اومدیم بیرون که کافه در از

 بزنم قدم یکم پارک تو برم گرفتم تصمیم و کردم خداحافظی ساناز و کیمیا از

 :گفت بلند نازی و ظریف صدای گذاشتم پامو که همین

 جـــون رهــــا-

 روی تلخ لبخندی و شد باز هم از هام اخم میدوید سمتم به که آشنایی ی قیافه دیدن با و برگشتم عقب به سریع

 نشست هام لب

 رفت فرو آغوشم توی نگین و کردم باز هم از دستامو

 : گفت من به رو اشکی چشمای با و کرد جدا خودشو دقیقه چند از بعد

 کردی؟ فراموش منو چرا داشتی مشکل آرتین با تو بود؟ شده تنگ برات دلم چقدر میدونی-:نگین

 میکردی درکم باید اما بودم دلتنگت خیلی منم ؟ نگین خوبی-:من

 کردی؟ ازدواج-:نگین

 نه-:من

 کردی؟ ازدواج خالت پسر با گفت روز اون داداشم چرا پس-:نگین

 مجردم هنوز من چون شده سوالتفاهم حتما-:من

 رو مامانم حلقه روز همون و نمیکردی ناز کاش ای کنی فکر که نمیخواستی وقت روز دو وقت هیچ کاش ای-:نگین

 ریخت هم به یهو چی همه چرا میگرفتی

 ریخت فرو اشکاش و

 بزنم لبخند کردم سعی

 میکنیم فکر که نمیشه طوری اون همیشه-:من
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 ولی دختره هنوز الناز میدونم من فقط چه گر گرفت که طالقی با خصوصا رفت باد به کامال داداشم زندگی-:نگین

 بکشه سختی باید چقدر که میدونه خدا داداشم برای سخته بازم

 کجاست؟ االن-:من

 زندگیش برای و بمونه میخواد ماه چند تا گفته شمال رفته برداشته چیزشو همه کرده قهر همه با فعال-:نگین

 بگیره تصمیم

 شد نابود زندگیش همه من خاطر به که بمیرم الهی ؟ چرا آخه ؟ شمال رفته

 خط با بعد و رفتم رو مسیری یه زنون قدم و کردیم خداحافظی هم از شد تموم هامون صحبت که این از بعد

 باشم داشته رو کافی انرژی باید و محمد دیدن برم فردا بود قرار خونه رسوندم خودمو

 خوابیدم زود بنابراین بگیره انرژی دیدنم با میخواستم بود خورده ابد حبس باالخره

********** 

 ای؟ آماده-:امیر

 میام االن-:من

 بیرون رفتیم خونه از هم با و کشیدم مانتوم روی دشتی

 میکوبید سینم قفسه به خودشو شدت به قلبم

 داشت نگه در جلوی

 میکنی چه ببینم برو خانوم رها خب-:امیر

 دارم استرس امیر-:من

 میمونم منتظرت همینجا من برو نداریما مسترس و استرس-:امیر

 نباشم نگران یعنی کرد بسته و باز چشماشو دور یه امیر دادم بیرون فوت صورت به شدمو حبس نفس

 وصل عمو دست به دستبند وسیله به دستش که سرباز یه که بودم گرفته ضرب پاهام با و بودم نشسته اتاق توی

 بست درو و بیرون رفت در از و ساعت نیم فقط گفت بند دست کردن باز از پس و شد اتاق وارد بود

 کردم شروع و کشیدم عمیقی نفس..  بود پایین سرش عمو
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 دادی زجرم انقدر چرا کردی مخالفت ازدواجمون با چرا که شد رو برام واقعیت امروز فهمیدم چیزو همه-:من

 من از تقاصشو خدا خودت ه*ا*ن*گ خاطر به که نمیکردم فکر وقت هیچ بود خودت کارهای خاطر به هم همش

 بگیره

 بگیری ازم عشقمو تو

 نزاشتی میخواستمش عاشقانه و شدم عاشقش خانواده دادن دست از خاطر به سختی سال شش بعد که کسی

 رسید بهت پدرم ثروت همه اینکه خاطر میاد؟به بدت من از چرا من از تنفرت و خودت اشتباه خاطر به کنم ازدواج

 گفتم نکنن؟چون اعدامت که دادم رضایت من کشتی؟چون ناعادالنه خانوادمو ناقابل؟چون زمین یه از غیر به

 بمونی؟ ابد حبس همون

 ؟؟؟ کردی زهر برام رو زندگی چون

 دیـگــه بگــو-:گفتم و کردم بلند صدامو

 اونم میدم پس تقاص دارم من نداره ای فایده هیچ پشیمونی-:رسید گوشم به چندشش و ضعیف صدای باالخره

 برای من خاطر به خانوادش از بشنوی سرکوفت روز هر نمیخواستم چون ندادم ازدواج اجازه من تا چند تا چند

 کردم مخالفت خیلی همین

 بچه چون بودم سقوط باعث من هست من گردن مادرت و پدر قتل آره داشتی نیاز چون نکردم مخالفت بورسیت با

