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 یهمسر اجبار

 (NM:gh:مه گل)سندهینو

 .دمیسر کش موندشویرو  برداشتمو باق ییچا

 !!یترکیشد. بسه کمتر بخور م میو ن شیش یزود باش د لعنت آنا

 .یکنیرفتار م ایترم اول نی. بعد دو ترم تو هنوز عگهید امی،م یروان خورمیانگار از ارث بابات م هیچ-.

پراز شکالت  یبخوام از خونه شم چنگ زد به کاسه  نکهیسرعت آماده شدم...قبل از ا تیرفتم تو اتاق بانها پاشدم

 که رو اپن بود.

 . شااهللید آنا مرگ بزنه تورو من راحت شم ا-

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 اومدم اومدم-

 

که اسمش  یترخوب و دوست داشتن،دخ رفتمیبادوستم که هم خونه ام بود م نینداشتم بخاطر هم نیخودم ماش 

  دنیخندیو م گفتنیغر زد رفتم سر کالس جمع همه جمع بود وم دمیفحشم داد و تا رس یزهرا بود .توراه کل

 سالم چه خبره برو بچ چتونه؟!!-

 اداهاش! نیبا ا کردنیرومسخره م بایهمه رو دعوت کرده االنم بچه ها داشتن ز باستیآخر هفته تولد ز یچیه-

 ارمیمن اصال ادا در نم ری:نخبایز

 ییبایبود.از نظر ز یتموم صورتشم عمل کردیم یخونواده پول دارکه با همه امکانات داشت زندگ هیتک دختر  بایز

و هشت نفر  ستیکالس ما ب کردی. همه رو دعوت مگرفتیم یمهمون شهیو عمل.هم شیخوب بود اما به لطف ارا

خودم عهد  یچون با خدا شدمیپسرا گرم نم با ادی. البته من زیمیالعاده صمسال باهم فوق  کی نیودر طول ا میبود

 شوهر چشم و دل پاک بده هیکه خدا بهم  رمینگ زایچ نیکرده بودم دوست پسر وا

 ...گهیبود اما خب د ییپرو یلیخ دیشا 

دانشگاه آخه  میریساعت بود.تو راه خونه بودم دوشنبه ها فقط  و فقط واسه حروم کردن خواب م۳امروز  کالس

 . میهشت تا ده فقط کالس داشت

ره خانواده چهار نف هیبود.با یکرمانشاه تمیتنگ شده بود.من اصل مویخانوادگ هیدورهم یخونه نرفتم دلم برا  هیمدت

ما ا رفتمی. خونشون مکنهیم ینازم که از خودم بزرگ تر بود االنم باشوهرش تهران زندگ هیمنو مامان و باباو محنا آج

اول  تولد یپنج شنبه شب برا یعنیبه بابام واسه آخر هفته  زدم...زنگ  میکم چون خودم و دوستم خونه گرفته بود

 هی.از رفتیزهرا گناه داشت اونم تنها بود نم رفتمیاگه نم شیقبول کرد.آخ ادیمخالفت کرد اما بعدش گفتم زهرا هم م

 الیخی.اه اه بمشیبخور میخوایجنبه است مگه م یفرهنگ و ب یب نیا گفتیم بایطرفم ز

 نامش! ای ادیخودش م ای؟ چارهیب یآنا چرا تو فکر-

 ببند خانم تا نبستم.-
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ه توخون میندار یچیه ی(برو سوپروونهیخلِ د گفتمیبهش م شهیهم نیبود بخاطر هم دونهی یکی)زهرا  وونهیخلِ د-

 .میکن لینون خشک و آب م دیبا

 خونه خانم خانما. میار بربز دمیمنم ها نشونت م وونهیخلِ د-

 .؟گههههید یاز اون کار خوبا دار میباشه عشقم بر-

 آنا خفه شوحالم به هم خورد-

 جوجه.؟ یشیهه هه بازم واسم شاخ م-

 آنا-

 جانم.-

 خوشگله. یلینظرم خ ه؟بهیچ باینظرت راجب ز-

 مجرد. هیبروسراغ  الیخ یطرف نامزد داره ب -

 باخوشگله؟یگذشته ز یمَرض ،ازشوخ -

 گرهیج یلیخب اره به لطف عمل خ-

 نهیب ینم هاشویبد یوصدالبته پول دار  یوالبته خوشگل یبه اون باهوش ایبه نظرت چرا آر-

 مثالروشن فکره! دیمثل خودشه شا یکیهم  ایآر دیخوب شا-

 .ادیبزنه خوشش نم پیت ینامزدش با همه پسرا راحت باشه و اونطور نکهیاز ا یپسر چیه-

 میما چکارشون دار الیخیبگم واهلل ب یچ-  

 یلیخ بایترم آخر بود.ز شونیا میکه ما ترم دو بود شیحقوق بود.ترم پ یمثل ما دانشجو اهمی)جونم واستون بگه آر

معلوم  بایز یکه ازحرفا یطور ایغالب کرد.االن آر ایبود.انقدر دورش گشت که باال خره خودشو به آر ایدورو ور آر

 (دادینشون م یو خانواده دار خوببودبعد تموم شدن درسش با پدرش وارد تجارت شده. پسر 

 ییاه آنا مرگ باز کجا-



 یهمسر اجبار

 
6 

 

 بگو جان دلم. دیامروز همش تو فکرم ببخش دونمینم-

 . ادیپولم کمه.کارتتو بده ب سیکارتم باهام ن یچیه-

 عشقم. یکارت رمزشم که حفظ نمیبفرما ا-

 کتابخونه. میبعدم بر یبخور یزیچ هیفست فود  نیاز هم نییپا ایتوام ب-

 ....میتامل باهاش موافقت کردم و با هم رفت یب

 

... 

 خونه لباسامو در اوردم افتادم روتخت  میدیرس

 جون غذا با توئه ها امشب یذره بخوابم زر هی شیآخ-

 جونم. یباشه کوفت-

 رو هم گذاشتم چشمامو

 خوابم برد. قهیچنددق بعد

 ... 

 نکردم. دارشیب دهیاز زهرا نبود حتما تازه خواب یشدم اول شام خوردم بعدم نمازمو خوندم خبر داریهشت ب ساعت

آهنگ گوش دادم و به   میرو تخت  باگوش دمیفردا رو اماده کردمُ دراز کش یکالفه شده بودم  لباسا یکار یازب

 نگاه کردم مُیخانوادگ یعکسا

... 

ه دانشگاه او میکردم رفت داریو بعد زهرا رو ب ییجت رفتم  دستشو نیبود ع میو ن شیاعت ششدم س داریخواب ب از

 . دمینفهم یزیمن که چ زدیحرف م شیبود داشت با گوش بایکرده.ز یچه بزک دوزک نویاوه ا
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 اومد  قهیبعد پنج دق نگیپارک کنه تو پارک نویرفتم کالس زهرا هم رفته بود ماش 

 امیمنم ب ینامرد چرا نموند -

 زهرا رو به ما گفت میو سالم کرد جوابشو داد شمونی.مهتاب اومد نشست پیایفکر کردم م ببخش

با  دونهینم ینیمتاسفم  ای!! واقعا واسه آر گفتنیم یچ یدیند زدیداشت با عشقش حرف م نگیتو پارک بایبچه ها ز-

دختره رو بهش غالب  گفتیداره.م یچه نقشه ا یعنی چونمشیپیم گفتی. داشت به هامون مزنهیم کیهامون ت

 شده!؟ نیچرا عاشق ا ایآر دونمی.واقعا نم کنمیم

 سر جات. نینکن بش فیخون خودتو کث-

 قالب ایخودشو به ار بایکه ز نیکردیکه تا اون لحظه ساکت بود. گفت:بچه ها نکنه شماهم مثل من فکر م مهتاب

 نیواسش مهم نبود ا یلج داشت خواست خرابش کنه ول بایاز دخترا بود که با ز یکیکرده. نه فداتون اون حرف مال 

وضع حجابش  کمی بایز لیاون اوا زمیهآآآآ.اره عز مشده.منو زهرا با هم گفت بایحد ز یب ییبایکه عاشق ز استیآر

 ایرنشگاه رو نداشت اجنبه دا یعنیشد  باعوضی،ز ایعاشقش شدو بعد از رفتن آر اهمیار دیپرینم یبهتر بود وبا کس

 دیرو دزد بایخودمون اون قاپ ز هیازش حساب ببره.هامون هم ترم باینبود ک ز یکس گهید ایهم نبود کنترلش کنه 

که االن زهرا زد  ییواسش که فکر کنم با اون حرفا کنهیخودشو لوس م نهیبیرو م ایبار آر هیک چند هفته  همحاال 

 .چونهیرو بپ ایار خوادیم

 .بتیبه ماچه ها؟! بسه غ ایو آر بایز هیبچه ها زندگ ی:وامن

 آخرش. هیدختره عاشق ک نیا نمیبهم  زد و گفت حاال واسه من آدم شد. بابا کنجکاو شدم بب یپس گردن هی زهرا

 هگیو د شیتا ساعت ش میهم داشت  گهیدرس داد بعد اون کالس چندتا کالس د یحرف نزدم کل گهیاستاد اومد و د 

 نه...خو میرفت

 خسته بودم خوابم برد یلیغذا خ بعد

 .... 

 -بپوشم. یخدا زهرا من امشب چ یا

 .یلباس دار یپس کل یجمع هست هیتو  نایباره با ا نیتو که اول یکرد وونمیجمله رو بگو د نیآنا کم ا -
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  گفتیراه نم یهم ب اونقدرا

 باشه -

 یآنا ساعت سه شد پاشو برو غذا درست کن مردم، تا دوازده ک خواب بود-

 کجا خورده االن ساعت سه شده. چارهی(بیخوریخدا بترکوندت از بس م یچشم)ا-

... 

 میتا هشت اونجا باش میبر دیخخخ ساعت هفت با شیسراغ آرا میرفت مویرو خورد غذا

 آنا اون رژتو بده-

 بفرما-

 دیفبا کفش س یساتن مشک یروسر یکت مشک ریبودشلوار وتاپ ز دینتخاب کردم کتش سفدست کت و شلوار ا هی

 خودم بشم که خوشمل شدم. یمحو.فدا شیآرا هی

 که مثل من محوبود. یشیبلند با کفش پاشنه بلندو ارا یماکس رهنیپ هیهم  زهرا

 .میآدرس رفت یبه سو و

 دهنم وا موند. میوارد شد یوقت

 ا؟یعا میکنیانقدر شلوغ م مونیچه شلوغه!! ماتوعروس- 

 نوریاز ا ایآنا ب-

 .سادمیاز سالن وا یمحترمانه گوشه ا یلیخ هیترکوندن.برخالف بق یزهرا رفتم  وا دنبال

 زدن، زهرا یپیبچه ها چه ت نیبه به بب -

 میانگار اسکل نایا نیما ب یدیاره د-
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 گردمیحد لخت نم نیوقت تا ا چیپا ،من ه ریخودشو بزاره ز نیبشه د ینجش ای یتاعروس شهینه اصال.ادم که نم-

 .یمتر مین رهنیپ هیکه قربون خدا ندارن شلوار که خونه جا مونده  یروسر

 میدیرو د ایو آر بایکه ز میرومونو برگردوند نیسالم خوش اومد یصدا با

 کیونت هیو تپل  دی! پاهاش تا نصف رون معلوم بود سفیمتیبود اما بازم به چه ق رینظ یشده بود ب بایواقعا ز بایز

 .بایفوق العاده ز یمشک یدکلته عروسک

 .یساله ش100 شااهللیمبارک باشه ا زمیسالم عز-

 .دیکن ییرایممنون از خودتون پذ-

 رفتن. هیخوشُ بش با ما به سمت بق بعداز

 . یمواظب باش مشروب نخور ستنیهمه سالم ن یدنی:آنا فکر کنم نوشزهرا

 نه بابامگه خرم-

 جا نشستم.  نیبچه ها  ؟ساعت مهتاب با منه بهش بدم نه تو برو عشقم من ا شیاونورپ میبر یای:مزهرا

 .امیم گهید کمیباشه -

 یرو گذاشت از گشنگ ینیریبشقاب ش هیچرخ دار اومد طرفمو  زیخانم بابا م هیکه  دمیدیرفتن زهرا رو م داشتم

رفتم  بود خفه شم کینزد نییبرداشتم  بادو لقمه فرستادم پا شویکیدست بردم  نیو بخاطر هم شدمیتم تلف مداش

.راه نفسم باز شد.رفتم نشستم سر جام بعد چند لحظه فکر کردم معدم به دمیاب آلبالو سر کش وانیل هیو  زیسمت م

 از اونُ خوردم  گهید کمیاورد واسم  بازم  یدنیخانم از نوش هیبلند شدم تا برم . ختهیهم ر

و به ر زدیدور سرم چرخ م ایبود.همه دن نییطبقه پا دمیرو پرس ییکه بدتر شد رفتم از خدمتکار آدرس دست شو نیا

 کدوم دره. ییرفتم.آقا دستشو ومدیکه داشت به طرفم م یپسر

 .هیخانم جان اون در آخر-

 ممنون-

 از پشت هولم داد تو اتاق!!! یزیچ هیسمت دربازش کردم که  رفتم
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 به سمتم اومدُ منو انداخت رو تخت  هیکلیمرد ه هی

 . یحذف ش ومدهین دیکه با یمهره ا هی:توام مرد

 با وحشت به سمتش برگشتم   ختیدلم فرو ر یا لحظه

 یواورد و ر باال عیرو که تو دستش  داشت  سر یبگم دستمال یزیچ نکهیبزنم اما قبل از ا یخواستم حرف برگشتم

ر حس و د یبود و رفته رفته دستام شل شدو بدنم ب  دهیفا یدهنم گذاشت دستشو چنگ زدم که مانعش بشم اما ب

 .دمینفهم یچیه گهیآخر هم چشمام رفت رو هم و د

 

 ...یراو

 

آنارو ب   یضجه ها یآهنگ صدا یسرش اومده صدا یدست اون مرد بودو معلوم نبود تا االن چ ریهوش ز یب آنا

 یمیکه با همه راحت بود وحر خوردیم بارویز یاینشسته بود داشت حرص مسخره باز اینرسوند .آر یگوش کس

 نداشت.

عاشقمه مثل من دوستم داره  گهیچرا م کنهیبه من توجه نم بایچرا ز مردمیم بایباخودش فکر کرد من که بدون ز ایآر

 اوبیکه در بندش نباش هیچه عشق نیشدم ا بایز ریرا من فقط اس.مثل هامون چ رقصهیجز من م گهید یاما با کسا

 جز عشقت. یباش  یهرکس

 ادبت کنم. یچطور نی.فقط صبر کن ببکنمیهفته عقدش م نیآخر ا 

 بهش زد.گفت با توام کار دارم جوجه خروس. ینگاه کرد پوزخند هیبه هامون  رونیاوردش ب تیاز وسط جمع رفت

 از جمع دور کرد و گفت: بارویز

 کارات بردار. نیدست از ا بایز نیبب -

 بزرگ شدم. ینطوریچکار کردم من ا یجون ایآر-
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اگه  .یدیفهم یغلطا بکن نیاز ا یعنوان حق ندار چیبه ه گهی.دمیکنیهفته ماعقد م نیکردو گفت: آخر هم یاخم ایآر

 جزمن نباش. یک چیجونتم با ه ایآر

 نتظرمِ م نییپا نتمیبب دیداد با امیعرفان پ  گردمیاالن بر م تیرو صندل نیتر کرد و گفت: برو بش ظیغل اخمشو

 عشقم . ینر شهینم-

 .گردمیاخم گفت:گفتم برم باهمون

 یکی هویکه  دیکش نییدرُو پا ی رهیدستگ ادیکه عرفان ازش خواسته بود ب یوبه سمت اتاق نییاز پله ها رفت پا ایآر 

  دیبا مشت به در کوب قهیکار چند دق نیشوکه از ا ایداد داخل  آر از پشت هولش

باز  یکرد باز نشد برگشت ، ومسخ شده چشمشو از صحنه جلوش گرفت بازم به در مشت و لگد زد.کس یهرکار

ن. فرار کرد اهمیلیتو ساختمون همه رو گرفتن خ ختنیر سایپل دیرسیبودصدا نم یکوب یباال جشن و پا کردینم

که سرش رو پاش  ایآر دنیبا د شدندر مواجه  نیهمه  درارو باز کردن.باباز کردن آخر نییطبقه پا سارفتنیپل

 که لخت رو تخت افتاده بود. ییبودوکنار در نشسته بود وآنا

 کردن ریرو دست گ ایآر 

 شده.  یچ دمیکاره ام بخدا جناب سرگرد منم انداختن تو اتاق درو بستن بعد فهم چیمن ه نیبریمنو کجا م-

دم در اتاق بادستبند نشست و چندتا مامور خانم رفتن تو اتاق آنا رو چک کردن اره زنده است جناب سرگرد  ایآر

 .انیب هوش ب دیبا ستیناخواستش مشخص ن ایخانم تجاوز شده.خواسته  نیفقط به ا

 .دمشیبارم ند هی ی:بخدا جناب سرگرد حتایآر

 .ادیب ادتونی دمیدنبایزنیم ایکوفت نیاونقدر از ا ی:وقتمامور

 بازم داخل اتاق شدن و ایاعتنا به آر یبود خانم ها ب دهیفا یب ایآر یحرفها

هم به بازداشتگاه  ایدادن.آر حیواسشون توض زرویآنا رو تنش کردن و با خانوادش تماس گرفتن و همه چ یلباس ها 

روزه  کیحرف نزده  یکلمه ام با کس هی یبه هوش اومده حت یرفت .وقرار شد دو روز بعد ب دادگاه برن.آنا از وقت

 هگیاومده بودن تهران پدر آنا د یمکث چین خبر بدون هیکه بعد ا ییکرده و کتک خورده از مامان وبابا هیفقط گر

 خودشم از زدن آنا خسته شده بود.
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 نداشتُ  یهم حالو روز بهتر ایآر

و زمان همه بر خالف  نینکرده. زم یاون کار دونستینم یکس زدنیباهاش نم یبودن و حرف نیباهاش سر سنگ همه

ه تا خاموش کرده بود...گرفت شویرو ول کردو گوش ایبود آر دهیکه شن هیگرفته که بعد اون قض بایاز ز دیچرخیم لشیم

 راجب پسرشون عوض شده بود دشونید کشبهیکه  یپدر و مادر

  آنا

  رمیکمکم کن دوس دارم بم ایبود خدا یحقم بود ؟گناهم چ نیا ایخدا

باشه.اما  یخداراض یهمه جا گفتم تو گفتم هرجور شهیهم ایخدا کننینگام م یا گهیهمه االن به چشم د یول کفره

 .بتیمص ایحکمتِ  نی...ایحاال چ

من و  شناسمتی. بخدا م یحرفا نبود نیتو دختر ا دونمیبغلم کرد.آنا جان من م یوارد اتاق شد و بادلسوز محنا

بزن فردا تو دادگاه از حق خودت  یحرف هیبخور  یزیچ هیآنا  یشد ابویدست اون  ریکه اس میدونیرضا)شوهرش(م

 کن. هیکم گر زمی(عز زدمن یبا محنام حرف یتا آخرش.)من حت میدفاع کن.آنا منو رضا پشتت

ه کاله پوشوند هیبجونم انداخته بود و چهرشو با  یکه اون لعنت یاز درد مردمیروتخت داشتم م دمیکرد خواب کمکم

 بود.

 وبازم ... ارنیسرم م یکه دارن چ  دمیحالم.خوابم برد اماتا صبح کابوس د بااون

.... 