 باشم داشته رو تو میخواستم چون نداشتم

 میکردم حسادت پدرت موفقیت به فقط من نزاشتم کم برات چیز هیچ

 نداشتم برادرم ، پدرت ثروت برای قصدی هیچ که شاهده خدا

 میخواستم رو تو من

 زنم نه و من نه نیومدی کنار کس هیچ با تو..  نشد اما دخترم بشه زادم برادر میخواستم

 همه خون سرطان و کمر دیسک..  نزدیکه من مرگ..  نمونده پنهون دیگه چیز هیچ..  میدونی رو واقعیت همه االن

 بمونم زنده بیشتر دادی اجازه که ممنونم من مردن برای دادن هم دست به دست

 نیست دلت ته از هم بتونی و نمیتونی میدونم چون نمیخوام حاللیت ازت

 بگم میخوام دیگه چیز یه فقط

 چیزو همه بگو براش رو واقعیت همه و زندگیت دنبال برو عشقت دنبال برو

 خودت خونه رفتی که وقتی ببین کردی ازدواج که موقعی اما بگیر هم رو دی سی این
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 فرو عمو بغل توی و شد کشیده دستم که بیرون برم اومدم کیفم توی گذاشتمش و کردم نگاه میز روی دی سی به

 رفتم

 جان رها شی خوشبخت..  دخترم..  کنم بغلت بار آخرین برای بزار-:محمد

 نداشتم اعتماد گوشام به بودم شده خیره رو به رو دیوار به تعجب با

  شد خارج در از سریع و کاشت پیشونیم روی ای ه*س*و*ب عمو

 میکردم نگاه مسیر به باز بلدهن و بودم بهت تو

 بیرون بفرمایید خانوم-:

 خارج کوچیک در از و کردم نگاه دستم توی دی سی به..  بود نگهبان اومدم بیرون زور به بهت از پسری صدای با

 شدم

 ترس از شد ظاهر جلوم جن اینهو یکی که میکردم نگاه رنگ سفید دی سی به و میرفتم راه داشتم زنون قدم

 کشیدم جیغ دلم ته از و گذاشتم قلبم روی چپ سمت دستامو جفت و رفت سیاهی چشمام

 میکنن نگاه دارن همه دیوونه چته-

 بود وایساده جلوم امیر و بود شده واضح تصاویر کردم نگاه رو به رو به خشم با میزد تند تند قلبم

 کردم سکته آدم جلو نپر معلق اجل مثل -:گفتم حرص با

 شدم مجبور نشنیدی کردم صدات چی هر که بودی رویاهات غرق انقدر -:گفت و انداخت باال خیال بی شونشو

 چیکار االن خب -:گفت موشکافانه امیر آخرش و کردم تعریف براش بغض با رو همه نشستیم که ماشین تو

 بکنی؟ میخوای

 ؟ چی یعنی-:من

 ؟ میگی بهش رو واقعیت..  میگم رو آرتین-:امیر

 کنم فکر بهش باید بزنه پسم که این از میترسم ندارم رو جرئتش بگم شدم مختار که االن-:من

 کن فکر خوب پس خب-:امیر

 داد صدا قـــرچ که چرخوندم سرمو سریع چیزی یادآوری با

 چیه الناز به راجب نظرت راستی-:من

 چی؟ یعنی-:گفت بود کرده هول انگار امیر
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 بزنم سیاهی توی تیرو گرفتم تصمیم و باال انداختم شونمو

 میکنی رفتار داری واضع خیلی آخه-:من

 بگو واضح چی؟ یعنی-:امیر

 داری دوسش میدی نشون داری ضایع-:من

 های شیشه توی بودم نبسته بند کمر اگر که ترمز رو زد محکم و کشید جدول کنار ماشینو ها دیوونه این این یهو

 میکردم سیر جلو

 دارم دوسش فهمیدن همه یعنی-:امیر

 داری؟ دوسش واقعا-: گفتم و شد باز نیشم یهو باز ذهنم و شد گرد چشمام

 خیلی اما دیدمش اول بار برای من و رستوران اومدن آرتین با که روزی همون از دقیقا آره گفت و کرد پوفی

 بود معلوم رفتارهاش از چون شدم عالقمند من اگر اما داشتم چشم دار شوهر زن یه به چون کردم نفرین خودمو

 شد برابر دو عالقم ندارن دوست همو اصال و نبوده اصول روی ازدواجشون اصال اینا فهمیدم که وقتی و دختره

  طرفست دو عالقه این که نمیشد این از بهتر

 نمیشه بهتر این از-

 چطور-:امیر

 گفتم خونسرد و انداختم باال ای شونه

 امیری سبک به اعتراف-

 ؟ چیه منظورت-: گفت و سمتم برگشت گرد چشمای با یهو

 هدف تو خورد صاف که بزنم سیاهی در تیری اومدم من کردی اعتراف خودت-

 نشده؟ متوجه کسی یعنی-:امیر

 ؟ بگی میری کی حاال بقییه به برسه چه نشدم متوجه تیزی این به خودم من بابا نه-

 ؟ میکنی ردیف برام تو-:امیر

 !!!!!!!! نه که چرا-: گفتم خوشحالی با

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

 : بعد روز دو



                 
 