وجب چه صدوجب  کی.آب که از سر گذاشت چه گفتمیم یگفتن نداشتتم چ یبرا یگاه برگزار شد.و من حرف داد

 .بودن میمنو زندگ هیهمه مدارک بر عل

 نبُرد. شیرو از پ یادیتبعربهم گوش زد کرده بود کار ز یبرا لمیکه وک ییها حرف

 

 و اعالم کرد یرا  یقاض

.. 
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 دادگاه  یرا اعالم

 نی.اگر ا دییدرآ گریکدیبه عقد  دیبا امدرسیآر یرابطه نامشروع با آقا لیطبق شواهد موجودبه دل یعیرف خانم

 طبق مجازات با او برخورد شود!! دیبا ردیمدرس نپذ یرا آقا طیشرا

 سال. کیاونم به مدت  میبه عقد هم در اومد ایرو مهرمن کردن(.دادگاه تموم شد منو آر ای)نصف بدن آر

 حتیعقد نامه رفتن.محناورضا بعد خوشوبش باهام ونص ینگاهمم نکردن بعداز امضا یدادگاه پدرومادرم حت بعد

 یکوپا یبود چهره نوران یو مهربون بیآدم عج یلیباباش خ گفتینم یچیه ایکردنم رفتن من بازم سکوت کردم.آر

 خواهرهم  هیبود.و آرمانبرادر بزرگ داشت که اسمش  هی ایداشت.آر یداشت مامانشم چهره اروم

 رفتمی.راه مزدنیکدوم باهام حرف نم چیزنش بود.ه ادیکه کنار  آرمان بودب احتمال ز یودختر دونمیکه اسمشو نم 

که  ایآر نیارمان رفتنو .پدر و مارشم با ماش نیصدا.آرمان و زنش و خواهرش  با ماش یوقتا هم بغض واشک ب یبعض

   کردیپوشال حسابم م نیع

 نگام کرد نهیاز تو آ یعصب ایفقط سر تکون دادم.آر یباباش و گذاشت خونه ومن در جواب خداحافظ مامان

 جلو نیبش ایب-

  نرفتم

  دادزد

  گمیم ایب-

 رفتم جلو نشستم ترسبا

 .دادزد دیکشیم ییال روندیسرعت م تیبا نها ایآر

 هیخوب بودم آخرش  یخانواده من هرچ ی.ب دهیبخاطرتورفت جواب نم بایز یخراب کن. نابودم کرد یزندگ هِیلعنت

 به تورم خورد! ییهرجا

 نینامزدت که ا ایبودم  یی.من هرجایکنیم نیدهنتو ببند بارآخرت باشه به خونواده من توه یخفه شو عوض دادزدم

 تو دهن من ایجمله همزمان شد با خوردن پشت دست آر نیبالرو سرم اورد.ا
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  کردمیحرف نزن دهنم پرخون شده بود.هق هق م بایدهنتو ببند در مورد ز-

 ببر صداتو.-

 دمیرو کش رهیدستگ هییبود ک حدس زدم دستشو یورود کیدر نزد هیخونه  دهنم هنوز پر خون بود  میدیرس

 یسرمه ا ونیبا دکوراس بایفوق العاده ز یاپارتمان هیکردم.  یسالن و ط رونیخودش بود.لبم پاره شده بود.اومدم ب

 که فکر کنم مال اتاقا بود. گهیراه رو د هیبودبا  دمیآشپزخونه فعال تو د هیو  ییرایحال پذ هی.ییطال

 - نجایا نیبش ایب -

 .باتوام -

 بودو رفتم نشستم نییپا سرم

 یاول  بدون نیاز هم دیبا زارویچ یسر هی نیبب-

 !ستیمربوط ن یبه کس رمیهرجا م من

 نداره ! یربط یبه کس میک با

 به تو نداره! ی،ربط امیزود م ام،یرمید

 آبرو دارم. یکنترل ش دیبا ی.تا زن منیرفتنو ندار رونیخونه حق ب نیا از

 واسه تو .والسالم  هی)اشکم در اومد(اون اتاق آخر

 برو!! حاال

جز تاپ و شلوارک واسم  یهفت بود که گشنم شد.رفتم تواتاق لباسامو عوض کردم محنا لباس راحت کینزد ساعت

پربود.  کردم خچالیبه  ی.نگاهرونیرفتم ب یو روسر یشلوار ل هیبا   دمیراحت تر رو تاپم پوش یمانتو هینذاشته بود. 

خورده ام ساالد درست کردم اونم  هیشد. درست میساعت ون هیکه بعد  یقرمه سبزشروع کردم به درست کردن 

 غذا.  ایاز اتاقش. گفتم :اگه گشنته ب رونیاومد ب ایکه آر  دمیکشی.داشتم غذا م شیرازیش
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 .واسه خودش نازهیانقدر به خودش م نیچرا ا فهممینگاه بهم کرد.نم هی دینگفت و اومد تو آشپز خونه.تا منو د یچیه

آب چمن  نیا ییلقمه رو خورد تند پاشدورفت سمت ظرف شو نی.من شروع کردم خوردن که اون اولدیکشیغذا م

 ها مردشور دست پختتو ببره. یبه من داد هیچ

 نخور.. یخواینم یتو درست نکرده بودم دلم واست سوخت گفتم بخور واسه

 بجنگم( دیغصه خوردن با ی) به جا

 غذا. بعدخوردنِ

 که گفت  رونیب رفتمیرو جمع کردم و داشتم از آشپزخونه م زویم

 .این رونیاز اتاقت ب نجایا ادیب خوادیدوستم م-

 ندادم و رد شدم. یجواب

 شهیکه از تو ش رونی. از اتاق اومدم بیینشستم تو اتاقم اما گفتم بهتره تا قبل از اومدن دوستش برم دستشو رفتم

 نیخدا ا ی!! اخوردیم ی.دوتا قابلمه خورشت وبرنجو گذاشته بود جلوش داشت دولپپشت اپن بود دمیرو د ایگازآر

 ونیچِرآ.)ا یگوسفند ناقال اومد یگفتم ا ییهویو  هوکارامو انجام دادم. دم آشپزخون ییبشرو نکش رفتم دستشو

 وانویبکن.رفتم سمت لوله و ل یگفتم افتاد به سرفه ! االن سرفه نکن ک نویبخاطر حرفش که گفت آب چمن گفتم(تا ا

تو صورتشو فرررررررراررر.به سمت اتاق رفتمو درو  ختمیر رهیکه از دستم بگ نیپر کردم دستشو دراز کرد قبل ا

عصوم خانم مثال م رسمیبازکن کارت دارم به وقتش  حسابتو م ی.د لعنت زدیداد م دیکوبیبا مشت به در م کردم دیکل

 وباعفت

 .نییاراده سست شد و سر خوردم پا یام که رو در بود ب هی... تکستمیمن پاک ن یعنیومو گرفت حرفش بغض گل نیا با

م که االن داشت یزندگ نیاز ا نمیاون از خونوادم ا دیفهمینم یخوب بودمو کس نکهیو زمان از ا نیگرفته بود از زم دلم

کردمو شروع کردم به نماز خوندن بعد نماز  ممیمهمون داره.ت یبرم چون معلوم بود دو سه نفر تونستمیکه نم رونی.ب

برم آب  خواستمیم کردیم تمیبودم اشک چشمام شوربوداذ کردهوقت ن چیخودم دردو دل کردم که ه یانقدر با خدا

 ایسرمو گذاشتم رو سجاده خدا ختیاشکام دوباره ر ایآر یخودم و حرفا طیشرا یاداوری.با  شدیبزنم به صورتم که نم

 راحت کن یبه هر نحو یزندگ نیارومم کن مراقبم باش منو از ا یتو اروم جونم

 ...یراو
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 ساعت چهار دل از اونجا کندن رفتن خونه هاشون. ایار یدوستا

جواب نداد رفتو از تو  یدر زد و صدا زد کس یافتاد هرچ یاتاق آخر ادِیاز زدن مسواکش خواست بره بخوابه    که  بعد

 که روبروش بود تعجب کرد... یباز کردباصحنه ااوردو درو  دکوی دیکل نتیکاب

 

 …ایآر

 

 ای؟خدا هیکه دوسش ندارم چ یمن با کس ریتقد ایتاسف تکون دادم.خدا یاز رو یرو سجاده خوابش برده بوده.سر آنا

 .بایعشقم ز گستید یکیمن تو دلم 

 تشیر اذانقد دیازش متنفر بودم با دیرسیهم نم بایز یبه گرد پا شیبایکردم آنا ز سهیمقا بایلحظه آنارو باز هی واسه

 یاحمقِ زندگ یسرد بخوابه حقشه دختره  یکایسرام نیکنم که خودش مجبور به درخواست طالق بشه. بزار رو ا

 خراب کن.

ت زدم پش ویکیدر دو بود چهارتا بودن  میون کیداده بودم با خودم آماده شده بودن  اندازشون  بایکه از ز ییپوسترا

اتاق آنا که فاصله اش با  یروبرو واریپامو زدم ب د ینشسته بود رو بایکه خودم باهاش بودم وز گهید یکی ونیتلوز

حال  یرو تو یکیدر آشپزخانه.اون  یام زدم روبرو گهید یکیراهرو بود قسمت اتاقا  هیدر دو متر بود چون حالت 

 .نتشونیبب ارمیدنبالش و م رمیبرگرده م یاز دب باینصب کردم دستم درد نکنه دمم گرم.ز

نار .برو کابوینکن  ی.نکن عوض- ومدیبلندو داد زدن م یها هیهق هق و گر یبخوابم سرم رو بالشت نرفته صدا رفتم

 کمک  کمک ... ایخدا

 .اما توزدیدرباز کردم هنوزم داشت دستو پا م یجت خودمو رسوندم ب اتاق آنا و وقت نیاومده تو خونه ام ع یک یعنی

 با پا بهش زدم   ستادمیسرش وا ی.باال یمهمون یگفت تو بر یک دونمیعقل نم ی.دختره نفهم ب خواب

زدم آنا باتوام با داد بلندو چند تا نفس  یلیبا دست ب صورت غرق اشکش  س یباتوام پا نشد. لعنت یآنا آنا  هو-

 .دیخواب پر دازیکش
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 زنمیمنم دارم صداش م دیباز کرد د چشماشو

ا تو فقط نذار من ب ایآر تونمیبهم دست بزنه بخدا نم یعوض نینذار تورو خدا نذار سر جاش نشستو گفت نذار ا ایار-

 ندارم. یکار تیزندگ

 بود.دستشو گرفتم گفتم: یچ نیواسش سوخت به هق هق افتاده بود گناه ا دلم

 . ستین یکس نیآنا  همش خواب بود باور کن بب -

 المپو روشن کردم.  پاشدم

 بخواب پاشو برو رو تختت. ریبگ  نیبب-

 و رفت نشست  رو تخت  دیچیبه خودش پ چادرو

 بخواب  ریپتو بکش روت.بگ اریچادرو در ب ستی:الزم ن گفتم

 هق گفت: باهق

 نه   من راحتم المپو خاموش نکن ببخش مزاحمت شدم-

 .ریشب بخ یباشه هرجور راحت-

.... 

 ...آنا

 

 در اومد.البته در آسانسور یصدا

 شده بود .رفتم تو اتاق ودرو بستم .تا رفتم اونا اومدن تو . زیکامال تم خونه

 ب خونه. یمن خوش اومد یبایز-

 بگو حاال وقتشه هیبودن من چ نجایا لیدل ایممنون ار-



 یهمسر اجبار

 
18 

 

  ینیبنرهاروبب خوامیم یچیه-

 . یکردیم انتیبه من خ دیتو نبا ستیکارا ن نیممنون اما الزم به ا -

 .یبرام تموم شده ا گهیتو د ایآر یکردیم نجارویفکر ا دیبا یموقع که بغل اون دختره بود اون

 .یندارم تو تنها عشق من یاتهامه.من االنم با اون دختر کار هیاون  بایز یگیم یچ-

 گهیهه من خرم د-

 من بهت پشت نکردم یتونامزدم بایز یتو تاج سرم زمینه عز -

فکر  دیبا یزدیتموم شد اون موقع که بغل اون دختر الس م یکه بگم همه چ نجامیمدرس االنم ا یآقا نیبب-

 .اتیافتاد از تمام کثافت کار رونیبود که ب یکی نیتازه ا یکردیم

 . دمیمن واسه تو جون م یمنو باور کن دیتوبا بایاما ز-

 .کنمیبهت فکر نم گهیاما من د-

 باورکن. یکیتوروخدا تو بایز-

 

 من بودم. شیواسش سوخت باعث وبان ه؟دلمیرفتارا چ نیا ایآخه آر شدمیتواتاق داشتم دق مرگ م من

 

 خراب شه. دینبا ایآر هی.زندگکردمیم فیتعر بایز یبرا دیراهشونو بلد بودن من با شهیچشمام مثل هم اشک

 

 رونیاتاقو باز کردم رفتم ب در

 بایاش به در بود صداش زدم ز هیتک ذاشتینم ایبره که آر خواستیپشت به من بود م بایز رونیب رفتم

 شده نگاهم کرد. شوکه
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 اون حرفا درسته نکهیشد به ا شتریب نمیقی گهید ایآر یدی:دبایز

 بدم. حیواست توض قهیپنج دق نیبش باینه ز-من

 نمونده  یحیتوض-

 باشه پس همونجا گوش کن-

ش من بسوزه.کا یبه پا ایآر خوامینم ه؟منیگناهش چ ایگناه سوختم اما آر یخودم ندارم که ب هیبا شانسو زندگ یکار

 چند روز نیبه زناشون وفادار باشن.تو ا ایبا من تو خونه تنها بود.کاش همه مردا مثل آر ایکه آر یچند روز نیا یبود

 کنهیرفتار م نهیبب فشمایدوست نداره ق یهم خونه که حت هی نیبا من ع  دمیند یزیچ ایواسه تو از آر یتاب یجز ب

که  ینگاه بد به من نداشته.چه برسه به اون حرفا.من هی یحت یا گهید  یدفعه  چیه ینه حت ینه اون شب مهمون ایآر

 االن بفهم . یسال نامزدش کیتوکه  دمیفهم نویدوروزه تو خونه اشم ا

 .نیچسبوندم بب یعکساتو با چه ذوق گهیآنا راست م بایز- ایآر

ا من آنا بتونه ب دینقشه تو و آناست.شا نایا گهینداره دادگاه که دروغ نم یمن رنگ شیپ گهیتو د یحنا ایاماآر-بایز

 تونمی.امامن نمادیکنار ب

 .رمیمن م یایاگه تو ب رمیم رونیب ایآر هیمن از زندگ بایز-

 و رفت و درو بست  یتموم کن اتویمسخره باز گهیاومدم که بگم د نجای.تا ادمیشن ادیز اتیبرو کنار چرند ایآر-

و ت زدیبا مشت م نداختیقاب عکسو م نیتمام مجسمه هارو کوبوند کف زم کردیها رفتار م وونهید نیپا شدع ایآر

بود  یا شهیکه کامال ش یکه مونده بود بوفه بود ک با پا زد تو بوفه.بامشت زد داخل بوفه ا یزیتنها چ گهیگلدون.د

 تشکس یبد یداخل بوفه با صدا

 باور کنه خدااااا بایچکار کنم ز-

 کردمیبودم باور نم منم

  یاز توئه ازتو عوض کشمیم ید هرچ-که به سمتم هجوم اور دیانگار تازه منو د 

 .ومدیبه طرفم م داشت
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 تو خودت کمکم کن ایخدا

 غرق خون بود اومد سمتم  یابادستایآر

 .رونیب یچرا از اتاقت اومد  -

 کنم. بخدا خواستم کمکت ایآر-

 کمربندشو باز کرد.شروع کرد به زدنم ایآر

 نکن  ایآر

 خدا  تورو

 درد داره  ایآر یآ

 ...آنا

 بلندمو گرفتو منو کشون کشون برد تو اتاق. یاز زدن برداشت اومد موها دست

 .یاینم رونمیب یمونیم نجایا-

درد همه بدنمو گرفته بود.داد زدم از ته  دلم خدددددددددااااااا خسته  رونیبود و از اتاق رفت ب یبدنش خون تمام

وبعد از شستن سرو  ییخواب بودم رفتم سمت دستشو ازدهیخوابم برداز ساعت  یوزار هیشدم.خداااااااااا.با گر

 خوابه.دوباره خونه بود.قطع شد حتما یعنیاومد. ایآر لیموبا یصورتم رفتم تو آشپزخونه تا جارو رو بردارم که صدا

 کجاست. نهیجامونده زنگ زده بب شیخودشه گوش دی.زنگ خورد سه باره زنگ خورد.بزاربرم شا

غرق خون شده بود رو تخت  ایآر شدمیم وونهیداشتم د دمیکه د یبار رفتم تو اتاق.با صحنه ا نیواسه اول الیخیب

 .ایپاشو نکن با توام آر ای. آرایافتاده بود اصال صورتشم معلوم نبود داد زدم آر

.جواب دادم آرمااااان خودتو برسون زدینگاه کردم .اسم خان داداش بود. که زنگ م ویدست گذاشتم رو دهنم گوش 

 .ایآر

 شده زن داداش ؟؟!!حرف بزن  یاچی: آرآرمان
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 .و قطع کردم.ای! فقط بای! با دکتر ب ایب-

لباسشو گرفتم و جر دادم  قهیپاشووو. ایآر یچرا سرد ایجون آرمان زنده بمون آر ایزدم تو صورتش. آر یلیبا س 

 پاره شد.زنگ واحد زده شد.درو باز کردم . نییدکمه هاش تا پا

  ایسمت اتاق آر دییسرده.آرمان دو ایبود آرمان ،آر آرمان

 داداشم...پاشو ایآر-

 شدت گرفته بود میگر

 د خدارو شکر نبضشوگرفتخودش دکتر بو نکهیباز کرد ا فشویک

 قهیکن.من تا چند د زیسرو صورتش و تم کمیاز بدنش رفته تو  یادیخونه ز زنهیم فیضع یلینبضش خ زنداداش

 .رونی.با عجله از در رفت بنجامیا گهید

که آرمان زد بدنش گرمتر  یآب ولرم تو تشت اوردم گذاشتم کنار تخت با آمپول کمینداد  یجواب چی... هایآر

به رو به . پنکردیبار فرق م نیشه اما ا داریزده بودم که ب یلیبهش س ابزنمیدست به آر خواستمیبار بود م نیشده.اول

از  یارزه. قسمت یدوزار نم یواقع یکه به معن شده یعاشق کس سوزهی.دلم واسش مدمیکش شیشونیپ یآب زدم ، رو

 زیپانسمان کنم اما بعد فعال صورتشو پاک کنم .صورتش تم دیابروش.با یخط باال هیزخم شده بود حالت  شیشونیپ

 زدم رو پنبه بعد زدم ب زخمش ک چشماشو باز کرد نیبتاد کمیشد 

 پانسمان کردم. دیمنم ببخش ایآر- 

  آنا

 بله-

 .بخدا سختهتونمینم بایز یمن ب-

عال برگرده.ف بای.تا زرمیاگه الزم باشه من م میکنیموضوع صحبت م نیچشماتو ببندو آروم باش.بعد در مورد ا ایار-

 بخواب

 .یکرد یآنا ممنون ک درحقم خواهر-
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 بسه ساکت بزار به کارم برسم.-

 آنا یرو زخماش آ ختمیبرداشتم ر نویپانسمان کنم. بتاد دیدستشو با یبا کمک خودش در اوردم و زخم ها لباسو