 

 انجمن کاربر زاده محقق رها|  عاشقی مسیر در رمان

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

145 

 

 بده مژدگانی-

 ؟ چی بابت ؟ مژدگانی-:ساناز

 دیگه مژدگانی-: گفتم خونسرد

 میخندید ریز ریز کیمیا

 کردی؟ صحبت آرتین با-:ساناز

 و کردم حفظ رو موضعم..  نکنم زهرمارشون رو موندنی یاد به روز این کردم سعی اما کشید پر خوشحالیم همه یهو

 نه-: گفتم

 ؟ چرا آخه-:ساناز

 میکنیم صحبت موردش در بعدا کن تموم بحثو این-:من

 کردی؟ صحبت آقا امیر با-:ساناز

 من خدای وااای بگم امیر به رو موضوعت کردم فراموش اصال وای ای-: گفتم شرمندگی با و کردم گرد چشمامو

 ؟ نگفتی زودتر چرا خدایااا

 داری گرفتاری خیلی خودت تو عزیزم نیست مهم-: گفت و شد جمع چشماش توی اشک

 گفتم و دارم نشون گرفته حالمو

 کنید جمع پاشین نمیچسبه دیگه مژدگانی-

 بگیرم حالتو نمیخواستم من-:ساناز

 دپه فعال پرت حواس رهای این-:کیمیا

 رفتم بهش ای غره چشم

 خفن تیپش ولی بود ما به پشتش پسر یه که شیم خارج اومدیم

 ایوالاا تیپی چه پسرو اون ها بچه-:گفتم آروم

 کن درویش چشماتو رها-:ساناز

 هوایی و حال چه در بگو بهش یرى من جان ساناز-

 ؟ چی: شد گرد چشماش
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 بگو بهش برو آره-:کیمیا

 شدید؟ دیوونه-:ساناز

 نیست خبری هم امیر با کردن صحبت از نگی اگر-: گفتم سرتقی با

 کرد حرکت پسره سمت به آهسته آهسته نداره راهی فهمید وقتی و کرد نگامون ناراحتی با

 گرفت دهنش جلوی دستشو بعد و انداخت پسره دست به نگاهی پرید رنگش رسید پسره جلوی که همین

 ایووول گفتیم و زدیم هم به دستامونو کیمیا و من

 پیچید کافه توی سفارشی آهنگ موقع همون

 نداره نوری شب تو بی ستاره آی ستاره آی

 چاره راه تنها توی بیفتم نفس از نزار

 من با زمینیم و رویا دختر..  سانازم:شرح این به کارت با رز های گل بعدم و شد شوکه دید که امیرو ساناز میدونم

 میکنی؟ ازدواج

 میکنی؟ ازدواج من با-:گفت و گرفت ساناز جلوی و کرد بازش و آورد در کتش از رو جعبه و شد بلند امیر

 میشد جاری چشماش از اشک قطرات و بود بهت توی هنوز ساناز

 درآورد رو حلقه امیر

 کرد دستش و گرفت امیر دست از رو حلقه ساناز

 بودن زده حلقه نفر دو این دور تا دور که مردم هورای و جیغ و سوت با شد همزمان

 کرد بغلش محکم امیرم و امیر بغل توی کرد پرت خودشو ساناز یهو

 بودیم حلقه دنبال در به در بعدشم و رسیدم نقشه این به کردن فکر کلی بعد دیروز

 هم بقیه و میفتاد پس داشت خوشحالی از که خاله داد خبر خانوادش به و خرید امیر براق خوشگل حلقه یه تا

 شدن خوشحال

 کردن حقم در خواهری کلی که بود کیمیا و رها کمک به همش اینا-:امیر

 کرد بغل محکم دوتامونو و سمتمون اومد میریختن مهابا بی اشکاش ساناز

 بود کیمیا کمک به نصفیش نقشم آخه
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 کنند دائم عقد سریع انقدر هفته یک عرض در که باشن هول أینا انقدر نمیکردم فکره اصال من

 خوشحالند خیلی که عمو و خاله

 خودمونی کوچیک جشن یه فقط بگیرن عروسی که نیستن راضی کدوم هیچ اما

 محضر توی حتی ندیدم آرتینو امروز به تا

 کیمیا و ساناز و امیر کمک با اونم گرفتم تصمیممو امروز اما

 کنم عملیش میخوام و

 نداده اطالع همه به فهمیده تازه خودش چون اما دوماهه حاملست هم خانوم کیمیا راستی

 خانومم؟ نداری الزم چیزی میگه میره راست میره چپ شروینم

 نیست؟ گشنت ؟ اوکیه چی همه

 نیست؟ تشنت

 نداری؟ درد

 نمیزنه؟ لگد

  ؟ آخه میزنه لگد هم دوماهه بچه نمیدونم

 مطمئنید؟ ها بچه-    

 مطمئنیم هم ما کردی لطف خیلی امیر و من به تو-:ساناز    

 کشیدم عمیق نفس بار چند    

 کن حفظ خونسردیتو رها-:کیمیا    

 میترسم ها بچه-    

 گفت و اومد سمتمون به میکرد نگاه پایینو پنجره از داشت که شروین    

 کرد پارک ماشینشو ها بچه-:شروین    

 میترسیدم نشستم صندلی رو رفتم سریع    

 خدا فقط بقییه نقشه مخصوص بود ما مخصوص امروز کردیم اجارش قبل از بود برج ۲۴ طبقه بود کوچیکی کافه    

 بده جواب کنه
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 کرد بلندم و گرفت دستمو کیمیا    

 ایستادن جلو ساناز و کیمیا    

 صدای کردم پنهان خودمو امیر و شروین سر پشت منم سرشون پشت بود تر بلند قدشون چون شروینم و امیر    

 بود کرده یخ بدنم شنیدم رو هایی قدم

 داره باهاش مهمی خیلی کار چون کافه باید امروز گفت و زد زنگ آرتین به شروین دیروز    

 دادم قورت دهنمو آب انداختم راهرو به نگاهی امیر کنار از    

 میداشت بر قدم از قدم آهسته آهسته زیر به سر آرتین    

 دزدیدم سرمو منم همزمان و کرد بلند سرشو رسید که جلو    

 باشه شروین فقط نبود قرار مگر ؟ اینجا ؟ شماها-:آرتین    

 خارج ها گو بلند تک تک از غمگینم صدای و فشردم بود کردم عرق دستای توی که رو ریموت دکمه همزمان    

 شد

 پس بدی گوش میخوای اگر..  بشنوی سختیمو از پر سالهای..  دالمو درد تا اینجایی االن تو..  آرتینم سالم -    

 نکن نگاه سرتم پشت و برو و برگرد راهرو همین از نه اگر بمون

 میکرد نگاه اطرافو واج و هاج که انداختم آرتین به نگاهی امیر بغل از یواشکی    

 حرفام به و روش بشین هست کنارت صندلی..  ندارم رو تو با شدن رو روبه جرئت من صداست یه فقط این-    

 کن گوش

 کردم نگاش یواشکی و کردم استپ رو صدا    

 آرتـــیـــن    

 روش میشینم و میکشم رو صندلی هستم شوک توی    

 میبره باال قلبمو ضربان صداشم حتی    

 ؟ عاشقشم وار دیوونه هنوز چرا ؟ نکردم فراموشش هنوز چرا    

 و میکنم ازدواج میشم عاشق دانشگاه میرم میشم بزرگ میکردم فکر کرد تغییر سالگیم ۱٨ از من زندگی همه-    

 میکنم زندگی بچم شاید و مادرم و پدر و همسر کنار در خوشبختی با
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 که کسی تنها و دادم دست از مادرمو و پدر که سالی عمرم سال ترین کذایی شد سالگیم ۱٨ نشد اینطور اما    

 بود کیمیا داشتم

 برای چون نکنم فکر بهت کردم سعی اما شدی خواستنی شدی جذاب برام دیدمت که اول ترم اول روز همون از    

 بشی ساز خاطره برام اینجوری هم تو نمیخواستم بودم خورده شکست مادرم و پدر

 شد شروع کشور اون از چی همه بورسیه تا کردم تحمل سال چند    

 کردم دستم رو حلقه هم همونجا و کردی عالقه ابراز من به تو    

 شد مانع عموم و پدرت دیرینه دشمنی اما    

 بزنه کاری هر به دست عموم که شد باعث    

 کنه نابود رو جفتمون زندگی بود مقصر عموم که این با شد باعث    

 عمومه ی اجازه با دایره رو میریزم رو واقعیت دارم که االن    

 نکرد اما میکنه لطف حقم در داره میکرد فکر اون    

 نشه اعدام که دادم رضایت خورده ابد حبس داره سرطان عموم    

 بوده عموم توسط مامانت کردن اذیت سر مشکل که میدونی    

 گرفت رو عموم هممون آه    

 تیمارستان فرستادنش عصبی فشار خاطر به اما شد دستگیر هم عموم زن    

 شه آزاد عموم زن دادم رضایت حتی من    

 بود اینطوری سرنوشتش اما    

 بود عموم سر زیر همش تصادف روز اون    

 کرد اینکارو اون    

 میخندیدن دو هر خونه رفتم وقتی    

 بگم بهت اگر که هست آدماش از یکی گفت و زد زنگ عموم که بگم واقعیتو اومدم شاپ کافی روز اون    

 میکشتت

 کنه؟ رحم دشمنش پسر تو به میخواست نکرد رحم هم برادرش زن و برادر به که آدمی    

 بگم واقعیت از کلمه یک اگر میکشتت که کرد تهدید    
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 بود بیشتر ارزشش خوشبختیم از تو جون    

 بمونم نتونستم اما شیراز رفتم    

 نتونستم دیدم رو تو وقتی اما تدریس برای دانشگاه میرفتم باید و خریدم خونه امیر کمک به    