 زیآروم بر

 خب حاال لوس-

 یهو ستمیس نمن لو-

 باشه -

 خودتو یکرد یچ نی.ببیسمیساد هیروان نطوریهم یکیزدم به دستش اون  باندو

  ایآر یپاتو داغون کرد پنجه

 ادیدرد داره بزار آرمان ب یلیخ آره

 بود نجایآرمان مگه ا-

.با کمک ادیاون بود بهش گفتم ب دمیمنم د زدیداشت زنگ م تی.گوشارهیدارو ب یسر هیآره االناس که برسه رفت -

 تموم شدن حرف آرمان اومد داخل

  نمیبش تونمیداداش م زن

 دییبله بفرما-

 وترنشستیکنار کامپ یصندل رو

همه  بایکردم .آنا من در مورد ز قیچون در موردت تحق یهست یا دهیکه تو دختر کامال فهم دونمیآنا من م نیبب-

حرفامونو گوش ندادچون عشق کورش کرده بود.آنا رو من حساب کن  شهیهم ایاما آر دونمیواالنم م دونستمیم زویچ

زت ا باستیز شیبسته تموم زندگ بایعشقشو با ز ایآر دمیبرات انجام م ادیاز دستم بر ب یبه عنوان برادر هر کار

رو  ایرآ بایباش . ز ایتو مواظب آر هیآدم تنوع طلب بایعاشقه. ز یلیخ اینشو آر دینا ام ی.از زندگیباهاش بمون خوامیم

رو جدا کنه  ایکرد آر یکردم.بابا هرکار فیواسه بابا تعر زویچ همه  و شناختمشیاز خونواده ما دور کرد چون من م
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از تو خوشش اومده بود مثل خواهر روش  یلیخ گمیزنمو م کنمیدوست م ای.من تورو با مانهیرتیاز حد غ شیاون ب

 .ییبداخالقه اما تنها راه نجاتش تو ایآر دونمیحساب کن.م

 از من متنفره ایاما آر-

اما   رمیکردم.به خاطر آبروم آقا آرمان من م شویباهاشم تو خونه نوکر میکسی.فقط بخاطر بادیومنم ازش خوشم نم-

 به موقع اش

 با هامون. بایز یاز کارا دونهینم یزیفعال چ ایآر دهید یانتیبمون حداقل اونقد که فراموش کنه چه خ-

 شهیا ماد نیفقط با ا نمیود امیدر ب نشید ریتا از ز سازمیم  ونشمیمد کنمیاحساس م نکهیباشه آرمان فقط بخاطر ا-

 .رمیرو درست کنم بعدش م ایخراب شده آر هیکه زندگ

 .یاز گشنگ میغذارو بده به ما که مرد ایزن داداش حاال ب ممنون

نداشت اما باز همونم آرومم  یزیچ یشاد کرد تو حرفاش واسه من جز همدرددوباره بهم داد و دلمو  هیروح آرمان

 کرد

اومدن  ایکه آرمانو آر دمیغذارو مرتب  چ یمنم آشپزخونه.ظرفا ایاون به سمت اتاق آر میارمان از اتاق خارج شد منو

 کننده نگام کرد بشقابشو برداشتم بده من رینگاه تحق هینشسته بودم با  ایار کنار  .میغذارو هم بردم و با هم نشست

 یبکش یتونیتو بادستات نم

 .ستمیچالق ک ن-

 بزار بکشه واست. هی:خب چه لجآرمان

قاشقو تو دستش گرفت معلوم بود  ایوبعد خودم آر دمیناز نازو.واسه آرمانم کش ایغذا واسه آر ختنیکردم به ر شروع

 خون از بدنش رفته . ادیامروز ز چارهینه ب یذا بخور.آخدلم خنک شد.حاال غ یدستش درد گرفته خخخخ آخ

 .نیگفتم جون آرمان بش نیبه خاطر هم یراحت نیبه هم نشستیکه نم ایآر

 متعجب از کارم نشست .قاشقشو پر از خورش و برنج کردم بردم باال . ایآر

 .یمهربون تر از مادر ش هیآنا خودم دست دارم الزم نکرده تو دا-
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 پاشد رفت. و

 بد شد. یلیشدم خ عیآرمان ضا جلو

 زن داداش-

 دادم بنیتو دهنم پا یرو با غذا یکوفت بغض

 جانم-

و دست ادیشمام بهش برس نزار ز رمیخوش مزه اتونو بخورم م یمن غذا شکنهیغرورش م کنهیمن حتما فکر م شیپ-

 بده. امیاگه خواست بره به من پ ادیکنه به احسان زنگ زدم گفتم فردا نم تیپاشو اذ

 خوشش اومده بود . یلیخوردن شد. انگار خ مشغول

 . خورهیم تیسکویدوست نداره ب مارستانویب یبود غذا نجایا ایکاش مان_

 خواهش کنم؟ هی شهیم-من

 شما جون بخواه زن داداش کد بانو.-

 مشغول خوردن شد. وباز

 ..؟ یجونم ببر ایغذا واسه مان نیاز ا شهیم-

 یزن داداش انگارحرف دلمو گفت یمرس-

 شهیخواهش م-

 شکر یاله یمرس دمیترک یوا-

 نوش جان. -

 .دیپوشیتو ظرف و دادم دست آرمان که دم در داشت کفشارو م ختمیشدم غذارو ر بلند
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معرفت  یبگه که قبلش گفتم چشم آرمان جان بسپارش بخودم.ما کردها ب یزینگاه کرد و خواست چ هی آرمان

 میکه کنارمونه رو تنها بزار یراه کس مهیکه ن میستین

 آنا جان ممنون .خدحافظ-

 خدانگهدار. -

  ایآر یدنایشن کهیت یبه سو شیو پ ینیرو گذاشتم توس ایآر یتو آشپز خونه غذا رفتم

 داخل؟ امیب تونمی:مآنا

 یاینم گهیاگه بگم نه د یعنی-

 کنار تختش نشستم

دردت  یغذا بخور یتونیکه نم هیزخم دستات طور دونمیالاقل شام بخور تورو خدا.م یصبحونه و ناهار نخورد ایآر 

 بزار جبران کنم. یکرد یتو درحقم خوب ایآر رهیگیم

 دو دل بودبعد گفت باشه اول

 یآر یگفتم مرس باذوق

 ه؟یچ گهید ی.آری یآآ رر -

 .دیخندیکه جمع شد اما نم دمیگرفته بود از گوشه چشمش فهم خندش

 تو چشماش بود. یغم هیبه لقمه دهنش گذاشتم  لقمه

 تموم شد. غذا

 باش قرصاتو بدم بعدبخواب. داریب گهیساعت د مین ایآر-

 باشه.-

 آنا -
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 بله-

 برگرده. بایچکار کنم تا ز من

شاپ و رستوران.ازش معذرت بخواه همه ماجرا رو واسش  یببرش کاف ریخوب واسش بگ هیهد هی گمیمن م ایآر-

 ندارم. یبده.من مشکل حیتوض

 آنا شهیم یعنی-

 .کنهیعشق و عالقه قبول م یاز رو یبد حیواسش توض تویتو واقع ایآره آر-

 .گنیم نوبهمیتنوع طلبه؟چرا همه ا بایآنا به نظرت ز-

 خوامشیساده گذشت از من .من م بایاما چرا ز ادهیخسته شدم عشقم بهش ز آنا

 اتیبا خوب نهیفقط تورو بخواد و تورو بب یکن یکار یتونیاون تنوع طلبم باشه بازم م یاگه حت ایآر-

 دادنت دیممنون از ام گمیاومد بهش م یاست وقت هیاالن ترک بایآنا ،ز-

 .رونیاوردم و خورد المپ اتاقشو خاموش کردم رفتم ب ایواسه آر قرصو

 صدام کن یداشت یکار-

از  مویگوش دیکردم.دلم واسه مامانم تنگ شده واسه بابام. فردا با هیبخوابم طبق معمول بازم تو رخت خواب گر رفتم

 رمیبگ ایآر

 محنا حداقل زنگ بزنم. ب

 رو هم گذاشتم .خوابم برد چشمامو

 

... 
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 ایآر

 نیاز ا کشهیم ی.واقعا چرمگذیزجه هاش م نیاعتنا از کنار ا یشدم چهار شبه ب داریآنا از خواب ب یزجه ها یباصدا

 . یییینامرد؟هع یزندگ

 بشم وبازم بخوابم که نشد امشب از هر شب بدتر الشیخیمن که ازاون بدترم خواستم ب هه

 زد خداااااا. داد

گفتم به راهم ادامه  یکوبم کرد.آخ بلند خیزخم شدم م یآناچشه پا نمیکه برم بب دمییو دو دمیفنر از جا پر نیع

 .اطیاحتدادم اما با 

 و دیلرزیبود و سرد م سیعرق بود.آنا آنا پاشو تکونش دادم بدنش خ سیباز کردم رفتم کنارش نشستم.خ درو

 بابا من پاکم. زدیدادم

 دوطرف صورت آنا گذاشتم صورتش با دستام قاب شده بود. مویدست زخم شده لعنت دوتا

 زمیعز آنا

 پاشو.  یخانم آنا

 باتوام اروم باش. آنا

دتر ب گنیکه م دیب نیع دیلرزیم یلیصدا.خ یکرد ب سیاشک تمام صورتشو خ دیچشاشو باز کرد .و تا منو د آروم

تحملشو نداره آروم  دهیکه د ییتمام عذاب ها یبرا ییتنها یسوخت .برا شییو تنها یکس یب ی.دلم برادیلرزیم

 کردم و در گوشش گفتم کشیتو بغلم بخودم نزد دمشیکش

 همش خواب بود. زمیباش عزآروم  یآنا خانم-

پر چشماش اشک بود وبازم  دمینگاه بهش کردم د هی.از خودم جداش کردم دمیلحظه ترس هی دیلرزیبد م یلیخ

 بغلش کردمو آروم رو موهاشو نوازش کردم. 

 داد سرشو گذاشتم رو بالش یکم اروم شدو به خودش تکون کم

 ؟یآنا خوب-
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 هق گفت باهق

 اوهوم -

 خورد گفت کمیلبش. کیکردم بردم نزد یخال وانیاز آبش تو ل یبود. کم یآب رو پاتخت تنگ 

 ممنون-

 تورو خدا. دیببخش ایآنا؟ممنون برو بخواب آر یحاال خوب-

 راحت بخواب. الیهستم باخ یبخواب یآنا جان تا وقت نه

 

 

 

 .برو بخوابیتو خسته ا اینه آر-

 .یعشقمو برگردون یبود که خواست شتیروزپ واسه جبران لطف چند نمیبخواب ا ریبگ -

 باشه.-

 شدم. قی.به صورتش دق دیکم آنا چشماش رو هم رفت و خواب کم

و  با تاپ بایزود خوابشون برد ز بایز یاون شب مامان وبابا ادمی میتو شمال گرفت مونوینامزد رهینم ادمیوقت  چیه

کردم اون شب  شیمال خودمه چقدر بغلش کردم وبوس کار دمیشورتک اومد تو اتاقم اولش بدم اومد اما بعدش فهم

ن چو ومدین یکس ای.خانوادم جز آرمان وماندمینخواب بحتا ص یتا صبح تو بغلم بودو زود خوابش برد اما من از خوش

کجا و بغل کردن آنا  بایبود بغل کردن ز بایرفتن حضور نداشتن.همه عشقم ز کایآمر یمخالف بودن. وبه بهانه 

 ساعت دو دمیاشدم برم بخوابم که دکجا.پ

الم بگو تو گوشم س دیچیپ یبرگشته.صدا ازودینرفته  ایبوق زد البد  شیزنگ زدم به گوش دارهیاالن هرجاباشه ب بایز

 شنومیم
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 ؟ییسرد نباش.االن کجا یخانم گهید ؟ببخشیسالم خوب ایدل آر جان

 تازه اومدم. ییکجا ممنون

 دلم واست تنگ شده. بایز-

 .یاریاز دلم درب دیاما با باشه

 محضر. میریچشم منو آنا فردا م-

 .دارم ناز منم  . خوبیمنتمو بکش یایاسم تو شناسنامته. فقط منتظر بودم ب هیفقط  ستین ینه بابا اون که مال-

 نازتو بکشم خوشگلم. یمن چطور عشق

 نجایا ایفعال پاشو ب ترسمیمنم م ستنین نامیمامان ا ایآر-

 کجان؟

 بابام بود من حوصله ام سر رفته خدمتکارام هستن. یموندن قرارکار هیترک-

 تو اون خراب شده. یکنیتنها چکارم تو

 ها بازم هاپو نشو. کنمیقهر م ایآر-

 اومدم خداحافظ-

 باند دستامو باز کردم بعد چهار روز بهتر شده شهینم نیپا با ماش نی.با ارونیبه آنا کردم.پا شدم از اتاق رفتم ب ینگاه

دم . زنگ زیسرمه ا یجفت کتون هیو  دمیپوش یسرمه ا رهنیپ هیبا یمشک نیج هیبهشون نبود. یازین گهیبودن.د

 شکرت. ایخوب شد خدا اهامب گهید زمیعز یبای.زنییآژانس و از پله ها رفتم پا

 آقا! میدیرس

 بر داشتم چشمامو باز کردم . یصندل یسرمو از رو پشت 

 دییممنون بفرما-
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 .نییحساب کردمو رفتم پا پولو

 درو زدم  زنگ

 که واسه تولدش گرفته بودم تو دستم جا به جا کردم . یبسته ا و

 باال. ایب ایآر

 از یکی. دادنینم یادیکه نور ز ییبود.رفتم تو چند تا از چراغا روشن بود اونم چراغا کیتار جا همه  شدم اطیح وارد

 مگه شما... دییگفت سالم آقا شما دیخدمتکارا که منو د

 ولش کن قاسم آقا. گهید ایب ایاز پشت سر صدام زد آر بایز

و پله دستش نیپله ها بود.تا پامو گذاشتم رو آخر یباال بایکردم از پله ها باال رفتم ز یدست دادمو خداحافظ بهش

 . ایآر یدور گردنم حلقه کرد خوش امد

 به پشت سرم کردم قاسم نبودش. یاز لپم کرد نگاه یبوس

  نیبزارم زم ایآر یحرکت بلندش کردم بردمش تو اتاقش. وا هیگرفتش از دستمو. با  ریکادو رو بگ نیا خوشگلم

 جات خوبه. زمیعز نه

 دور گردنم حلقه کرد. دستشو

 دوتوتو اتاقش درو با پام بستم. گذاشتمش رو تخت حاال بازش کن کا رفتم

 رو باز کرد  کادو

 از نگاه کردن  بعد

بود  نوشته یسیبه زبان انگل بایخط ز هیطال که روش با  ریپالک زنج هی اجونمیآر یمرس دیذوق رو گونه مو بوس با

 کار شده بود . انی.روش با برلایآر

 بندازش گردنم ایآر-

 چشم بچرخ.-
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 .نهیجلو آ میکنار زدم انداختم گردنش.از پشت بغلش کردم. رفت موهاشو

 باشه خانمم؟ اریاز گردنت در ن نویوقت ا چیه زمیعز

 ای.دوست دارم آرییچشم آقا-

 . میبخواب تا  بغلم ایها.ب یقبل عروس دمیکن کار دستت م یوروجک کم تر دلبر-

 .نایاتاق مامان ا میبر کهیتخت کوچ شهیکه نم نجایا ا-

 یاوک-

م مواظب خودم باش دیتخت بود.با یباال زشی.برق و خاموش کردم که پربردیخوابم نم یتو بغلم بودو من از خوش بایز

 دیوسب لبامو رو  کرد به سرم لبشو گذاشت کیلحظه سرشو نزد هیفکر بودم که  نیبعد عقد.تو ا ویکه بزارم همه چ

 کردم  شیدوس داره همراه دمید یها اماوقت فتهبرق گر نیناراحت شه شوکه شدم ع ادویاول فکر کردم بدش ب

 . دمیتو بغلو با ولع لباشو بوس گرفتمش

 آنا

... 

 شدم موهامو پشت سرم بستم  داریخواب ب از

 بود  ابازی. در اتاق آررونیب رفتم

 .ایزدم آر صدا

 سر خودش اورده باشه. ییبال نکهیرفتم تو اتاق با ترس ا دمیندادترس یجواب

 ؟ییکجا یآر-

 نبود ک نبود. ایآر

 نداره.حتما رفته شرکت. بیع
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 یزیخوردم .حوصله ام سر رفته بود توخونه پاشدم واسه ظهر چ یسازو زدم صبحونه مفصل ییده بود چا ساعت

شروع کردم به درست کردن.ساعت دو بود که غذا آماده شد با  ولیا.بود خوب بادمجون خورشت و  درست کنم

خاموش کردمو بعدشم رفتم تو اتاق  وغذاهار ریتا بازم غر غر کنه.ز ادیم ایاستراحت کنم وبعد آر کمیخودم گفتم 

 وباهزار فکر خوابم برد.

که اومده و اونم خوابه  نیا دیبه ام ومدهین ایآر یعنیبود. کیهمه جاتار  دمیلحظه ترس هیشدم و  داری... از خواب ب

 !! یرو صدا زدم.آر ایآر رونیو رفتم بسرم زدم یالمپ اتاقمو روشن کردم و روسر

 .شیلوستر زدم آخ دیو کل زیسمت پر دمییشد از ترس دو ینبود. اشک چشام جار یکس اما

 .یتنها توش باش نکهیبزرگ بود واسه ا یلیخونه خ نیحق من بود اشکم در اومد ا نیخدا ا یا-

 فرق داشت  گهیدفعه د نیاما ا دمیترسیهمش م یازبچگ 

 و خوندن با آهنگ. دنیآهنگ گذاشتم و شروع کردم به رقص هیرفع ترسم  یکه گذشت برا کمی 

 دارم که بهش زنگ بزنم ویبزنم. هه من ک یکینداشتم زنگ به  میگوش ینفهم.من حت یایآر 

 بود با ترس غذامو خوردم. میده و ن یکایو ساعت نزد دمیبا هزار ترسو لرز تو آشپزخونه غذا کش رفتم

 ه زده شد خون زنگ

 ساختمونه . داریکه سرا دمید یداره.با ترس و لرز رفتم از چشم دیکه کل ایار اما

 .دیخسته نباش یمیکر یسرم کردم درو باز کردم سالم آقا یکه گذاشتم پشت در رو چوب لباس ویچادر

 . دیبا پله بر شهیاگه م میآسانسوردرست کن  خوامی.خانم خواستم بگم مممنون

 باشه چشم. ممنون

 . ریبخ شب

 ریشماهم بخ شب
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کمکم کن من برام  ایبستم و سجاده روبرداشتم شروع کردم به خوندن نماز.موقع قنوت باخدا حرف زدم خدا درو

 ییتنها تونمیسخته نم

کردم که درد  هیدعا کردم اونقد گر ایخانوادم ، خودم و آر ینمازمو خوندم و بازم شروع کردم ذکر گفتنو برا هیبق

قهوه درست کردمو با خودم بردم نشسته  هی.گهید بردی.ساعت دوازده بود .اما خوابم نمدیچشام و سرم امونمو بر

 بودم هنوزم بغض داشتم.هه

.منم دلم خواست با بابام خوردنینشسته بودنو داشتن غذا م قیآالچ تو  خانواده دور هم هینگاه کردم. اطویتوح

 مهابا اومد رو گونه هامو شست  یه با نگاه کردن بهشون اشکم بومامانم باشم محوشون شدم اونقدر ک

 گهیاومد تو اشک راه صورتمو د یژست خاص و کامالمغرور هیبا ایدر اومد با سرعت رفتم تو راهرو آر یصدا

 ؟ی.کجابوددونستیم

 .بایعشقم با ز شیپ-

در منتظر چق دمیچقدر ترس یدونیم ای! آر گمیم کیجونت برگشت مبارکه تبر بایز یگیبابغض گفتم واقعا راست م-

چقدر نگرانت بودم.با اون حال  یدونیحق تنفس وخارج از سلول رو دارن اما من ندارم م ایزندان یموندم .تو زندان حت

 ستمین تیچی. قبول ! من هسیبه من مربوط ن تیزندگ ایتو خونه ام نبودبهت زنگ بزنم آر یگوش ی.حتیکجا رفت

 نکن.امروز تو خونه مردم از ترس! میزندانقبول! اما آزادم بزار.