 تدریس برای بیام دیگه سال ۳ دادم تعهد و دادم انصراف    

 کن قضاوت داری دوست جور هر حاال    

 شد قطع صدا    

 کنار رفتن ساناز و کیمیا    

 میپرستیدمش که دختری رها اسم به شد ظاهر دختری آخر در و کنار و رفتن شروین و امیر هم بعدش    

 بود پایین سرش    

 میکشید خجالت    

 کردم قضاوت زود چقدر    

 شد اذیت چقدر    

 بکشه و کرد وارد من به عموش خاطر به که زجرایی جبران کوچولو یه باید اما    

 یکم فقط    

  رفتم سمتش به و شدم بلند صندلی روی از    

 داشتم فاصله باهاش قدم یک فقط که رفتم نزدیکش انقدر

 میکردن نگاهم منتظر همه ها بچه

 گرفت باال سرشو رها

 کرد تپیدن به شروع قلبم

 :گفتم و کردم مشت دستامو

..  دیره خیلی حرفا این گفتن برای سالمه ۲٩ من و سالته ۲۷ شما که اندی و سال ۲ از بعد االن هنرور رها خانوم

 خیلی

 کنی ترکم که باشم داشته اینو استرس لحظه هر تا برگردم نیستم حاضر دیگه من
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 نیستم گذشته آرتین دیگه من

 شدم خارج رو راه از و برگشتم و برگردوندم سرمو هم بعد

 خوردم سر دیوار کنار

 میکنه دگرگون حالمو چشماش توی اشک و متعجبش صورت

 کردم کج سرمو شد بلند ها دختر جیغ صدای

 سرش باالی تا بچه و بود افتاده زمین روی رها

 بخوره که میداد آب بهش امیر و

 رهـــــا

 من مهربون آرتین بزنه رو حرفا این آرتین نمیشه باورم

 راست سمت رفت که همین کردم دنبال شدنشو محو و رفتنش

 سرد زمین روی افتادم و شد سنگین بدنم

 میشنیدم رو محوی صداهای

 بیار آب براش امیر-

 شده وارد بهش عصبی شوک.

 کن باز چشماتو رها•

 نفهمیدم هیچی بعد و

 کردم نگاه همه نگران صورتای به واح و هاج و کردم باز چشمامو صورتم روی آبی پاشیدن با

 ؟ رفت-: گفتم ناراحتی صدای با اومد یادم چیز همه لحظه چند بعد

 باشه نرفته داشتم امید انگار داد تکون مثبت ی نشرته به سری حزن با هم کیمیا

 العمل عکس این از غیر به میکردم چیو همه فکر خدایا

 ؟ من خدای کردم گناهی چه درگاهت به من آخه

//////////////////////////////////////////// 

 گذشته هفته یک
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 درد پر هفته یک

 عذاب پر

 سختی پر

 کردم مقاومت همیشه مثل من و

 نیست شدنی عوض تصمیمم دیگه گرفتم آخرمو تصمیم

 رسیدم نتیجه این به هفته یک این توی تنهایی به خودم

 نبودم مصمم تصمیمم توی انقدر وقت هیچ

 میکنم نگاه هست دستم توی که کاغذی تیکه به

 بزنه رقم قراره بعد به این از زندگیمو که کاغذی

 نگفتم کس هیچ به هنوز

 کانادا به بلیط

 بمونم همیشه تا میرم االن و کردم سپری خوشی و سختی با سال ۲ که کشوری

 شد تر راحت کارم داشتم پاسپورت و ویزا چون

 زندان رفتم پریروز

 یادمه هم هنوز

 میرم دارم من-

 کجا؟-:عمو

 کانادا-

 تفریحی؟-:عمو

 همیشه برای نه-

 اونجا نداری کسیو اما-:عمو

 اونجا میرم هست عمه ی خونه-

 .. نداری کسو هیچ اما-:عمو
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 زدم پوزخندی

 دادید عادتم خودتون..  دارم عادت تنهایی به-

 انداخت زیر سرشو شرمنده عمو

 نامت به زدم زمینامو،،خونرو همه آوردم سرت بال همه این که پارسال-:عمو

 بخورم حروم پول نیستم حاضر-

 حروم؟ چرا-:عمو

 حالله؟ بقییش کنم باور ندارید که توقع کشیدید باال آرتینو پدر رستمی آقای زمینای وقتی-

 چی؟ پدرت زمینای-:عمو

 میکنم قبول اونارو-:گفتم و کردم بلند سرمو

 بأنک عابر کارت توی ریختم فروختم اونارو-:عمو

 تخته کنار میز سوم کشوی توی کارت

 هست تو سهم همه ۵۱۵٨ رمزشم

 داخلشه توجهی قابل پول

 نمیکردی قبولش تو و بود برابر ۳ - ۲ االن میدونم داشت اگر که نداره سود

 یادتونه هنوزم-

 داری که هم کلید معلومه-:عمو

 بکن خواستی کاری هر خونه با

 داری که رو کلیدش

 بشه نامت به همه و کنی امضا یه داری آدرسشو که دوستم محضر بری کافی

 کن استفاده سفرت خرج برای واقعیته سهم از کمتر خیلی و کارته توی که پدرت ارث از

 عمو ممنون-

 ؟ زدی حرف آرتین با ضمن در سهمته همش أینا-:عمو

 نکرد قبولم-: گفتم شدم بلند جام از که همونطور
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 عمو خداحافظ..  دیره گفت

 باش خودت مواظب-:عمو

 نکنم نگاه چیز هیچ به کردم سعی خونه رفتم

 عمه خونه رفتم و برداشتم کارتو

 باشم دور سال چند میخوام گفتم فقط

 بودن هم مهسا و سهیل

 داد رو سویتشون و خونه های کلید عمه

 مظلوم ی زاده برادر باش خودت مواظب گفت هم آخر در و ریخت اشک و کرد بغلم عمه کردم خداحافظی ازشون

 من

 باشم تماس در باهاشون گرفتن قول هم مهسا و سهیل

 گرفت بلیط برام دوستش از هم سهیل

 میرم دارم راحتی همین به

 کشور این از

 آدما این از

 دارم پرواز شنبه پنج

 هست شنبه یه امروز

 بانک تو ریختم پولشو و فروختم هم رو خونه

 بفرسته برام همرو سهیل اونجا رفتم شد قرار

  ببرم پول همه این نمیتونم که اینجوری

 برداشتم گوشیمو

 بقییه العمل عکس از داشتم استرس..  دادم تکونش دستم تو باری چند

 گرفتم رو خاله شماره

 عزیزم؟ تویی خاله رها -:خاله
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 خاله سالم-

 خوبی؟ برم قربونت -:خاله

 خوبید شما ممنونم-

 خوبیم هم ما الحمداله عزیزم مرسی -:خاله

 کنم خداحافظی زدم زنگ خاله-

 چی؟ خداحافظی-:خاله

 میرم دارم من-

 میری؟ داری کجا -:خاله

 ...و قابلمه و آرایش میز و پاتختی و تخت مثل وسایلش و مبل با فروختم رو خونه.. زندگی برای کانادا میرم دارم-

 ؟ چی یعنی -: گفت جیغ با خاله

 همه با بودم اونجا هم سال ۲ کنم زندگی اونجا تا داد رو خونه کلید عمه شم آروم برم سال دو یکی میخوام خاله-

 آشنام چی

 کرد قبول اکراه با خاله تا زدم کله و سر کلی

 زیاد خیلی بود عصبی و ناراحت خیلی

 زدم حرف کیمیا با هم تمام ساعت یک

 باشم زایمانش میخواسته میگفت و میکرد گریه اخرس تا اول از

 شد ردیف زودی همین به چی همه

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

 آدمه ذره یه اون میکردم فکر

 عالمه یه دلم شد تنها رفتو

 یادمه که اونجایی تا البته

 سادمه دلِ این از خوردم چی هر

 دیگه مزاحم قطرات بندش پشت و خورد سر چشمام از اشکی قطره
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 هاشون طعنه و آدما از شدم خسته من

 رفتناشون و اومدن از شدم خسته

 روهاش پیاده خیابونو از خستم

 باش مراقبم بودم خواسته که ازت

 داشت خواهد و داره و داشت خیلی رها تنهام خیلی من آرتینم

 تنهام تنهام تنهام چقد

 دستام تو بی سرده چقد

 میخوام میخوام میخوام رو تو

 چشمام سرده اشکه از پر

 میخواد رو تو خستست خیلی گذشتت رهای آرتین ؟ رو رز گل یادته ؟ من رهای میگفتی یادته ،، من آرتین

 میخواد دستتو

 تنهام تنهام تنهام چقد

 دستام تو بی سرده چقد

 میخوام میخوام میخوام رو تو

  چشمام سرده اشکه از پر

 میکشه نفس توش داره عشقم که شهری از من شدن دور ،، رقتنه وقت فقط آره وقت بود چیز یه وقت

 میکنه زندگی توش عشقم که کشوری از شدن دور

 نمیشه اما شم دورتر خیلی خیلی میتونستم کاش ای

 و من های عکس خاطر به چمدون سنگینی..  نبردم بیشتر لباس دست ۱۰ شاید بستم سختی به چمدونمو زیپ

 آرتینه

 عشقم بوی با لباس دست یک و آرتین عطر

 عاشقشم که بویی

 محرومم ازش نکرده ه*ا*ن*گ به وقته خیلی که بویی
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 چیز همه برای شده تنگ دلم

 نکرد قبول منو باز هم واقعیت شنیدن با حتی اون

 .. باش خودت مراقب آرتینم

 .. لطفا..  شو خوشبخت

 کردم حرکت در سمت به و اومدم بیرون اتاق از و کشیدم ساکو دسته

 بیرون اومد هست خونه جدید صاحب که صادقی آقای همزمان

 ؟ سالمتی به شدید عازم هنرور خانوم به به-:صادقی

 بیاد دنیا به خونه این توی بچه ایشاال باشه همسرتون و شما برای خوبی خونه امیدوارم میرم دارم دیگه بله-