 افتاد رو کاناپه. رفت

 .ختستی.سرو گوشت بجنبه خونت رلتیبا موبا دمیبهت م دویباشه فردا کل-

شد  رشتیازم معذرت بخواد. بغضم ب دیچرا با میاسم تو شناسنامه داشت هیمنو اون که از هم فقط  گفتمیم ی.واقعا چ

 ییشدم ک جا یقاط یکس هیخواستن من تو زندگ حیواسه داد زدن سرش نداشتم واسه توض یلیخداااا کمک من دل

 سمت اتاقم ک... رفتمیذره.داشتم م هی ینداشتم حت

 قرص سر درد. هیو  اریآب برام ب وانیل هیآنا از سر شب حالت تهوع دارم -

 باشه االن-

 ایاما قرص نبود.صداش زدم آر رفتم
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 بله-

 .ستیقرص ن-

 منون برو بخوابباشه م-

 گناه داشت از راه اومده دوباره برگشتم. ومدیرفتم تا بخوابم دلم ن-

درست  مویبا ل ییچا هیشب خواب روشن کردم و رفتم تو آشپزخونه  هیرو خاموش کردم تا سرش آروم شه.  برقا

 و رفتم طرفش. ینیگل گاو زبون.گذاشتم رو س نویکم دارچ هیکردم و 

 بود. دهیکاناپه دراز کش .رو یینیبش شهیم ایآر

 .دیببخش  نشست و گفت ممنون-

که خوردش وسرشو گذاشت رو کاناپه و  کردمی.نگاش مکنمیو به همش زدم .گفتم بخور.خواهش م یرو عسل گذاشتم

 چند کلمه باهات حرف دارم. یسیوا شهیخوابش برد.خواستم پاشم که گفت آنا م

 گفت  دفعهینگفت.بعد  یزیاما چ ستادمیا

 رو تخت و خوابم برد... دمیرفتم تو اتاق ودراز کش گمیباشه واسه بعد بهت م یچیه

... 

 بایه زب یامیبرم .پ دی.ساکم رو بستم واسه ساعت پنج باشهیکه نم ینطوریا رمیدارم م گفتمیحداقل به آنا م کاش

 فرستادم

شدمو شروع  داریچهار از خواب ب .صبح ساعت دمینکردم و خواب مینگاه گوش گهیفردا چهار فرودگاه باش.د زمیعز-

 رهیرفته بود وضو بگ رونیکه اومد ب یدر ورود سادمیوا دارهینه آنا ب یباز شد .وا ییکردم آماده شدن که در دستشو

 واسه نماز.

 وقت صبح  نیا ایکجا آر-

 جواب پس بدم مفتش دیبا-
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 نه برو من چکارت دارم به سالمت.-

 دیبود که ساکمو پشت در گذاشتم وند نیا شیخوب

 .دایو کل یگوش ایآر-

 تو هال.  یرو عسل گذاشتم

شو عطر یزده بود بو یپیراه انداخته .چه ت میایمن چه؟چه برو ب کنه؟بهیم کاریچ نیرفت موندم ا ایممنون وآر باشه

دادم  امیداشتم .اول از همه به محنا پ امیپ یکل یییییییهامو خوندم وا امیبه به خخخ.بعد نماز و دعا رفتم تواتساپو پ

 جان امروز ظهر دعوتم خونتون. یو نوشتم مح

ردم ک الشونونگاهیرو اوردم وپروفا ای.شماره آرمان و ماننمشیبب تونمیم یو ک امیواسه زهرا دادم و از دلتنگ امیپ یکل

 اونم واقعا جذاب وفوق العاده بود. دمیرو د ایعکس مان

از واتساپ و بعد کم  رونیبودن. اومدم ب یکیبود وگرنه  ایجاافتاده تر از ار کمیفقط وفقط از نظر ظاهر آرمان

 .برد خوابم  کم

 گرفتم رفتم خونه محنا.  یتاکس ابونیصبحونه خوردم و بعدش آماده شدم و رفتم سر خ دارشدمی... از خواب ب

دادم چرا چپر چالق  ایآر لیحنا گفت من تورو سالم تحوم و  براش شکلک در اوردم فونیکه زدم از پشت آ زنگو

 . یسالم واحوال پرس ی. رفتم باال بعد کل زمیباال عز ایواسش کردم درو باز کن .ب ی.اخمیاومد

 یچطور ایرو کرد ب منو گفت ؛با ار محنا

 . یلیخوبم خ یلیخ هه

 .میندار یخوبم باهم کار-

 جدا؟-

 .نیشیپس کم کم خوب م آره

 فکرا بمون دلتو صابون بزن .  نیودم گفتم تو ابا خ منم
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 خوبن؟ نایمامان ا-

 کنهیم یتاب یواست ب یلیاره خوبن مامان خ-

بهش سالم  رمیباباخونه است آره عز یمامان یصداشو گوش کن آنا. سالم مامان جونم خوب زنمیمن بهش زنگ م ایب

ام از  هیبودم تک ستادهیتلفن ا زیدر اومد کنار م شتریاشکم ب زدیحرف م شتریب یهرچ دیبرسون دلم واسش پر کش

من با همه وجودم عاشقش  یکردو رفت ول رکبود که منو ت یمامان یصدا نیا نییگرفته شدسر خوردم پا وارید

 مامان با محنا تموم شد یبودم.حرفا

  شهیدرست م یآنابس کن تورو خدا همه چ-

 خراب کرد. مویک زندگ یاسه کسخدا نسازه و خوامیخسته شدم من خونوادمو م محنا

 .زمیعز میبخور بکشم غذارو  پاشو برو صورتتو بشور-

 برم هرچقد اسرار کرد دیبرداشتم و رو به محنا گفتم من با فمویکه غذا تموم شد ک نیوبعد از ا میخوردن شد مشغول

 . مین شویاومدم و اونقدر غرق فکر بودم که متوجه ساعت نشدم که شده بود ش ادهینموندم و از خونه محنا تا خونه پ

 خونه نبود . ایتو آر رفتم

دت م نی.اومدیباال م عیسر شدی.اما نم دمیکشینفس نم کردمویآب وان م ریسرمو ز رمیحموم دوست داشتم بم رفتم

به خودم برسم دستو پامو با موم زدمو بعدش  کمیمن  نهیبیوالبته نم  ستین ایبودم حاال که آر دهیاصال به خودم نرس

 آنا تنگ شده نیزدم دلم واسه ا میشیرژ آت هیموهامو هم بستم  دمیتاپ و شلوارک قرمز پوش هی شیآخ رونیاومدم ب

آهنگ گذاشته بودم  هینگاه ماهواره کردم . شروع کردم به پختن غذا .و  یکمیو  دمیبود. خونه رو دستمال کش

 بسه گهی.غم دخوندمیبلند باهاش م یوباصدا

 

 

 که یزخم نیا دیسخت منه شا یِبدش شاهد زندگ یکه بخت منه که تموم اتفاقا یِراه اومدن با روزگار گره  کور آخر

 کشمیاز تو خوردمو از حرارتش زبونه م
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  کشمیهامو همش فقط از دست زمونه م یکس یتموم ب ای 

 

و  یو بگو هست یشب تکرار نیتا نترسونتم ظلمت ا یو بگو هست یذارینو تنها نمو مث همه م یدار هوامو بازم بگو   

 شهیهم مونهینم یمن ابر ی رهیآسمون بخت ت شهیماه تو امشب پشت ابرا پنهون نم یرو

 

که  یبرم که به هرچ ینکنه دستمو ول کرد رسمینم امیراهو م نیا یمن که پشتم به خودت گرمه و باز هرچ   

رها  از تو که منو کنمیدل نم یسادگ نیمن به ا یکنیاومدم که در بسته رو وا نم یمن اشتباه دمیشا رسمینم  خوامیم

 یکنینم

 

و  یو بگو هست یشب تکرار نیتا نترسونتم ظلمت ا یو بگو هست یذاریو مث همه منو تنها نم یبگو بازم هوامو دار   

 شهیهم مونهینم یمن ابر ی رهیآسمون بخت ت شهیماه تو امشب پشت ابرا پنهون نم یرو

 .سین یابر شهیآسمان هم-گانهی محسن

 

لحظه  هیکه نگو.  ومدمی.اونقدر واسه خودم ناز م دنیرقص به کردم شروع باهاش و  آهنگ شادحامد پهالن بود بعدش

 .دمیبنفش کش غی.جیتو راهرو بود برگشتم سمت در ورود یکیاحساس کردم 

  زمیعز  یرقصیم قشنگ چقدر  آنا منم یزنیم غیچرا ج-

 . یادامه بد شهیم

 شده. یچرا چشات قرمزه چ ایآر

 کرد جلوش معذب بودم یپل گهیبار د هیآروم اومد نشست رو کاناپه کنترل دستگاه رو برداشت و  آروم

 .امیمن برم لباسمو عوض کنم م ایآر



 یهمسر اجبار

 
38 

 

 خودته. یخونت پا یها!! اگه بر یفهمیم حق منه نیا یکه گفتم .تو زن من نیبرقص واسم هم ایآنا ب-

که  ییای.آردمیرقصیم اینگاه آر رینبودم اما داشتم ز یحرفش از ته قلبش بود.هرچند راض نیناچار برگشتم .کاش ا به

انقدر زوم نبود رومن  ایتا حاال نگاه آر  دنیرقص به کردم شروع و  پوزخند بهش زدم هیمعلوم نبود چه مرگش بود. هه 

مد او یآهنگ خارج هیبه  دیرو کرد و رس رویبا کنترل آهنگو ز وعرق کرده بود.اونم پاشد  شیشونیلبخند. پ هیبا 

وابسته ام کرده بودو نگرانش  یبدش تا حدود یبا رفتارا شمینجوریهم ایکاراشو ندارم آر نیمن تحمل ا ایسمتم خدا

 وشدوبا دستش دستم کیار باروت.اومد بهم نزدتو انب نداختیم تینگاهاش داشت مثال کبر نی.حاال با ا شدمیم

اهاش اش ب نهیرقصش دستمو گذاشتم رو س یحرکتها لیدستش دور کمرم منم واسه تکم یکیگرفت تو دستش واون

بد الکل  یدهنش بو دیرسیچونش م ری.قدم تا ز دیرقصینرم و اروم م یلیخ دنیشروع کردم به رقص

 نهیرو س اشتمسخت بود.سرمو گذ یلیخ خواستیم یا گهید زیچ هیپس بکشم اما دلم  گفتیم  دادعقلمیم

کنم لبشو گذاشت رو  یکه من کار نیکرد. قبل ا کیرو گونم. آروم سرشو به سرم نزد دیچک یباز لج اشک قطره  اش

 خواستمشینم ینطوریرو دوست داشتم اما ا ای.من آرچسبوندیبه خودش م شتری.داشت منو بدیو بوس میشونیپ

 نیمنوبخواد.واسه هم یومستت خواستمینم

 روش ودادزدم ختمیکنارش رو ر  یعسل رو که  آب پارچ

 که ازش ییمن آنام آنا ستمین بای.من ز ییبایتو عاشق ز یبس کن تورو خدا آر ایاش آر نهیبا مشت زدم به س ایآر

و ت دیدستامو گرفت و منو کش ایکم خودتو عذاب بده .آر ایبه خودت ب ایآر زدمیاش م نهی.با مشت به س یمتنفر

 بغلش.

حالم خوب شد اما دلم امشب شکست تموم شد  یکه زد ییمشتا نیشکستم نترس.با ا ادیآروم باش من امروز ز یآن 

 شدم.  یآدم آهن

 ازم یدیندارم فقط دلم واست سوخت. ک ترس یباهات کار یآن

 شده. یچرابگو چ ایآر-

 نپرس آنا  یچیه

 و اتاقشپشت کرد و رفت .ت وبهم

   ایدر زدم آر رفتم
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 تو ایب-

 یایکه آر یزیچ دونمیمهمه اما م میلیمهم نباشه ها.چرا خ نکهیبدونم نه ا خوامیناراحتت کرده و نم یچ دونمینم ایآر

 بوده ناراحت نباش . نیشده باشه حتما صالح تو درا یبدون اگه هرچ ی.اما آرستین یکنه الک ینطوریمغرورو ا

 آنا صالح من تو شکستن و نابود شدن بود ها.-

 بلند شدو رفت سمت بالکن اتاقش  ایآر

 .تونمینم بایز یمن ب تونمیآنا من نم-

و ر ییرایبود. تو پذ دهیشن یچ ایبود. دهید یچ دونمیسوخت نم یلیچش شده بود دلم واسش خ ایآر دونمینم واقعا

که خوابم برده بود.وبا  دمیدیم ونی.داشتم تلوزخچالیم تو شامو شستم غذارو گذاشت فیکث یمرتب کردم وظرفا

چرا پاهام منو کشوند  دونمیبرم بخوابم نم شدم داریزنم ب یم خی دارم کردم احساس  سرما تو خودم جمع شده بودم

اشو و پ یبله نشسته رو صندل دمینبود حتما هنوزتوبالکن رفتم جلو در بالکن د ایآر دمیرفتم د ایسمت اتاق آر

 گهیکه د گارویس کنارش رفتم و  پتوبرداشتم از رو تختش کشهیم گاریشده به روبروش وس رهیوخ زیانداخته رو م

خاموش کردم پتوشو انداختم رو پاهاش و تا گردن بدنشو  یگاریبوداز دستش گرفتم وتو جا س هازش نموند یزیچ

با  هرشب دادیتا بخوابم اما فکر اجازه خواب بهم نم دمیشو امدم تو رفتم تو اتاق دراز ک ریپوشوندم.و گفتم شب بخ

نذار خوش باشن.با حس سر بار و  دنراست راست بگر ییآدما نجورینذار ا ایخدا دمیخوابیفکر تجاوز اون نامرد م

 .برد خوابم  اضافه بودن

 ... 

 ایخوندن بعد از قرانم واسه آرکردم خوابم نبرد شروع کردم به قران  یشدم هر کار داریزود واسه نماز ب یلیخ صبح

 ربایخصبح ب ایسالم آر رونیاز اتاق اومد ب ایبود که آر  شیصبحونه نره سر کار.ساعت ش یب  صبحونه درست کردم.که

 ...ختیدلم ر دنشید

 

 دهیژول یچشماش کامال گود افتاده بود وقرمز بودن موها ریز

 صبحونه آمادست ایآر
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 ندارم لیم-

 .یهم شام نخورد شبیشرکت.د یبر شهیکه نم یاونجور ایآر

 خورمینم یعنی خورمینم گمیآنا رو اعصابم نرو م-

 چشم.-

 کردیم تنش نهیرفتم که داشت کتشو جلو آ ایتند به طرف آر یآب پرتغال برداشتموبا قدم ها وانیل هیشکالت و  هی

 قایمال توئه برگشت که دق نیاایآربرگرده بزارم تو دهنش وصداش زدم. یگرفتم باال که حدودا وقت وانویپشت سرش ل

فشار دادم به لباش تورو خدا جون آرمان بخور تا  وانویاعتراض کنه که لبه ل خواستیدهنش بود.م یروبرو وهیآب م

 .دیسرشو عقب کش بشویوسطاش با اخم خوردوشکالتم گذاشتم تو ج

 ها؟ یچ یعنی ایکارا و لوس باز نیا-

 

 نوش جان!-

 دییگرفتم و گفتم بفرما رونیخودمو خم کردم دستمو رو به ب میسمت در و درو باز کردم و به حالت تعظ رفتم

 چشمش جمع شد. کمیبگم خندش گرفت اما لبو تکون نداد فقط  تونمیاعالحضرت.به جرات م

رم گرفتم ب میتصمشدم تا درو بست منم درو بستم و اومدم تو . رهیخونه.و رفت تو آسانسور منم بهش خ امیظهر نم-

 ییکنم.رفتم تو اتاقو کمدو مرتب کردم و بعد رخت چرکاشو اوردم انداختم تو لباس شو زیچشم قشنگو تم یاتاق آر

وتا ازش آلبوم عکس بود د ییکه چندتا ییکتاب ها دنکر زیتم  وبعد شروع کردم به دمیکش یوباز برگشتم جاروبرق

با  یبرابطه خو ایبود واقعا قشنگ بود تو اون عکسا متوجه شدم که آر یدگکه خانوا یکیبود  بایاز آلبوما مختص به ز

کساش بست آلبوم  نیتر زیبود که چشم رو عز بایانقدر عاشق ز یعنیخانوادش داشته اما االن کجا و اون موقع کجا 

داشت .با  ایبا آر یهمه مدل ییخانم بود هه اونم چه عکسا بایز یکه عکسا شیشدو رفتم سراغ آلبوم بعد مومت

عکس بود و لب  یمحتوا نیپشت سرش ا الیو هیبودو تنش  مانتو بهاره هی.ن.که کنار ساحل فقط یش.و.ر.ت.و.سو.ت

 ایب عشقم. چقدر با ح یمیعکسا نوشته بود تقد نییبعدپا  گرفتن هه.
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 .دونمینم رو ایار گهیتوذهنم بد جلوه داده بود د یلیخ گرانیجلو د بایز یحجاب یواسه من که دخترم ب

پاسخ داشت شماره رو نگاه  یتماس ب هی میکه گوش رونیکردم.رفتم ب یدستمال کش هیبرداشتمو اتاقشم  آلبومو

 کردم آرمان بود زدم رو دکمه تماس.

 نیسالم آقا آرمان خوب الو

 .یدنبالت امشب خونه بابا دعوت امیداددش آماده شو ب ؟زنیسالم ممنون زن دادش خوب-

 .امیبعدا م  شاهللیا شمیممنون مزاحم نم-

 .امیم گهیساعت د میتا ن یباماتعارف دار-

خبر بدم بازم بد عنق نشه .شماره شو گرفتم که بعدچند بوق  ایکرد رفتم تو اتاقم باخودم گفتم بهتره به آر وقطع

 برداشت

 سالم  الو 

 ؟ هیآنا کارت چ بگو

 یایدنبالم تو ام م ادیگفته مدعوتمون کردن آرمان  نایشب بابات ا ایآر

 خداحافظ. ینه من کار دارم توام هرجور راحت-

 شدم ایزدم و وابسته به آر  ایمنم از دار دن شنیم ی.مردم وابسته خونواده و عشق و زندگیقطع کرد روان ویگوش

 

بود اما همه  زیناچ مییبایکردم من که در برابر اون ز سهیمقا بایکه ناخوداگاه خودمو با ز کردمیم شیآرا داشتم

 که جذاب و با نمکم. گفتنیم

 شال هم رنگ شلوارم. هیکمرنگ و  یآب نیبا شلوار ج یمشک یمانتو هیتموم شد  شیآرا

 زد گفتم اومدم فونویساعت گذشته بود که آرمان آ مین
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 ایکه آرمان و مان رونیتوجه به نگاهشون رفتم ب یب کردنینگام م یجور هیهمه  اطیاز آسانسور تو ح نییپا رفتم

سر  وزدیحرف م ای.تا خونه همش آرمان با ماننیتو ماش میکردمو بعد از اون رفت یگرم هیروبوس ایمنتظرم بودن .بامان

برم  دمیکشیخجالت م ایپدرو مادر آر یدرخونه رو باز کردو رفت تو منم از رو میدیرس یوقت ذاشتیکارش م

فتم و ر نییمنتظر من بودن که سرمو انداختم پا ای.ارمان و مانکنهیبارونم م کهیداخل.والبته خواهرش که مطمئنم ت

 یبود اونقدر که من هنگ کردم برا بایز یقصر به طرزفوق العاده ا ایخونه بود  نیبود ا یچ نیداخل سرموبلند کردم ا

 نشدنم رفتم سمت بابا جون  عیاض

 یسالم عروس گلم خوش اومد-

 .ممنون بابا جون.