 خدامونه از که ما ایشاال -:گفت و گذاشت زمین رو ها وسایل

 رسیدم پارکینگ به آسانسور با خداحافظی از بعد

 مُهیاست رفتن برای چیز همه

 انداختم مچیم ساعت به نگاهی

 هست ۵:۳۰ من خدای وااای

 دارم پرواز ۶:۳۰ من

 آژانس زدم زنگ سریع و خودم سر تو زدم یکی

 نذاشتم هم رو چشم فرودگاه تا..  شدم سوار هولهولکی

 نکردم ساعتم نگاه استرس از حتی

 میزد کجخند بهم روم به رو بزرگ ساعت..  شدم فرودگاه وارد

 میداد نشون رو کم پنج ۷ ساعت

 ندارم شانس هم رفتن تو حتی

 پریده گفتن که رفتم اطالعات سمت به سریع

 نداشت هم تاخیر حتی

 ؟ کنم چیکار باید االن من خانوم ولی-
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 برید بعدی هواپیمای با بمونید منتظر ساعت ۱

 داره خالی جای و میرسه زود بعدیمون پرواز که خوشانسید خیلی شما

 صندلی روی نشستم و گرفتم شیرکاکائو و رفتم فرودگاه سوپری سمت به

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

 آرتــیــن

 ساعت به لعنت من به لعنت..  لعنتی اه کردم نگاه ساعت به عصبی

 پروازا به لعنت

 باشه داشته تاخیر پروازشون که میکردم حرکت امید این به فقط

 آوردم یاد به خونش برسونم خودمو سریع بود خواسته آزم شروین که پیشو ساعت ۱

 شده؟ چیزی-

 نمیبخشمتون وقت هیچ من آرتین آقا-: گفت و سمتم اومد گریون کیمیا

 چرا؟ اونوقت-

 ؟ بود کشک همش ؟ شد دود ؟ رفت کجا رها به عشق همه اون-:کیمیا

 همین میکنم تنبیه کوچولو یه رو رها دارم من-

 تنبیهش کوچولو یه کشور این از رفتنش با آره؟ ؟ همین: گفت داد با و چسبوند آمپر ها دیوونه مثل یهو

 دل میگه چون ببینه بار آخرین برای منو بیاد نشد حاضر حتی نیست؟ بس کشیده زجر همه این میکنید؟اون

 میشه سخت کندن

 ؟ میزنی تنبیه از حرف شما اونوقت

 رفت؟ کجا-:گفتم باز دهن با

 کندن دل که داد قسم همرو فرودگاه نیام که داد قسمم پروازشه ۶:۳۰ ساعت سال دو یکی برای اونم کانادا-:کیمیا

 باشه تر راحت

 روندم فرودگاه سمت به و شدم ماشین سوار سریع فقط شد چی دیگه نفهمیدم

 اصلی در به رسوندم دو با خودمو کردم پارک که ماشینو

 برم من میزاشت بازرسی این مگر حاال
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 کردم پرواز اطالعات سمت به شدم که راحت

 رفته؟ ۶:۳۰ ساعت کانادا - ایران پرواز ببخشید خانوم سالم-

 دقیقست ۴۵ آقا بله-:خانوم

 کرده پرواز موقع سر پس

 زمین خوردم سر

 رفت من رهای

 رفت زندگیم عشق

 کردم چیکار ببین اما شه تنبیه فقط یکم میخواستم من

 رفت رها

 آدمه پر و شلوغ جا همه

 کردم طی رو اطالعات با قدم چند و شدم بلند

 ؟ کنید پیج رو هنرور رها خانوم میشه خانوم-

 کرد پیج سوال بدون اونم

 گرفتم سرمو و نشستم صندلی روی

 کردید؟ پیج منو شما ببخشید سالم-

 دوختم چشم روم به رو دختر به و کردم بلند سرمو ها دیوونه مثل

 رفتن اما داشتم کار باهاتون آقایی یه نه-:خانوم

 آقا؟ یه-: گفت تعجب با رها

 دارن براتون بسته یه گفتن جران آقای یه بله-: خانوم

 ممنونم-:رها

 کرد حرکت راست سمت به و

 نداشتم شدن بلند نای حتی

 .. میشد تر دور و دور داشت رها
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 رهــــــــــا