از من نداره  یکه تو اشپز خونه بود و معلوم بود دل خوش ایچقدر خوب و مهربون بود رفتم سمت مامان آر مرد نیا

 .ایخود آر نیع

 تو زحمت نیمامان جون افتا سالم

 . میما واسه خودمون پخت یچه زحمت نه

 .یستین یتو عدد نکهیا یعنیجواب سالمم نداد اون حرفشم  یحت

 هرصورت.در جوابش گفتم ممنون در منم

دستمو گرفتو  دیفهم نویآرمان بود.اشک تو چشمام جمع شده بود آرمان ا دمیرو شونم حس کردم برگشتم د یدست

 بود.در اتاقو باز کرد ایکه فکر کنم مال آرمان ومان یاز آشپزخونه و منو برد به سمت اتاق رونیکشوندم ب

 نبود هرچند که دست شماهم نبود. یوصلت راض نیداداش ناراحت نشو مامانم با ا زن

  نییانداختم پا سرمو

 داره. ی:آنا جان ناراحت نشو بخدا مامان آذر قلب مهربونایمان

 .دیایشماهم ب رونیب رمی:زن داداش من مآرمان

 .وتریکنار کامپ یکه رفت نشستم رو صندل آرمان
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 بهت بدم ای یبپوش یآنا جان لباس دار-

 ایندارم.با بغض ادامه دادم مان یدل خوش یزندگ نیشه خودمم از ا ینطوریت نداشتم ابخدا من دوس ایممنون.مان نه

 من از اون دخترا نبودم .اومد کنارم نشستو سرمو گرفت تو بغلش .

کار  نیکه تو از ا یبگ شدیخونوادت گفته بود بعد م ایتو  یاز بد یکی قیاگه تو تحق میدونیآروم باش آنا ماهم م-

 میکه تو پروندت بود.حاالم پاشو تا بر یاز رو اون آدرس میرفت قیتا کرمانشاه هم واسه تحق یما حت یداشت یهدف

 .شهیناراحت م انیکه االن بابا ک نییپا

  نییپا میرفت ایعوض کردم و با مان لباسامو

 ایمان یراست

 جانم-

 مگه نه پس کجاست نیام تو خانواده دار گهید یکی شما

بچه خانواده ست تازه دانشگاه قبول شده االنم دانشگاست  نیآخر نیآذ یگیو م نیت آذکردو گف یتک خنده ا-

 .هیوترم اول

 آهان-

 .کردمینگاهشوحس م ینیچون سنگ کردیهمش نگاه م ایمامان آر میشد زیم دنیتو اشپز خونه و مشغول چ میرفت

کنار هم و آذر جون کنار من از باال وباال تر از همه بابا  ایآرمان ومان زیهمه رو صدا زد اومدن سر م ایآماده بود.و مان زیم

دوتا  نیواقعا ا کردنیم ییرایو ارمان همش ازم پذ ایمعذب بودم امامان یلیمن خ می.مشغول غذاخوردن بودانیک

من که هردوتاشونو دوست داشتم واقعا. غذا تموم   یو دوست داشتن دهیفهم هردوتا شدن ساخته هم واسه  فرشته

رو کرد سمت منو گفت آنا باباجان مارو هم مثل خانواده خودت  انیسفره رو ترک کنن بابا ک ونیآقا نکهیاما قبل اشد 

 .یبهمون سر بزن ویما باش شیپ شهیهم میبدون با ما راحت باش دوس دار

بابا جان گفتنش. ارمان وباباجون پاشدن رفتن و ماهم شروع  نی.با اندازهیبابام م ادیمرد منو چقدر  نیزدم ا یلبخند-

 از پشت دستشورو چشمام گرفت یکیکه  کردمیم جمع ظرفارو داشتم.  به جمع کردن سفره میکرد

 ه؟یتو بگو ک ایمان یهست یبدم ک صیتشخ تونمینم سیء قبول ن ممممممم
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 خانم دانشجو. طونیگفت همون ش دویخند ایمان

 .یقدم رنجه کرد یخوش اومد یمن به فدات زن داداش یدستشو انداخت دور گردنم و گفت وا نیآذ

 کردو گفت اینگاه بامزه به مان هی

 .ادی.تا چشات در نادیماچ آب دار بده ب هیتوام  ای.بزمیشد عز تیاوا زنداداش حسود-

 .نیآذ نیا هیدختر با انرژ چه

 شوهر داررر. یتو روز روشن.اونم به زنا یچشم چرون نیآذ ییاز پشت اوپن گفت:هو آرمان

 عشقم اریماچ آبدار ب هی.فهیضع شهیم تی:توروسنن نکنه توام حسودنیآذ

ارت ک زمیواستاعز گفتیزنونه م یباحالت ادا کردویم نیکه کارت دارم .آرمان دنبال آذ سایپاره وا شیگفت آت آرمان

  دمیمدت انقدر نخند نیدارم.واقعا تو ا

 مردم یاها نمیبب ویک دیبوس کنم با نویمردم کمک من نخوام ا یآ گفتیبود که م نیهمه خنده دار تر آذ از

 ایمان نییرفتم کنار پله ها صداش زدمو اومد پا زیگذاشتم روم ختمویتو بشقاب ر نیتموم شدن ظرفا غذا واسه آذ بعد

 تموم شدواومد کنارم نشست. شیهم دستمال کش

 چطوره باهات  ایآر  آنا رفتار ی:راستایمان

 ای.اما آر میکنیدوتا هم خونه باهم رفتار م نیع میرفتار دار هی میاحساس اما هر دو مث هم یمحبت ب یاعتناست ب یب

 .باستیعاشق ز یلیخ

 .کندیاگه عاشقش نبود از ما دل نم دونمی:اره مایمان

 خنده. ریعروسا و بعد خودش زد ز دیمامانمو بکن بتی:سالااام مجددکمتر غ نییاومد پا نیآذ

 ؟ کهیکوچ عروس

 جانم
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که  نهینه حتما بخاطر ا ای.یو جذااااب یگذاشتنت تو آب نمک که انقدر بانمک از آب دراومد یخودت بگو چطور از

 .یو اون جذابه توام جذاب شد یخوابیکنار داداش م

 .یشی.باعث دردسرمیکنارداداشم بخواب زارمینم گهید نمینگاه موشکافانه بهم کردو گفت بب هی

 .دنیبا هم خند ایاونو مان بعدم

 زنگ خورد... میکه گوش میزدیباهم حرف م می.داشتنیمنو آذ میموند

 دیسالم خسته نباش ایآر الو

.با آرمانم تماس گرفتم گفتم  هیپرواز دارم کار هیسالم ممنون آنا من قراره فردا ساعت چهارصبح برم ترک کیعل

 .یایو نم ییااونج

 اونجا راحتم امنیاماآر

 .یتنها تو اون خونه باش شهیکه گفتم آنا نم نیاگر نداره هم اماو

 آروم گفتم یچرا.؟باصدا دونمیگرفت نم یجور هی دلم

 مونمیم ایآر باشه

 خداحافظ. گهیدختر زبون فهم.خوب د نیآفر

 زنگ خورد نیآذ هیکه قطع شد بالفاصله گوش نیا بعداز

 سللللالام یداداش -

و برداشتم و شستم رفتم  نیآذ یگفت بهش که بلند شد رفت ظرفا یزیچ ایپا شداز کنارم رفت فکر کنم آر نیآذ

 شیو آذرجون تعارف کردم وبرداشتن پ انیبردم وبه باباک ییچند تا چا زدیحرف م ایداشت هنوزم با آر نیآذ رونیب

 نفره نشستم. هیکه  انیکنار باباک ونیتلوز کینزد و اوناهم برداشتن رفتم رو مبل ابردمیآرمان و مان

 یلی.ماهم خیتا راحت بخواب هیخوب یجا ایو اتاق آر یینجایتو ا ستین ایکه آر یچند روز نیا کیعروس کوچ -

 هم لبخند زدن ایاز اونور گفت آره باباجون.آرمان ومان نیمگه نه؟ آذ یمونیم نجایکه ا میخوشحال
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 گفت. یزیچ هیلب  ریشدو ز رهیخ روبرو به  وبدعنق امغروریآر نیع ایمامان آر اما

 خدا کمکم کن.  یبغضمو فرو بردم ا نییپا سرموانداختم

تن باال تو رف ریپشت بندش پاشدو بعداز شب بخ امیو مان مارستانیبرم ب دیخب بابا من برم بخوابم ساعت سه با آرمان

 باال  میباال. اتاقتونشونت بدم رفت میا بردست منو گرفتو گفت آن نیبعد آذ قهیاتاقشون.چند دق

 اد؟یم ابدتیاز آر آنا

 اما بد اخالقه دوسشم ندارم نه

ماه  هیمامانم  نیبدکرد با ما هم بایگذشت ز بایاون از ماهمه بخاطر ز ریدوست داره سخت نگ بارویز یلیخ ایآر-

 زیواسه همه ماعز ایآر کردمیم هیبودم تا شب ها گر ایکه وابسته آر یمن ومدین ایبود اما آر ختنیهمش کارش اشک ر

 مدونیم نمیاز ما دور کنه.ا نیازا شتریروب ای. دوست ندارم آریلیخ ادیازش بدم م یدونیاز ما دورش کرد.م بایبوداماز

 ندمویام مویدوست دار یلیتورو خ ایبخواد بد باشه از صدتابدم بدتره.اما تنهاش نزار آنا منو آرمان ومان یوقت ایآر

 یگفت حوله ومسواک وشونه بهت بدم گفت وسواس میزدیحرف م می.االنم داشتیرو به ما بد ایکه آر ییتو

 ام که هست تو اتاق. مهروسجاده

 بودم گفتم  نیآذ یحرف زدم من که تا اون لحظه تو فکرحرفا ادیز دیمن برم بخوابم ببخش زمیعز ریبخ شبت

 یخوب یلیجان ممنون.تو خ نیآذ

 .یفرشته نجات داداش شمفدات

 .خوادیمنو نم ایآر یدونیتو که م ینطورینگو ا نیآذ

 گفتو رفت ری.شب بخگهیخودتو بکن د یاما توام سع دونمیم آره

 یرو تخت عکس و بنرا دمیمسواک زدم صورتمو شستم.اومدم تو اتاق موهامو شونه کردم دراز کش ییدستشو رفتم

ود ب ب دهیک چسب دیسف یحلقه ا نیکنار ساحل با تک پوش آست دیکشیاراده نگاهمو به سمت خودشون م یب ایآر

 هی میکیخورده بود ب موهاش.اون  دانداخته بود رودوششو با رهنشویکفش پاش نبود پ یمشک نیبدنش وشلوار ج

 قایبود ک دق دهیسقف چسب .اون عکسم درست ب یورزش فیبا ک نیتک پوش بنفش و شلوار ج هیکاله سرش بود و 
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 شلوار هیمعلوم بود و  کشیت شیباز بود وبدن ش  شیوجلولباس مشک شیشونیاخم روپ هیتختش بود. رشیز

 ه؟یچ بایسرنوشت منو تو وز ایآر ییییدهعیسف

 باالخره خوابم برد. کنمیکه هرشب م ییگذاشتم روساعت سه و با دعا ها ساعتو

 

  

 رو گرفتم ایزنگ خورد وبالفاصله شماره آر میگوش ساعت

خدا صداش چ ناز شده ب بنر باال سرم زل  ی.اایآر یگرفته و خوابالو یبوق ....دوبوق....سه بوق...چهار بوق صدا هی

 زدم.

  یپاشو ساعت سه .چهارپرواز دار یآر

 بود خواب بمونم ممنون. کیآنا ممنون نزد یووووا-

 آماده شو.بود خب خداحافظ برو  فهیوظ-

 بازم ممنون خداحافظ.-

 .دمیخواب دوباره

... 

ازعالقم بهش باخبر  یبهش زنگ زدم اما جواب نداد.دوست نداشتم کس یو چند بار گذرهیم ایروزه که از رفتن آر دو

باشم.هه چقدر دلم خوشه  یعشق دوم کس خواستمینم تونستمیعشقو نابود کنم چون نم نیا خواستمیبشه چون م

 ردکینگاه م ونیتنها نشسته بود و تلوز ایر.مامان آکنهیوقت فراموشش نم چیعشق داره و ه هی افقطیرعشق دوم آ

 خونه نبود. یکس

 . رهیگیجلو چشممو م ایآر خورهیتا چشمم بهتون م دمیشمارو د یآذر جون.من از وقت-

 نگاه بهم کرد و گفت هی
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 .کشهیم گاریهنوزم س ایآر -

 بکشه. دمیبار د هیکه شناختمش فقط  یشانزده روز نیتو ا یراستشو بخوا -

 با تو رفتارش چطوره؟ ایآر-

 بد اخالقه یلیخ یدوتا هم خونه.ول نیع خوبه

 .زنهینم یچیناراحته لب ب ه یبازم مث قبلنا وقت ای خورهیغذا م-

 .رونیبهش بدم نزاشتم بره ب وهیآب م وانیل هیاما اگه شده  خورمینم گهیمادر جون م-

گفت که توام  مارستانیدر مورد تو بهم نگفته بود تا امروز صبح آرمان قبل رفتنش به ب یزیچ ایآر نیبب آنا

ندارموخودم افسرده ام  ی.من با تو مشکلیهست یچند روز که تو چطور دختر نیا  دمیمن خودمم فهم یخواستینم

م دلم شکسته دخترم تو ا نمیبب شویختبدبواسم سخت بودو هست که  یلیاز جونم دوست دارم خ شتریرو ب ایمن آر

ه گفته بود من خون ایاما بعد چند مدت به آر نجایا ومدیم  بار هیاول چند روز  بای.زکنمیازم که بد رفتار م ریخرده نگ

 شهیهم بای. من اونارو اجبار به موندن نکردم اما بعد ها ارمان گفت که زنجایراحت باشم ا تونمیونم خوامیخودمو م

شه خانوادش ب الیخیکه ب وردمیبار ن ی.آنا من پسرمو طور یوابسته ا یلیتو به خانوادت خ گهیم کنهیم ایآر همسخر

بهمون زنگ  دیبارم شا هیکرد که دو هفته  یکار بایاما کم کم ز نجایا ومدیبار م هیدو روز  شیبعد نامزد ایآر

 چی.هشناسمیدور نشه .اما من خودم پسرمو م ونماز ایحداقل آر یکن یکار یتونیتو م گنی.دخترم بچه ها مزدینم

 و یوابستگ نیا سیبود تو قلبم.اما به من چه مگه قرار ن یحرف خنجر نی.)اخوادیرو نم یزیچ هیاز  شتریوقت ب

 دادم . شیکناربزارم(رفتم کنارشو دل دار

 یراب نیوهست نیبود یلیشماخ تیاز مسئول کنمینم یاصال نگران نباش من پوستم کلفته شونه خال یمامان-

 بشه. دیاما بازم شا تفاوتهیهرچند به من ب ای.آرنیداشت یمن.برخورده خوب

 ممنون دختر گلم-

.دلم واسه دنیفهم دهمهیکسل بودم.شا یلی. و بعد ظرفا رفتم تو اتاقم امروز خمیظهر همه دور هم غذا خورد واسه

ه دل نبند ب یدل ببندم لعنت سیتنگ شده.قرار ن ایواسه آر کنمیمامانم و بابام واسه محنا واسه زهرا و در آخر فک م

نقطه سر خط.بعد  هیبا  شدیتموم م یشدم خسته کاش زندگ هوااااار خست وونهیبت به به آدم عاشق.اونم عاشق د هی

 بهم تجاوز کنه. خوادیکه همش افتاده دنبالم م یو کس دمیدی.بازم کابوس مدمیخورده خواب هیاز نماز 
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 آنا -

 ینیبیخواب م یشو دار داریب زمیآناعز-

 .دمیتند کش قیبود .چند تا نفس عم سیباز کردمو همه صورتم خ چشامو

 جان . نیممنونم آذ-

 .ادیحالت جا ب یآبو دستم دادو گفت بخورزن داداش وانیل

 کم ازش خوردم. هیگرفتمو  وانویل

 زن داداشم. یخوب-

که گذشت حالم خوب شد.سرمو بر  کمیبکن.بعد از  هیگر ینکن ک هیرحرفش خودمو انداختم توبغلش حاال گ نیا با

 داشتم و گفتم 

  اطیبرم تو ح شهیم-

 حالت بهتر شه. کمیچرا که نه برو  زمیعز آره

 گذاشتم گوشم. مویو هندزفر نییو رفتم پا دمیمانتوشال پوش هی

 از درده  یرفته از قلبم که پشتم کوه یحس هی

 گرده یکه اون حس بر نم یاز دلم کن یجور چه

 درد نینه فکر کندن از ا نمیتسک هیدنبال  نه 

 مدارا کرد  دیفقط با ییدردا هیبا  ایدن تو 

 تو برام خاطره موند از

 یزندگ نیحق ما بوده از تمام ا نیا یوونگید هیمن  از 

 یزندگ نیحق ما بوده از تمام ا نیا یوونگید هیتو برام خاطره موند از من  از 
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 رمیکه دلگ ییروزا چه ♫♫♫♫♫♫بنام حس  یریاحسان خواجه ام دیجد آهنگ ♫♫♫♫♫♫ 

 یکرده بود رفتم سمت در ورود سیساعت که اشک صورتمو خ هیاز  بعد

امشب بابا جون مامان جون خونه نبودن رفته بودن خونه آقا جون آرمان دماوند. آرمانم  شدیم کیداشت تار هوا

 .میخونه بود نیو آذ ایبود منو مان کیکش

 .کردیوصل م ونیداشت فلشو به تلوز نیآذ دمیتو که د رفتم

 ارهیب و پفک پسیرفته چ ایمان میوحشتناک بزار لمیف هی ستین یحاال که کس میخوایم ایپس خوب شد ب یآنااومد-

 حال بده شتریتا ب اریتوام پتو و بالش ب

مت س ایمان دمیدردگرفته المپارو خاموش کرد من سمت راست دراز کش نیآذ میدیپتو وبالشتو اوردم.دراز کش رفتم

 وسط. نیچپ آذ

 بود. وونهید هی نیواقعا که آذ یوووووا میزدیم غیهمه باهم ج ییصحنه ها هیوحشتناک بودو  لمیف واقعا

 جن گرفتتش. کردمیبلند اونقدر که فکر م یخنده با صدا ریز زدیم شییجاها هی

 یواقعا منو مان یواقع یلیجن گرفته ها کرد خ هیخودشو شب نیم برم المپو روشن کنم که آذتموم شد خواست لمیف

 و چراغ شب خواب خاموش شد. ونیافتاد تلوز نیلحظه آذ هیدنبالمون. نیو آذ دمییدویم غی.با جمیبود دهیترس

 .دیپر وزیشد فکر کنم ف دهیکرد با پام کش ریشب خواب به پام گ میس یوا  گفت :آخ خدااا مالجم نیآذ 

 ن؟یآذ ی:خوبمن

 ؟یجونم خوب نی:آذیمان

 چم شده. نیبب ایب یمان یخورده.آ چیخوبم فکر کنم پام پ آره

 کنم. داتیبزار پ زمیباشه عز-

 رفتو پاشو گرفت نطرفتریا کمی

 کردم بره ناقال. داتیآها پ-
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 .می.خودمونم برق ندارکنهیکار نم نایواسه بابا ا موتمیر میشنویزنگ بزنه نم یاالن کس وزوبزنیآنا برو ف یآ-

 خودت برو. ترسمیمن م نیآذ-

 چالقم کجا برم.احمق جون یپا نیمن با ا آخه

 دعوا بسه. رمیمن م دینی:بشیمان

خورده هارو جمع  شهیاونم ش دیبا میکه نه سال ازم بزرگ تر بود بره و از طرف یمان دمیکشیکه واقعا خجالت م من

 طبقه باال بود .گفتم یدست جارو کردیم

 درست کنم. وزویف رمیمنم م اریجونم تو برو از باال جارو و خاک اندازرو ب یمان-

 .یهرجور راحت زمیباشه عز-

دستم گرفتم مردشور برده فلش نداشت از وسط جاده  موی. کنار در گوشاطیرفت دنبال کارش منم به سمت ح یمان

 پاست کنار دربود یصدا  هیچ ی..... صدا نی.... انی.ارفتمیداشتم م یس و بد بختبود با هزار تر اطیکه دو طرفش ح یا

نفر که از من  هینگاه سمت راستم کردم و  هیدم یرو ند یزیبرگشتم چ شدیم کیپاش از پشت بهم نزد یکه صدا

 .ومدیداشت به سمتم م کردیبلند قدتربود اصال صورتش معلوم نبود نفس نفس م یلیخ

 عقب عقب رفتم ک تعادلمو از دست د ادم. دمینفهم یزیچ گهید دنشید با

همه روشن  اطیح ریتو مس یدرست کرد.که چراغ ها وزویبود اول اومد سمت کنتوربرق و ف اطیکه تو ح یکس اون

 کرد آنا  به یشدن بعد آروم خم شد و نگاه

... 

 ایآر

 

 .یکنیم کاریچ نجایشد پاشو پاشو دختر تو ا یآنا چ ییتو آنا
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ت به سم اطیشد. البد مال آب باغچه است.از ح سیگردنش نه چرا دستم خ ریدستم ز هیپاش  ریدستمو انداختم ز هی

چون پالتو تنش نبود.به خودم  شهیم  سردش نکهیدختر از پر کاه سبکتره با احساس ا نیرفتم واقعا ا یدرورد

 چسبوندمش.

 پاشو ... آنا

 ما بعد که انگار به خودشون اومدن اول شوکه شدن .ا یو مان نیتو که آذ رفتم

 خون مال کدومتونه ؟ نی.ااخدایشده  یآنا چ یواااا یاومد یداداش تو ک-

 به سمتم اومد ایمان

  کردمیکلمه خون داشتم سکته م دنیشن با

 نگاه به صورت آنا کردم هی

 رهیمیآنا داره م ایب ایزدم مممان داد

 .رمایب لمویببرش باال منم اومدم برم وسا ایآر

 تو دلم گفتم خداااااا. دمیعجله رفتم باال تو اتاق خودم .گذاشتمش رو تخت بعد ک لباسمو د با

 خون شده بودن. سیآنا بود که خ یموها نیاز در اومد رفت سمت آنا وشالشو در اورد ا ایمان

 . نهیاز معا بعد

 خراش هی  گوشش رد شده یباال قایاز بغل سرش دق زیت یزیچ هیجان نگران نباش زنده است فقط انگار که  ایآر-

 حدود هفت سانت برداشته.

 

 . ارهیب لشویوسا گمیم ادیم گهیساعت د هیشه آرمان  هیبخ دیبا که

 نشد. شیزیشکرت که آنا چ ایخدا 

 نشده  شیزیچ ینیبا اشک گفت  نیآذ
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 حالش خوبه. ی: نه آجمن

 .دمیرفتم بغلش کردمو سرشو بوس کردیم هیگر شهیافتادم که هم مونیبچگ ادیلحظه  هی

 یداداش-

 جانم

 نهیبیچرا آنا انقدر افسرده است.چراهمش خواب م-

اونکه پاکه اونکه  ده؟یند ارویخوش دن یکه رو هیگناه آنا چ ایآر سیمگه اون زن تو ن یزنیتو اصن بهش زنگ نم چرا

 .زدیپتک بود که به سرم م هی.انگار زدیک مو اش تیحرفارو با جد نی.تمام ارهیرکعت از نمازشم قضا نم هی یحت

 .؟نیها آذ هیگناه من چ-

 کرد وگفت زیر شویاشک یچشما

اهتو اشتب دنیگوش شن شهیبگم چون تو هم خواممینم گمینم ینیبیگناهتو نم یمغرور تو....تووو گناه...  تو گناه

 در اتاقشو محکم بست هیبا گر رونی.و رفت بینداشت

 

 

 .کردمیپاک م دیآنا رو با یموها  دستمال هیکاسه آب اوردم و  هیرفتم  منم

 . کردمیدردسر بزرگ.داشتم موهاشو پاک م یکردم به پاک کردن موها  شروع

قطره اشک از چشمش  هیلحظه  هیآروم حالت ناراحت بودن و  دادیچون صورتشو تکون م دیدیانگار کابوس م که

 شد. ریسراز

 پاشو....ی...خانمزمی.. آنا عزآنا

 .کردیم هیخواب گر تو
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 نمیو سر قایتو بغلم سرش دق دمشیپشتش.کش میکیکمرش اون  ریدستم و انداختم ز هیتخت که نشسته بود  لب

 بود 

 پاشو. زمیعز یآن ایمنم آر نیچشاتو باز کن.بب زمیعز یآن دمیدستمو روش کش-.

محض بود  یاهیآنا س یهم .چشما یتو چشما میشده بود رهیآروم باز کرد هنوز نم اشک تو چشماش بود.خ چشماشو

 .کردیچشاش که آدمو تو عمق چشاش غرق م اهیکنار مردمک س کیبرق کوچ هیو 

 خودم اومدم. به

 ؟یخانم یخوب سالم

 ؟یاومد یک تو

 تو بغلم بود. هنوز

 برم. یناراحت

 .دینه ببخش نه

 یآن

  بله

 ؟یدید یچ خواب

 ...خوادیو م کنهیدنبالم م لیطو یمرد که تو راهرو هی.یشگیهم کابوس

 راحت. الیبخواب باخ ریبگ شتمیاالنم من پ دونمیم یبگ خوادینم

 .نهیسنگ یلیخ زنهیشده سوز م یدرد داره چ سرم

همرام  دیمنم کل نیجواب نداد فونویآ یدیمن بود ترس ریببخش تقص یشه.راست هیبخ دیخورد لبه باغچه با سرت

 .امیب وارینبود مجبور بودم از رو د

  کنهیدرد م یلیسرم خ ایآر
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 .گردمیاالن بر م بزار

 سرشو گذاشتم رو بالشت که لکه خون روش بود. اطیاحت با

 رفتم تو. نییگاو سرمو انداختم پا نیبود ع ری. انقد قکرم در گایسمت اتاق مان رفتم

 بلند یخنده با صدا ریکه آرمان زد ز نییسرمو انداختم پا عیسر یچه صحنه ا یوا

از شوکه شدن و خجالت  خوردیتو بغل آرمان خشک شده بود.وتکون نم یهمون مدل ایخندم گرفته بود. مان خودمم

 .دنیکش

 آرمان آنا سرش درد داره چشاشم قرمزه.-

 .امیبرو من لباسمو عوض کنم.م-

ه دوازده د یعادت داشت وقت شهیبود.آرمان هم یراه افتادم سمت اتاق تا لباسمو عوض کنم که بازم خون دروبستم

 .منیاومد بب شیبار زنده پ نیاما ا ذاشتینم شهیهم ایمان یول کردیجلو ما هم بودبوسش م دیدیرو نم ایساعت مان

 در اومد  یتو اتاق آنا.صدا رفتم

 .دییبفرما-

 شو. داری....زن داداش ب آنا

چکارش کردم.آرمان  نیکرد رنگ به صورتش نمونده بود.خدا منو لعنت کنه بب ینشست رو تخت و سالم آروم آنا

 رو پنبه که دردشو حس نکنه. ختیر یزیچ هیزدن سرش البته قبلش  هیشروع کرد به بخ

 داخلش. ختیر بخش آرام  زد و یتیسرم تقو هی بعدش

 رونیچشمک رفت ب هیحالش خوبه نگران نباش.با یچرا تو فکر ییپسر کجا ی:هوآرمان

  ایآر-

 بله-

  باعث درد سرتم شهیکه هم دیببخش-
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 .خوادیمنو سرزنش کنه معذرتم م نکهیا یدختر بجا نیا

 اومد تو اتاق  نیآذ

 ایبا اون مان رویآرمان همه چ کننیم دمیشه دارمیها اگه بدونن ب دمیباال. من خواب انیاومدن دارن م نایبابا ا داداش

 کاه لو دادن. ریآب ز

 بعد. یحساب باشه برا هیتسو یکرد ینطوریبرو وروجک پس تو آنا رو ا-

 رونیرفت ب دویخند

 بدبخت مثال خسته ام. در اتاق زده شد من

.رفتن دنیک خواب بود پرس یکه خسته ام واحوال آن دنیمنو د یوقت ی.بابا و مامان اومدن بعد رو بوسدییبفرما-

 .رونیب

 .شیرو تخت آخ دمیرو عوض کردم.دراز کش یآن بالشت

کنم جمع کرده بودم باالسرش بسته بودم حاالم که باند زده  زیمخواستم موهاشو ت یوقت یچرخوندم سمت آن خودمو

تاپ  هی رشیشده بود.مانتوش تنش بود نشستم روتخت مانتو رو از تنش در اوردم ز یکره ا یلمایف نیا هیبودم شب

مهربون بود انگار اصال ناراحت  یلیخ نین نداشتم و ایسمتش اما با فاصله چرا من عالقه به ا دمیبود.بازم دراز کش

پهن که دورشون مرتب  یابروها یبزرگ و مشک یوچشما افهیشدن تو لغت نامه اش نبود.در کل جذاب بود از لحاظ ق

 یکمش ینبود موها یگوشت یادیو بامزه که ز کیدهنش کوچ ومدیوالبته کوتاه که بهش م کیدماغ بار هیشده بود.و

 بود آنا باهاش ادیز شیخوشگل بایجذاب بود.ز یلی.در کل خدید.وپوست صاف و سفبو بافریدار وتقر وجکه حالت م

فکر کردن با میشونیبر داشتمو سرمو رو بالشت گذاشتمو دستمو رو پ زیبرابر نبود. کم کم خسته شدم و دست از آنال

. با نهکیم یآشت ادویبدم حتما خوشش م هشب ارویندادالبد بازم قهر.عشقم سوغات شوجوابیخوابم برد گوش بایبه ز

 فکرا خوووووابم برد نیا

 آنا

... 
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.خخخخ کنهیچکار م نجایا نیخدا ا ایکم شده بود اومدم بچرخم سمت راست  یلیچشممو باز کردم سردردم خ آروم

 هینگاهش کن چقدر آرومه تو خواب چقدر معصومه.  یمن بخوابه.آخ شیبه زور فرستادنش باال پ شبیحتما د

 نیتر بایخددددددا ز یب.ا مهمعلو نشیس یچون موها ستین یچیمعلومه ه رشمیز  دهیپوش یربدوشام سرمه ا

پاش بودو زدم روش به نظرم  نییک پا ییجلو صورتم بود.خااااک عالم رو سرررررت آنا چشم چرون.پتو ایصحنه از آر

 هوا واسش سرد بود. 

 نهییآ کینزد رفتمیباز شد منم ک داشتم م یکواشیداشتم و سرحال بودم .در اتاق  زهیچرا انگ دونمینم امروز

شوکه شد  دیزد به من که رس دید هیقبل از خودش اومد تو اتاق.کل اتاقو  نیسر آذ دمیکنجکاو نگاه در کردم که د

 خندب ی. حاال نخند کدنیبلند شروع کرد به خند یاول و بعد باصدا

 خوابالو سرشو از رو بالشت برداشت و گفت:اه چه مرگته  یاباچشمایآر

 نگاه به آنا بنداز. هی  خنده گفت داداش جون آرمان ونیم نیآذ

  دنینگاه به من کرد و اونم شرو کرد ب خند هیپف کرده  یچشما ابایآر

  نیخندیم یبه چ-

ساز جومونگ بودم  ریانگار شمش خودم خندم گرفته بود دنیمنم خودمم با د نیخددددا ا یوا نهیسمت آ رفتم

 رونیزده بودن ب ییسرم بسته بود از اونجام چنتا یموهامو باال یزده بودن ک رونیباند ب  ریاز ز میوز وز یموها

  کمشمی نیسمت آذ دمیو پاش وانیتو ل ختمیکم ر هیبود و  نهیک کنار آ یخددددا. تنگ آب ییییووووا

 قهیدادم بعد از پنج دق یبالشت پرت کرد سمتم. جا خال هینوکرجومونگ. نمیکه باعث شد بگه واستا ب ایرو آر ختمیر

 و بعد من.  نییآماده شد رفت پا ایکه فرار کرد. اول آر نیآتش بس شدو آذ

 صبحونه سالم دادم. یبرا نییپا رفتم

 .بودن خونه  وز جمعه بود و همهصبحونه امر زیهمه کم کم اومدن سر م دیچیصبحونه رو م زیداشت م نیآذ

 وردیرو م ییکه داشت چا نیآذ یبود من نشستم رو وسط یخال یسه تا صندل  ییرفته بود دستشو اینشستن آر همه

 نهیکه اومد اول دو دل بود که بش ایبا هم قهر بودن. آر ایسمت چپ.چون مادر جون و آر نهیبهش چشمک زدم که بش

امه مامانش مربا کره خ ینشست کنار مامانش.آخ ومدا ایپسر چرا ماتت برده.خخخخخ آر نیبش ایگفت ب انیبعد بابا ک

 . ایآر کنار  همه رو واسش گذاشت ریعسل پن
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 هیدستشو انداخت دور گردن مامانش  ایخنده آر ونیبعدش م ایآر یحت دنیبلند خند یحرکتش همه با صدا نیا با

 بوس از لپش کرد.

 .خخخدیدلم خنک شیاووووخ

 :خانم آنا خانم توام آره.مانآر

 خوب بود. یلیو دور هم خ میخوردن شد مشغول 

 .یاطیح کیکنیپ هیو کال  میکباب جوجه دار اطی:دخترا امروز تو حانیک بابا

 درختو چمن داره ها آسمونم داره باور کن. رونمی:بابا ب نیآذ

 .ینمک زیمزه نر-

 ریمدرس کب یباشه آقا-

دروباز نکرده بود.االنم رفته بود  یکس بایما نبود. چون رفته بود در خونه ز نیب ایاما آر  میبود اطیدوره هم توح همه

 هیقداده بودم به درخت.ب هیبه گوش تک ی.منم که بعد کباب هندزفر زاشتیمحل نم میو به کس کردیتو استخر شنا م

کرده بدان  هیتک یبر درخت یووانج یدیکه گفت اگر د ومدیمبه سمتم  نیام روبالکن دور هم جمع شده بودن. آذ

 گوشش باشه یکه هندزفر نیکرده چه برسه به ا هیعاشق شده است و گر

 مال خودت یهنذفر ای:نه بابا قطع کردم آهنگو بمن

سمتش و حوله رو  دمییدو زییپا یسرما آخرا نیشلوارک تنش بود توا هیفقط  رونیباالخره خسته شد اومد ب ایآر

 انداختم رو شونش و حوله کوچک تره ام رو سرش  عیسر

 سرده. نجایتو ا میبر

 جام راحته. خواستمیمن که حوله نم-

ب تا تو آ پرمیباند سرم م نیتو بخدا با ا یایدوما اگه ن یتو کله شق دونستمیم نکهیاوال حوله رو من اوردم و واسه ا-

 عفونت کنه .

 مادمازل. مهیشبختاون روز،روز خو شمیبهتر از دستت راحت م-
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 دیکه با ینیدوسش داشتم چقدر باهاش مهربون بودم بخاطر د یمن چطور ومدامایچقدر از من بدش م ایکه آر واقعا

 لجباز شم. نیا عاشق بکنم غلط من  داره یدوست داشتنم حد دمیکشیزجر م دیچقدر با کردمیادا م

 ؟یترسیها چرا خشکت زده از آب م-

هم نبود. واسم م یچیه گهیکه بپرم تو استخر د دمیی. دو سیخوش ن ایکه دلم به دن کنمیاما حتما به تو ثابت م دیشا-

 دستمو گرفت. ایلحظه آخر آر

 کله شق باشه بابا اومدم. بدو داخل . یگیبعد به من م-

.بغض گلومو گرفت. همه با تعجب نگامون  یهولم داد به سمت در ورود تیبود جلو اونا با عصبان یعصب چقد

رفت باال تو  ایداخل خونه آر میراحت باشه. رفت الشونیکه خ یطور دمی.منم واسه پنهون کردن اشکم خندکردنیم

 راحت شد اومدم تو؟ التیحاال خ ایاتاق ب

 ختمیاحساس ر یب یایآر و واسه میبود ختهیکه مال بعد از نهار بود و توفالکس ر ییچا وانیل هی  ازآشپزخونه رفتم

 یا روزهیف یو آب یدست گرمکن شلوار طوس هی  به در زدم و گفت بفرما و رفتم تو یرفتم باال تواتاق اول تقه ا

اال تا از ب یپنجره سرتا سر هیکنار پنجره بالکن  یصندل رو نشست و   رو خورد ییدستش چا ودادمییبود چا دهیپوش

 معلوم بود از اونجا. اطیپنجره بود و کل ح نیع یا شهیدر تمام ش هیکه کنارشم  نییپا

بود از کنار تخت حوله رو برداشتم و شروع کردم به  سی.موهاش هنوز خزدمیتا من حرف نم زدیکال حرف نم ایآر

 .یصندل یبده ب پشت هیتک زویدستشو بزاره رو م ییکارم باعث شد که چا نی. اایآر یخشک کردن موها

 دم.کامال خشک کر موهاشو

اوردم  رونیتوالت ب زیاز خشک شدن موهاش سشوارو از م نانیبرداشت که بخوره واسه اطم شمیی: ممنون و چاگفت

 و زدم رو دور آهسته .