 ککککککککن صبررررررر رهااااااااا-

 وایسادم جام سر میخکوب دادی صدای با

 نذاشتی؟ تنها نرفتی؟منو من رهای:گفت یکی سرم پشت از یهو ندیدم رو کسی

 آرتین سمت برگشتم تعجب با

 میکنی؟ چیکار اینجا تو-

 کردم اشتباه فهمیدم چون اینجا اومدم من-:آرتین

 کنم کوچولو تنبیه یه عموت حرفای به دادن گوش خاطر به رو تو میخواستم من

 بودی پریده دستم از همیشه برای بود نگفته کیمیا اگر امروز

 بگم تا اینجام ثانیه و دقیقه و ساعت این االن من رها

 : داد ادامه باندی نسبتا صدای با

 دارم دوست-:آرتین

 سمتمون برگشتن اکثرا

 نمیشد این از تر گرد چشمام

 کن ازدواج من با بگم تا اومدم-:آرتین

 همیشه ی همیشه همیشه برای

 گفت و کرد دستم رو بودیم گرفته پیش سال ۳ که رو ای حلقه

 نکن ترکم وقت هیچ دیگه-:آرتین

 گفتن هم با اطرافیانمون کسی سه دو یک با همزمان

 بشید خوشبخت-

 گریه زیر زدم و اومدم خودم به یهو

 شد خیس بلیطم

 کرد پارش حرکت یک در و گرفت بلیطمو آرتین
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 زیان و ضرر بابای گور-:آرتین

 ؟ چیه نظرت نگفتی

 نداشت؟ دوست رو تو میشه مگر-

 گذاشت؟ تنها رو تو میشه مگر

 شده بسته چشات به نفسام

 ساخت دیوونه ازم عشقت ببین

 من رهای دلنازکی و مهربون همیشه تو-: آرتین

///////////////// 

 باشه خواب همش شاید نمیشه باورم

 باشه رویا همش شاید

 عروسیمونه دیگه ماه ۴

 عشقمونه روز

 شد سریع خدا خواست به چیز همه

 عمه خونه یا ام خاله خونه یا مدت این تو

 خوشحالن همه

 میباره شادی چشماشون از

 راضین همه

 شدنی آزاد چه اما شد آزاد عمو و دادم رضایت

 تر مهم همه از و کن زندگی و باش آزاد بزنی هم به زندگیتو و بگیری خبر من از نداری حق دیگه گفت آخر روز

  باش خوشبخت

 خوشحاله بیشتر همه از نگاه

 خوبن خیلی آرتینم پدر و مادر
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 خوابست ۳ که جدیدمون خونه توی خودم سلیقه به و خریدیم رو جهیزیه خاله و آرتین مادر مینا مامان کمک به

 چیدیم

 خوبیه و جادار خونه

 باشیم راحت که شد خونده سیغه هم ماه ۴ این توی

 خوبه خیلی چیز همه

 داد خواهد اناشاال و میده نشون من به خوش روی داره زندگی بخواد خدا اگر

 کن باز رو جعبه رها-: آرتین

 هست؟ چی-

 کن باز تو-:آرتین

 موند باز دهنم کردم باز درشو که همین

 دیدم عمرم توی که عروسی لباس بهترین

 لباس زیباترین

 پوشیده و شیک خیلی

 جداست عروسی که این با

 کم نقش با تیره گیپور سینه باالی

 نبود معلوم اما داشت پف کوچولو یه حریر کامل هم پایین

 هست عالی خیلی

 معرکست العادست فوق لباس این آرتین وااای-

 گذشت رویایی چیز همه

 .. گذشت زود چه خواب یه مثل

 اومد دنیا به هم خاله عزیز

 کامل ماهه ٩

 ماه مثل زیبایی پسر
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 باشه راحت میتونه کیمیا عروسیمون توی الاقل خوبه

 آرمین گذاشتن هم خاله عشق این اسم

///////////////////////// 

 بعد سال ۳

 پسر این دست از گرفتم سرسام خدایا وااااای-

 ؟؟؟؟؟؟؟ کجااااااااایی آرتییییییییین

 خانومم اومدم-:آرتین

 بیرون اومد بود دنیا عطر زنین هم به حال االن که عطرش اون با پیک و شیک

 کرد خفم عطرت بوی نشو نزدیکم-

 کرده دگرگون مامانشو حال که بشم خانوم رزا این قربون ای-:آرتین

 میاد دنیا به دیگه ماه دو-

 میگذره زود چیز همه دیگه بله-: آرتین

 ببینم اینجا بیا مامان آرتا هااا تحویله سال دیگه ساعت دو-

 پسرم

 گذشت رویایی سال سه این همه

 آرتا پسرمون

 رزا دخترمون

 زد رقم برام رو زندگی این چون دارم دوست زندگیمو های سختی

 نیاورد طاقت شد فوت پیرارسال عمو

 شده فوت گفتن و زدن زنگ تیمارستان از پارسال هم عمو زن

 پوشیدم مشکی و شدم خاظر دو هر مراسم سر

 قائلم براشون احترام

 منه ساله ۲ آرتای یک پایه همبازی و سالشه ۳ خاله آرمین
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 بگم منه مال االن از این میگه و دخترمه دنبال چشمش آرمین

 گرفت جا بغلمون توی و آرتین و من و بین اومد آرتا

 سرجاش اومد و کرد تنظیم دوربینو آرتین

۱-۲-۳ 

 شد گرفته عکس و

 سال کردن تو برای آرش بابا و مینا مامان خونه سوی به پیش

 پایان

۱۱:۵۴ PM 

٩۵/۰۵/۲٨ 
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