 .وونهیامان از دست توئه د-ایآر

 .دیخوشش آ ندیبب ووانهیچو د ووانهیو گفتم د دمیخند
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 ب منم  باهم خانما هم کنار هم نشسته بودن زدنیداشتن قدم م انیآرمان و بابا ک هیبق شیپ نییرفتم پا من

 .سین یجونش خبر بایهه از ز کنهیموند باال گفت سرش درد م ایآر  وستمیپ جمعشون

  ایمان-

 جانم-

 ه؟یتو تخصصت چ-

 من تخصصم قلب-

 آرمان چطور-

 اونم قلبه اما آرمان فوق تخصص-

  دیموفق باش-

 ممنون -

کارت داد دست  هیپسره بود که  هیو بازش کرد  اطیمد.آرمان رفت سمت در حاو اطیدر ح یکه صدا میزدیحرف م ما

 آرمان

 نکهیاز ا میبود دهی.ما که ترسرفتی. و آروم راه مزدیم یدیگچ به سف نیاومده بودتو درو بست و رنگش ع آرمان

وشه گ هیکه  نمیاز سمت باغچه و آذ انیبا هم بابا ک ایمنو مان میعکس العمالرو نشون داد به سمتش رفت نیآرمان ا

 اومد سمت آرمان خوندیداشت درس م

 باستیز....عقد مراسم:گفت ها  مسخ شده نیع ایرفت کنارشو کارتو ازش گرفت مان ایمان

 .استینامزد آر بایز شهیمگه م نمیبده بب-من

 کردیفقط نگاه م انیک بابا

 پسرمو سپردم دست خودت. ایخدا- آذرجون

 .شهیم وونهید ایبگه آر ایبه آر نویجرات کنه ا یمان کما ی:واآرمان
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 شد. کیبه ما نزد ایکه آر میاز پشت سر اومد اونجا چه خبره ما همه ساکت بود ایآر یصدا

 ی.بازش کردو با ناباوردیاومد سمتمو ازدستم قاپ دیچه خبره پاکت و کارتو که دست من بودد نجایها باباا باشمام

طول  کردیتا  درو کامل باز م میحرکتش شوکه شد نیما اول از ا نیسمت ماش دیینگفت دو یچینگاش کرد.و ه

  نیآرمان قبل از همه به خودش اومد و خودشو انداخت جلو ماش دیکشیم

 بخدا ارزش نداره. اینکن آر یتو رو خدا کار احمقانه ا - آرمان

 ت .خود یبشه خونت پا یآرمان هرچ سیبرو کنار حالم خوب ن -ایآر

طرفو آرمان  هیبود.فرمونو کج کرد  نیدرجه گرفت آرمان هنوز جلوماش نیو گازو تا آخر اشیزانت نیتو ماش نشست

 رفت... ایشده خودشوپرت کرد سمت باغچه و آر وونهید ایآر دیکه د

 داشت شیکردن ناراحت یدر مخف ینشسته بودو سع نیسمت آرمان که رو زم میرفت ماهمه

 .دادیمارو به کشتن م یجد ینفهمه کله شق داشت جد آرمان؛پسره

 افتاده بود. هیبه گر ایآر مامان

  گردهیبر م ای:خاله توروخدا ناراحت نباش آرمن

 پاشو زمی:آرمان عزایمان

خبر همه به سمت در  نیشه.با ا وونهیواقعا د نیهم حق بد ای.به آر یگفت بلند شو داداش دیدست آرمانو کش نیآذ

 میه رفتخون هیورود

 دونستیچرا انگار از قبل م دونمینم یلیساکت بود خ انیک بابا

رو گرفتم جواب نداد که نداد.تشنه ام بود  ایبار هزارم من شماره آر ینشد و برا ایاز آر یشب بود خبر کی ساعت

  کیرفتم نزد یکینشسته بود تو تار دمیو د انیآب بخورم که بابا ک یکه کم نییرفتم پا

 .یداریچرا هنوز ب ییبابا سالم

ونم ا بایکار ز نیهمه شکست با ا شینگرانم کرده و غرورش پ یلیخ ای،آر یداریکه تو ب یلیبخاطر همون دل دخترم

 ادیز یلیبه اون دختر خ اعشقشیآر ارهیسر خودش ب ییبال نمیغرور داره آنا جان من نگران ا یلیکه خ ییایآر
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 خوادیم بایبهم گفته بود که ز شیچند روز پ بایز پدرچون  دونستمیمن م شهیکه هست با ما بد تر م ینیاز ا ایبود.آر

 با هامون ازدواج کنه.

و درمورد ت لیفام هیمث بق میدیرو شن ایخبر به زندان افتادن آر یماهم وقت یمارو ببخش دیدخترم توهم با راستش

که تو  میدیتو همون نگاه اول فهم نجاینت به او با اومد میکه کرد یقاتیبه کمک تحق دمیاما بعدا فهم میکرد یفکر بد

 نکرده... ییکه خدا یستین ییاز اون دسته دخترا

امزد به ن یحرف دروغه و پسرمون حت نیا میو گفت میشد نیو ما منکر ا چسبهیوصله ها به تو نم نیبابا جان ا یچیه

همه باور کردنش و از  میدوست داره تا حدود بارویواقعا ز ایآر دونستنیچون همه م کنهینم یخودشم دست دراز

 یرفع اتهام شده.برا ایاز آر کننیآزاد شده و همه فکر م ایو ما چون بال فاصله آر ایندارن تو خونه آر یبودن تو خبر

 گناه جلوه بده  یکارو کرد تا ب نیا دیشا بایهمه تهمت بوده.ز نایهمه راحت نبود که بدونن ا

 رو گونه ام. دیچک اریاخت یب ایآر تیبود.اشکم واسه مظلوم یواقعا ستودن ایشق آر.عشکنهیم ارویآر نیا و

نداشتم اما بازم دوسش  ییجا ایآر یتو زندگ نکهیمن با ا دمیآب روبا بغض سرکش وانیل هیسر جام پا شدم رفتم  از

 که خورده بودم خوابم برد ... یداشتم. رفتم باال بخاطر قرص خواب

.... 

 حاال تا  رفتم واسه درست کردن شام نییرمق از پله ها پا یحال و ب یندارم .ب ایاز آر یخبر گذرهیروز از جمعه م دو

 داشتم میجوابم نداده بود. همه تا ساعت نه نبودن فقط آذرجون و من خونه بود هی یحت اممیبه هشتادو دوتا پ ایآر

 رهیبگ میبا عث شد گر میزندگ نینبود کجاشم و چکاره ا ممسخره ام که معلو یکه فکر زندگ کردمیغذا درست م

  نییپا ومدیاشک از چشام خودبخود م

 کنهیم هیگر یآنا،دار-

 . استیمامان آر دمید برگشتم

 سمتش و واستادم روبروش. دمیدو

 یمامان

 دختر گلم صورتمو قاب کرد. جانم
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چرا  خوامی.من مامانو بابامو مدهینم اماممیجواب پ ی.اون چرا حت امیآر هیزندگ یمن کجا کنمیم یچرا دارم زندگ من

 ندارم ویمن کس

آبم واسم  وانیل هیو  یمنو نشوند رو صندل شهیدرست م یهمه چ ی.دخترم تو مارو دارشهیدرست م یهمه چ دخترم

 اورد

 اش .نگران نب چیه یب صورتت بزن خانم یآب هی؟توکلت به خدا باشه.پاشو  تابمیچه ب نی:آنا منو ببآذرجون

 .دهیم یمعلوم بود دل خودش آشوبه اما منو دل دار چشم

 افتاد. ایآر یاستراحت کنم.چشمام به عکسا یکمیاجاقو خاموش کردمو رفتم باال تا  ریآماده بود ز غذا

 سیکه صورتمو خ یی.با اشکایسوزیم گهید یکیواسه  یاما تو جلو چشمم دار یوشرع ینامرد من زنتم قانون آخه

 کرد خوابم برد

... 

 واسه نییپا کردنرفتمیصدام زد سرم درد م نیهرچقد آذ شبیتو دلم را افتاده بود .د یشور هیشدم  داریخواب ب از

نهار و به همه گفتم کجا  زیسرم نییاتاقو مرتب کردم رفتم پا دمی.رفتم لباسامو پوشکردیغذا به شدت سرم درد م

  رمیم

 بزار آماده شم.  برمتیزن داداش من م-

 شمیباعث زحمت نم ممنون

 .یاگه موافق باش دیخر میکه واسه فردا بر نیدنبالت منو آذ میایعصر م یراست یچه زحمت زمی:نه عزایمان

 ممنون-

 دنبالت. میایزنگ بزن ب ومدیاگه اون پسر خل ما ن ای:دخترم تنها تو خونه نمون انیک بابا

 بابا جون چشم. ممنون

 .مارستانیب رفت رسوند منو تا آرمان.  خونه میرفت هیاز بق یآرمان بعد خدافظ با
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 نبود رفتم سمت اتاقش نبود. ایخونه رو باز کردم ار در

د در اوم یتو خونه که صدا دمیجارو کش هیبر داشتم. بارویز یدو ساعت فقط عکسا یکیکردم ب کارکردن تا شروع

سابقه  نینفهمم با ا خوامیمسته.هه م دمیفهم گهیدفعه د نیرمز بود اچشاش ق دمیرو د ایرفتم سمت در که آر

رو  ایوقت بخودم اجازه ابرازعالقه به آر چی.هایبارم آر کیسرم اورد.و  ییکه مست بود و چه بال یدرخشان از کس

.داشتم کردمیواسه خوردن دستوپا م یزیچ هی دیظهربود با ازدهیرد شدساعت  یحرف چیه ینداده بودم.از کنارم ب

  یسمت آشپز خونه که صدا رفتمیم

  ییها   هرجا یعکسارو چرا کند یکرد یآناااااچه غلط-

  شدیم کیهرلحظه بهم نزد داشت

 ییکارت ها هرجا نیبا ا یمونیزنده م یفک کرد-

 بزن یکمکت کنم کمربندشواز رو شلوارش در اورد حاال نزن ک تونمینشده فکر کردم م یزیچ ایچته آر-

 همه نقشت بود انیا-

 ها    یمنو عشقمو از هم جدا کن-

 شد. یپام خال ریز دیچیهام پ هیکه تو کل یکه با درد سمیپاشمو جلوش وا اومدم

 . کثافتیخوایم یمن چ هیاز زندگ-

 .مینیمحکم خوردم که توام شد با اومدن خون از کنار دهنم و ب یلیس هی-

م انقدر دمیکس و کار با یب هیافتاده بودم. نیجون رو زم یزد منو که دست آخر خسته شدو رفت تو اتاقش. ب اونقد

از درد داشتم زجر  دمیکتک بخوره.همونجا کنار اپن دراز کش دمیکه باباش بهش پشت کرد با یکتک بخوره.کس

تو  یجون گهیبود که د ییایراه رو ک مال آرته  قچشم دوختم به اتا یبود از زندگ نیواقعاحق منم ا دی. شادمیکشیم

 بدنم نزاشته بود.
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  ایآر

... 

 کردیشدم مچ دستم درد م داریدو بود که از خواب ب ساعت

 کارا از خاطرم دور کنه. نیبا ا تونهیرو م بایدست دوم فک کرده ز ییبود دختره هرجا حقش

دنبالش گشتم از  ینبود هرچ بایبود .ز دهیاز سرم پر ی.مستدمیتو قلبم راه نم بایکس رو جز ز چیه گهید من

و به تاوان دل  شمینم یعاشق کس گهیو هامون دوست خودم باهم بودن .من د بایز ایکردم همکالس قیتحق انیاطراف

 کارشیبود االن چ بایمن بود همه لحظه هام ز بامالیز ستیواسم مهم ن یکس گهید شکنمیشکستم هزاران دل رو م

 جلو چشمم.  بایبود که جزاش بشه ازدواج ز نیا  من از دوست داشتنشکنم گناه 

 دلم. نی. سنگ شده بود ارونیاتاق رفتم ب از

 شه. ینقشه ات عمل زارمینم یبود.هه خوبت شد تا بدون یجمع شده بود تو خودشو دماغ و دهنش خون آنا

 ....ارهیسر کوچه که واسم غذا ب یزدم به کباب زنگ

 متونستیبا بغض به غذا نگاه کردم نم یدادمو اومدم داخل رو کاناپه نشستم که بخورم اما چه خوردن کیبه پ پولو

 بخورم. 

ا ب ییرایپذ تو شد پخش تمومش که کردم پرت غذارو  دادددددد .اااااااه هیبپوشم با  یفردا تو عقد کنان عشقم چ هه

 دو رفت تو اتاقشدا هیتک واریپاشد و لنگون لنگون به د ییدادم هرجا یصدا

همون  منم نیا کردمیپشت سرهم نگاه م بارویمنو ز یلمایعکسا و ف وتریتو اتاقم رفتم نشستم پشت کامپ رفتم

حقم  نیخدا ا یکه به ناموسش نگاه نکنن.ا کردینم یکه نگاه ناموس کس یهمون زهیریمغرور که اشک م یایآر

شه لعنت بهت اگه مثل سال قبل بود  ینطوریکه ا یها دادمراسمو با بچه  نیا شنهادیبود.لعنت بهت بهرام که پ

 بایمنو ز یبود عال یتولدم کردم رقص دو نفرمون عال لمی.نگاه فوفتادیاتفاق نم نیا میگرفتیخودمون م یباخونواده ها

که بعد شد آشنا  یا بهیخسته شدم تنها دخترغر گفتیم کردیناز م شهیاما اون هم میدیرقصیست م یلیباهم خ

 .دمیقصکسم که باهاش ر نیتر

 زنگ خورد احسان بود. میگوش
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 الو احسان بگو-

دارم نه  یحساب درست شلوار کت نه  واسه فردا شب دیبرم خر یعصر خوامیمن م ییکوفت بگو درد بگو کجا-

 یایم رهنیپ

 مراسم  امین ینکن حت یاحسان کار -

 ششششی.ایکنیختره فکر معشقم بعد به اون د یخاک همون هفت خرابه روسرت تو منو دار-

 امیببند احسان نم-

ت اونو دس دیخر یایب دیآقا .با ادیب دیاونم با هیکیکرده که سرنوشتش با تو  یاون بدبخت چه گناه یچیحاال تو ه-

 .میبر یی. سه تایریبگ

 .ارمشیچکار اصن نم خوادیتا خورد زدمش لباس م-

خواستم  گمیدارم بهت م نارویاالنم که ا ارتشیبابات م شیاریتو ن یا وونهیخب د یخب کم دار  شیارین یخوایم-

من گفت که به گوش تو برسونم  شیپ نویک چقدر حرفش حرفه.ا یدونیبگم تا بابات بهت زنگ نزده م شیشاپیپ

ه که دختر دوستش نیبدرخشه و بگم ا لستو مج دیبا گفتیکه م دمیشن نمی.در ضمن ادیخر یببر یریدست اونم بگ

 تو و آنا باشه واسه ماه بعد . ینامزد

 ؟یدیاز کجا شن نارویتو ا-

 دینبا گهی.وتو دبرتشیم ادیم انیخود آقاک شیکه بهت بگم اگه نبر دویخر هیبه خودم گفت اون قض نصفشو

 .یاسمشوببر

 که منم فال گوش واستادم  زدیشم داشت با خاله آذر حرف م هیوبق

 یخاک تو سرت که فال گوش واستاد یده اخودش کر نیمن که تو رو ام یبابا چارهیب-

 ؟یایحاال م-

 ایب-رفتم سمت اتاق آنا در زدم  رونی. از اتاق اومدم بمیایم شی.خب شرسهیزورم به بابام نم یعنی امین شهیمگه م-

 تو
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 چکار کردم.هه حقشه اشکاشو پاک کردو اومدطرفم  چارهیب نیبا ا نیبب

 ؟ یداشت یکار-

 کردن دختراست حرف بزنن اما نگاه نکن. دقهریمدل جد نمیالبد ا کردینگاه نم بهم

 دنبالمون. ادیبازار.احسان م میآماده باش قرار بر گهیدوساعت د-

 امیتو برو من نم-

 گرفتمو فشاردادم بازوشو

 وگرنه در امیتو باشم و باهات ب گاردیاما مجبورم کردن که باد دیندارم برم خر اقیدختر جوون من اصال اشت نیبب

 .یدار فیخط فقرم تشر ریز چیه یستیم که نحد

 دیرو گونش چک اشکش

 کبود شده.ولش کن کنهیدستم درد م ای:آرآنا

 از اتاق. رونیپوزخند زدم و رفتم ب هی.نیول کردم که ولو شد زم دستشو

 آنا

 ... 

خط چشم  هیرنگ لبم بود  بایرژ زدم که تقر هیمعلوم نباشه  شیاز صورتم که کبود شتریلبمو کرم پودر زدم ب گوشه

ه .بیشلوار مشک هیو  یشال مشک هی یزانو ب رنگ مشک یتارو یدامن دار عروسک یمانتو هیذره رژگونه.  هینازک و 

 چیپوزخند زد به منو سو هیزده بود  یمشک پیت مدبودم که او یروان ای.دم در منتظر آریمشک یجفت کفش عروسک

 شدم ایآر نیر ماش. سوانگیبه سمت پارک میبرداشت و رفت

 یدیخر یدیخر میبه من نچسپ هرچ ادیز گمی.اونم هست از االن بهت مشمهیاحسان پسر خاله و دوسته ش نیبب-

آقا االن دست گذاشت رو دکمه که آهنگ بزاره  میکرد حرکت  از پنج شهیداده بودم ب ش هیفکر بودم و سرمو تک تو

 پخش شد. نیتو ماش زادهیعل یوصدا
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 ام خسته

  شکسته ام قهیقا هی مثه 

 منو خسته ام یغصه  نهیبیم یتو ک یبسته  یبسته ام چشا ایچشم رو درده دن که

  کوله بارو بسته ام گهید که 

 رو دستم  ونهیمیتو م غمه

 ها و غصه خوردنو هیجواب گر یبد داد چه

 یحسه تازه تر بساز هیباهام  وینخواست بمون دلت 

 

  یبباز یدیترسیهمش م یایب ینخواست خطر کن دلت 

 یاما رفت یخواستیاگه م شدینخواست نگو نشد م دلت

 خستم عاشقم  نکهیا با 

 

  مونیزندگ ریته مس شدیم گهیجور د هی خواستیم دلم

 

 مونیعاشق نیادامه داشت ا زیر هیتا آخرش  خواستیم دلم

 

  ♫♫♫♫♫♫عاشقم  فهممیحاال م دمید یاز هر ک یتو بهتر یتموم نشه نر خواستیم دلم 

 زادیمحمد عل دیجد آهنگ
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و اون ی.منم وقتقهیبعد دو د نییتک زنگ زد که اومد پا هی ایکه فکر کنم خونه احسان بود.آر یدر خونه ا میدیرس

 و عقب نشستم. نییرفتم پا ادیم نیکه داره سمت ماش دمید

 حال شما.  نیسالم آنا خانم خوب هست-

 ممنون خانواده خوبن-

 قانع و یلیرفت که  برشکستم کنه فداش بشم که خ نییخونش اومده بود پا هیخوبن مامان خانم امروز طال اونام

 رهیگیچشمشو نم ایاز دن یچیه

 همش ور ور ور گهی:د ببند دایآر

 چه طرز حرف زدن با عشقته ها نیا یریکبیا کهیمرت- احسان

دومتر  نیداد زد که سقف ماش یشدم بسه طور وونهیگفت من د ایآر آخر دست و کردن کل کل  با هم یاونجا کل تا

 رفت هوا.

... 

ندارم تو مغازه فرهادم شما  دیبرگشت سمتمون و گفت من اصالحوصله خر ایو آر میرفتیو کنار هم راه م میدیرس

 من منتظرتونم  دیبر

 یآج میبر ایبهتر پسره اخموب-احسان

  

و  ریدختر باتعصب و البته سربه ز هیرشته حقوق بچه کرمانشاه  ترم سه شناسمیمن تورو خوب م احسان؛آنا

 .یستیو ن ینبود ی.دوس دختر کسدمیبد ازت ند پیم پیت دمتیکرده دانشگاه ند شیبارم آرا هی ی.حتنیمت

 .؟یدونیرو از کجا م نایو با دهن باز و تعجب نگاهش کردم و شما ا برگشتم

 .سین یترم آخر همون دانشگاه هستم  و واسم شناختن تو کار سخت یخب من االن دانشجو-احسان

من  دهیهمه کسو کارشو از دست م ادیب شیموضوع واسش پ نیاگه ا یکه هر دختر دونمیبرادرت بدون م نیمن روع 

 گذشت حالو بچسب. زیهمه چ شهیدرست نم یزیکه چ ی.اما...اما با ناراحت یکه ناراحت کنمیدرکت م
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رو  ب بعد بهم بگو داداش نیو از شمرم شمر تره.از ا رهیگیکه بد باشه پاچه م شناسمیرو خوب م ایساز آرب تویزندگ تو

بود  یانقد پسر خوب و شاد میو راه افتاد دمیو باهم خند میدستشو برد باال و گفت بزن بر یمن حساب کن باشه آج

براق بود  یچشمموگرفت که  مشک یلباس ماکس هیو در آخر  دادیرفت.جلو همه مغازه ها نظر م ادمیک تمام غمام 

 دامن تمام کلوش بود. هی نییحالت دکلته و از باال تا کمر تنگ بود و از کمر ب پا

  نیتریپشت و هیمشک نیلباسو بد نیا شهیم -

 .شونیا نیزیچه سا نمیبب

 بده واسه شون اندازست. کوی زیتو برو تو اتاق پرو .شمام سا یآج-

  رونیکلمه.بعد از پرو اومدم ب یواقع یمحشر به معن ی. واقعا عاللللل دمیپوش  لباسو

 راه می.داشت رونیب میزدم و اومد یبچه. لبخند رونیکرد و گفت برو ب یفیحساب کنم ک احسان اخم ظر خواستم

 که احسان گفت. میرفتیم

 .نجایا ایلحظه ب هی یآج

 بود و گرفت سمتم که گفتم یلیکه براق و اکل یمشک یخز خوشگل گردن هیداخل مغازه و  میرفت 

 گردمیم یزیچ نیهمچ هیمن دنبال  یدونستیتو از کجا م یداداش یوا 

 هیوسرر هی. یبا لباس دکلته معذب دمیفهم ستیکه پوششت بد ن ییتو از اونجا دنشیفهم سین یخوب کار سخت- 

 .میداشتن.گرفت نیتک نگ هیبودن و  یجفت کفش لج دار که مشک هی میگرفت میتور

 .میبخور وهیآب م هی میبر ایب -احسان

 .شهیم یعصب اینه داداش آر-

  میبر ایب ایبره گمشه آر-

 .یفروش وهیسمت آب م میرفت

 م؟یبزن یچ-
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  اریدوتا واسم ب شهیآب انار اگه م-

 ؟یخوریدوتا م ینی-

 گناه داره. اسینه واسه آر-

 خدا شانس بده ششششیجمع کردو گفت ا دماغشو

کت شلوار  هیبه  میدیخندوند .رس یمسخره کردن دخترا منو م یاحسان با کل مویدیسه تا آب انار خر دمیخند

رو بطرفش  وهیرفتم سمتش و آب م دمیرو ته مغازه د ایو کت شلوار داشت.آر رهنیچند دهنه که کراوات وپ هیفروش

 مال توئه بخورش. نیا ایگرفتم آر

 خورمینم

 رو صورتت. کنمیم یوخال رمیگیاز دست آنا م یریخواهرم اگه نگ دونهی نیجون خودتو جون هم ایآر یعنی-احسان

 .یرو دست ندار یپرست بهیتو غر یعنیباز شده از تعجب زل زده بود احسان  یبا چشما ایآر

 هم زن داداشم هم خواهرمه . رهینم یدور یجا-

 .؟دونمیغلطا کردم نم نیاز ا یهه زن داداش.من ک-

 کدوم خوبه؟ نینظربده بب هی ایآب انارتو کوفت بفرما تا من برم پرو.آنا ب زمیجان عز ایآر-

 نمیگفتم اونارو بپوشه بب دیسف رهنیبا پ یمشک هیو  یسرمه ا هیباشه چشم.و پشت سراحسان راه افتادم خب اول -

 کدوم بهتره.

 ؟ دهیواست نظر م ادیآدم خواهر داشته باشه انقد خوبه م ینیخدا  یوا-

 .رونیاومد ب قهیاون رفت داخل اتاق پرو.بعد چند د دمویخند

خندش گرفت اما  امیبوس فرستاد و با همون مدل برگشت آر هیرفتو  ایآر کیمانکنا تا نزد نیباز کرد حالت ا درو

 داره یخود آزار نیا یچون معلوم بود هم تعجب کرده هم گوشه چشاش جمع شد.هعع دینخند

 اشو سپرکرده بود . نهیواستاده بود.س نهیسر جاش دست به س نباریدر باز شدو ا دوباره
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و انگار تو تنتون  ادیهم مدلش ب سنتون م نیاما ا نیداشته باش میسرمه ا دیآقا احسان شا دیمطمئنم دار یمشک-

 .ادیدوختن ورنگشم بهت م

سمت  میو باهم رفت رونی.احسان اومد بدی.ممنون بابت نظر منتظرم باشیدوس دارم آج نویراستش خودمم ا-

 .نیماش

... 

.خداحافظ تافردا و در عقب و باز کردو گفت آنا  شمیم ادهیک احسان گفت بزن کنار داداش من پ میبود نیماش تو

 جلو  نیبش

 کردمو درو بستم. ایاشاره به آر هی

 .نیاجلوبشیب ینیزد که  یچشمک

 .ریباال بود که چشمامو بسته بودم تا آخرمس کرد بهم حرکت کرد .اونقد سرعتش یاخم هی ایجلو و آر رفتم

 خوردن از بعد و  سازم روشن کردمو یخونه طبق معمول آقا رفت تو اتاقش .منم لباسامو دراوردم و چا میدیرس

 یپاشدم و ماکاران زیخوردم از رو م کمی یلیم ی. با بکردیم ریچرا توگلوم گ دونمیدرست کردم .نم یماکاران ییچا.

 کمکم کن. ای.خدااتاقشو رفتم سمت  ینیمرتب کردم گذاشتم توس ایرو واسه آر یوترش

 نگفت. یچینگفت دوباره در زدمو ه یچیزدم و ه در

 .همه اتاقو دود گرفته بود. دیکشیم گاریداده بود و س هیتخت تک یخودم درو باز کردم رفتم تو به پشت دمیترس

 یچرا اومد خورمینم-

ارزش به خودش انقد فشار  یآدم ب هیواسه  ایهمه حقارت بدم اومد که آر نیپاش از ا نییگوشه تخت نشستم پا رفتم

 .ارهیم

نگرانت بود بخاطر  یلیبرات سمه. مامانت خ نیا  یزخم معده دار گفتی. مامانت مینخورد یچیچند روزه ه ایآر-

واست سمه حرص  دونمیبهم فحش بده فقط بخور چون م ایبزن به من  یلیس هی یخوریهر لقمه رو م ایاون .اصال آر

 واسه معدت سمه. یلعنت گاریخوردن و غذا نخوردن اون س
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 تنها بخاطر مامانم و معدم. خورمیم-

  دمیاز دستش قاپ گارویس بعد و باشه  شده بودو گذاشتم دهنش و گفتم گیکه ته د ینیزم بیس هی اول

 مکی غذارو بشقاب ک برگشتم  اتاق عوض شه یالکن و باز کردم تا هوا. درو پنجره بسوزهیدختره احمق دستت م-

 .رفتم نشستم دمیازش خورده بود د

 واسه دو لقمه. یهمه منت رو سرم گذاشت نیا-

گفتم جون بابات بازم  یخورد سوم میدادم  بردم باال جون آرمان ن نگو.خورد دوم چیرو پ یبرداشتم و ماکاران چنگالو

اونم خورد بشقاب تموم شد.  گمینم یچینخور ه گهیبخور د گهیگفتم جون مامانت دو لقمه د رمخویخورد و گفت نم

 خارج شدم  تاقاز ا ینیبزنه با س یو نذاشتم حرف یکه خورد ایممنون آر

 

 

 .شهیواسه چ شیمامان آرا-

 از من باشه که کال با آمدنش مخالفم-

 کجاش زنه منه. نیمامان کم بگو زنت زنت ا-

 اونجاست. گهیساعت د هیاه باشه مامان باششه -

 خدافظ-

شوهرم. ازرو تخت پاشدم شالو انداختم رو سرم و از  یشوم مثال الک تیفدا یحرفا دنیبشه امروز با شن یروز چه

 داده بود. هیکه روش نشسته بود تک یکه چشماشو بسته بود و سرشو به مبل دمیرو د ایکه ار رونیاتاق اومدم ب

 .ریبح بخسالم ص-

 خون بودن نیبرداشتو چشماشو باز کرد چشماش ع سرشو

 واسه من. ستیتوش ن یریچون خ گذرهینم ریامروز اصال بخ-
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 رفتم پسره احمق  دمویکش راهمو

مامان گفت کارت داره لباساتم بردار ک از اونجا  یریخودت م مینبود یک بود یآماده بود گهیساعت د میتا ن نیبب-

 .یبا اونا بر

 یو روسر دمیتمام منجوق پوش یمانتو هیصبحونه نخورده آماده شدم  ییمثال من شوهر دارم. رفتم دستشو هه

 تمام منجوق. کیکوچ فیک هیشب و برداشتم و با  یو لباسا یمشک نیشلوار ج هیو  یمشک

ک زنگ در  دمیچیم زوی. داشتم مایرفت حموم برم صبحانه رو آماده کنم هم خودم بخورم هم آر ایآب اومد آر یصدا

 باز کردم ییرو خوش با درو  ک احسانه دمید یصداش بلند شد رفتم دم در از چشم

 خواهر گلم دوست خلم خونه است. ریسلللالم صبح بخ-

 اره هست االنم حمومه . دییو گفتم بفرما دمیخند-

 صبحانه ک از خدا خواسته اومد. ادیتو خونه تعارف کردم ب اومد

 وقته نخوردم یلیخ داغ شکالت  شممنون زن دادا یوا-

آب پرتغال گذاشت واسه احسان و رفتم  وانیل هیو  ییچا هیک من پاشدم  مینوش جان هردو مشغول خوردن شد-

دستشو  ای. آرشهیم ضیزمستون ادم زود مر یانداختم رو شوفاژ گرم شه دم دما کردویاستفاده م ایکه ار یحوله ا

 .یحوله سردو بپوش یخوردیسرما م ایحوله رو برداره که گذاشتمش تو دستش ب یاورد از رو صندل

و خودمم  ختمویر ایواسه آر یچا هی رونیتشکر نکردناش هه. اومدم ب نینگفت ومن عادت کرده بودم به ا یچیه

 نشستمو باز مشغول شدم

 زن داداش -

 بله-

 دیریامشب ساعت چند م-

 .امیبا اونا م نایخونه مامان جون ا رمیچون م دونمیوااهلل من که نم-

 ادیبا شما م امیآها خب آر-
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 .رمیجواب داد نه من تنها م رونیاز اتاق اومد ب ایآر

 داداش من . زارهینم انی. اما عمو کیستیکه از اونجا ک کار خوب بلد ن یکن ینم یاول سالم دوما شماکار خوب-

 .نایو من گذاشتن خونه مامان ا میو احسان حرف وبحث کردن تا باالخره راه افتاد ایآر یکل 

 تو. ایسالم ب-

 کردن. یازم استقبال گرم نیتو خونه و مامان آذر و آذ رفتم

  روزید یآنا جان لباس گرفت-

 آره مامان-

 مبارک باشه  نمیبب-

 میتنها شد نیز خونه بودو من و آذکردن.مامان تو آشپ نیتحس قمویسل یلینشونشون دادم .خ لباسو

که خودش سر  هی.اما کار دونمیاالن داغون شده م ایمار خوش خط وخال داداشمو چکار کرد. آر نیا یدیآنا د-

 خودش اورد.

 یپ میهر کدوممون بر ایواقعا درست شه  یهمه چ ایکاش   شمیکالفه م گهیاز قبل بد اخالق تر شده.دارم د نی:آذمن

و به چوب من  نیگناه بود یب هیقض نیواقعا تو ا نیو شما نزاشت ایآر یدوست داشتم برم اما از طرف مونیزندگ

 .مندادیاز دست نم بارویز ایاگه من نبودم آر دمیشا یزندگ نیافتاد تو ا ایمن بود که آر ریوهمش تقص نیسوخت

 ایک من باعث شدم واسه آر یبد هیدگو شرمندم از زن نیهست خودم خونواده مثل واقعا که  شمام یایخوب ونیمد

 ساخته شه.

 پشتش حکمت خداست.  یهرکار  ناراحت نباش ب قول بابام زمینه عز-

 .شد کامل خانما جمع  هم اومد از سرکارو ایغذا مان واسه

 ادیزنگ بزن فرانک ب نیآذ-مامان

 چشم مامان -
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 ایرفت باال ک بخوابه. من موندم و مان ادیرفت  زنگ بزنه آذر جونم گفت که خوابش م نیآذ

 ؟یشیسوال بپرسم ناراحت نم هیآنا -

 زمیبپرس عز-

 نیو تو باهم راحت ایک آر نهیتون چطوره؟منظورم ا ییزناشو هیزندگ

شم ب یندارم زن کس لیم ادیکه با من باشه و ناگفته نماند منم ز ادیم ایآر نیواقعا ب ا یزنیحرف م یجان از چ ایمان

در صدم منو  کی یاز سرت جدا شه. حق ندار یروسر یگفته حق ندار باستیز میاول همش گفته عشق ابدکه از 

 میکن یبا هم زندگ یسال اجبار کی دیاجباره چون بخاطر حکم دادگاه با هیکنار هم بودن ما  نی.ایشوهر خودت بدون

.وگرنه من چند روز بعد استینصف بدن آر هیچ یدونیسال حق طالقو به من دادن و مهرمم ک خودت م کیو بعد از 

ال س کیآنا تو اگه بعد از  گفتیبار بهم م هیخوبوتاابد از سرم در اوردم. یزندگ هیاونجا بودم فکر داشتن  نکهیاز ا

 ایآر یهم کارا کنمیسال صبر م کی نیمن تا ا دمیبهت م نیماش هیآپارتمانو  هیباشه من  یوتوافق یریبگ قتوطال

کنم.آخه بابام گذاشت رفت  یرو داشته باشم ک زندگ ییجا هیهر دومون ثابت شه هم بعدش  یگناه یبره و ب شیپ

از  یدل خوش ای.آرستیواسم سخت ن ردنسال صبر ک کیرو ندارم برم پس  ییسربارش باشم جا ترسمیخواهرمم م

کنارم نشست و بغلم کرد و  ایشد مان سیصورتم خ یاشکم اومد.ک یکردم ک هیگر یک دمی. اصال نفهمایمن نداره مان

 دی.اشکاتو پاک کن ببخش ک ناراحتت کردم. برو صورتتو بشور با زمیعز شهیدرست م یگفت آنا نگران نباش همه چ

  میش شیآر میبر

 باال. میشستم باهم رفت صورتمو

 .شهیتموم م گهید قهیتا ده د شونیگفت کار ا شگریاز سالم با ار بعد

 بود. ختهیبود و موهاشو ساده دورش ر یشده بود واقعا عالک کارش تموم شد ماه  نیآذ

 کننده شده بود. وونهیبلند شد د یهم وقت ایمان

 ا؟یمان ایمن خوشگلم -نیآذ

 .زنمیهمه تون چلقوز م نیمن ب  هیعال نیماهتر شد نیهردوتاتون ماه بود من

 نیبروبش زمینکن عز یشکسته نفس-ایمان
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 نشستم . یرفتم رو صندل من

 ابروهاتو بردارم و صورتتم اصالح کنم .  دیبا-فرانک

چه  ینگاهم کرد وووووا هی. ب خودم دیطول کش میساعت و ن کی ونیکردن .کار من با شن شیکرد ب آرا شروع

پله ها صداش زدمو گفتم بهش که  شیمامان جون بود رفتم از پ مینفر بعد شگرویآرا از  بودم ها تشکر کردم یگریج

ام با  هینگاه ب خودم کردم سا هی.بعدش دمیلباسامو پوش ایک رفتم تو اتاق آر  دیمنو ند یک چیهفرانک منتظرشه. و

 .دادیدرشت تر نشون م دمیتو صورت سف مویمشک یکه چشا یرژ قرمز رو لبم و خط چشم هیلباسم ست بوو و 

منجاقمو برداشتمو رفتم  یشدن.رفتم مانتو نیشد همه رفتن سوار ماش ریآنا د االیپله ها صدام زد د  نییاز پا نیآذ

 نبود . نیجز آذ یک چیاز پله ها ه نییپا

 آنا خوامتی.من مییییییییییییی.وا یچه ناز شد آنا

 . فتمینکن االن پس م فایتعر نیمن جنبه ندارم ها از نیآذ

 شدن و رفتن سشونیجنس نیوآرمان سوار ماش ایمان

 انیبابا ک نیسمت ماش میرفت نمیآذ منو

  شهیدرست م زیراه افتاده تو فکرم گفت دخترم نگران نباش همه چ یاز وقت دیک د انیباباک

 کنترل ضبط و برداشتو تا اونجا آهنگ گذاشت نیزدمو گفتم ممنون آذ لبخند

 اختمشنیرو نم یمنم ک کس هیو بق انیکردن مامان و بابا ک یباهمه سالمو احوال پرس بایباغ فوق العاده ز هی دمیرس

 بود و ب تعداد ما بود. یک خال یزیسرم میباالخره نشست  کردمیاز اونا سالم م تیب تبع

 . درخشنیچه م نیخودم بب یجون: عروس فقط عروسا مامان

کنارش نشستم .گفتم ممنون  یمانتو مو در اورم و گذاشتم رو صندل زمیعز یرو کرد ب من و گفت فوق العاده ا و

 .یمامان

 گذشته بود ک احسان اومد سمتمون از مراسم یساعت مین

 ب خانواده مدرررررس سسسالم
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 همه با لبخند جوابشو دادن -

 کو ایآر

 میندادهرچقد زنگ زد شویجواب گوش ستیما ن با

 شد . یبادش خال ادین شیک هم باز یبچه ا نیع چارهیب

 بد چه

 ایلحظه ب هی یکرد سمت منو گفت آبج رو

 ک واستاده بود. ییجا رفتم

 داغون بود.نگرانشم یلیخ دمشیمواظبش باش. بعد از ظهر د یلیاگه اومد خ ایآر-احسان

 سرش اومده باشه  ییلحظه ترس تموم وجودمو گرفت نکنه بال هی

 یچشم ممنون ک گفت یگیراس م-

 نکنه. یرو ادهیواسش فقط گفتم مواظب باش تو مشروب خوردن ز رهیات بگ هیگر خوادیحاال توام نم-

 خندم گرفت از حرفشو گفتم چشم.-

 رفت و منم رفتم نشستم سر جام  احسان

 گفت.؟ یاحسان چ-نیآذ

 مواظبش باشم.  دمشید دم؟اگهیرو ند ایگفت آر یچیه

 آنامواظبش باش. گهی:راست م نیآذ

 چششششم-

 بال خوشگله. یب-
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کت شلوار خوش دوخت  هی.استیآر نی...با ...با...با ا انیبابا ک دمیکه د کردمیم دنیرقصیکه م یینگاه کسا داشتم

 اما  ساده زده بود باال یلیخدا.مواشو.خ یکراواتش ووووا نمشیبیبا کت شلوار م ینطوریبود ک ا یبار نیتنش بود.اول

 .دیخوشگله. به مارس مینطوریانزده بهتر  ششمیخدا ر یخوشگل بود ها ا نمیا واقعا

 بهتر دوس دارم تنها باشم پدر من من اونجا حالم  آخه

سرم غصه بخور پ ینترس واسه خودت هرچقد دوست داشت زنهینم یباتو حرف یکس نجایپسرم ا نیبش ایآر- انیباباک

 .شهیعوض م یهمه چ ی.حرص بخور

 حق داشت .  امیزد اما خب آر ایب آر انیک بابا ک ییگرفته بود از حرفا خندم

 داخل سالن( دییواسه صرف غذابفرما ونی)خانما آقا

 اهمیآر رونیک خوردم زود اومدم ب کمینداشتم  یلیبودن و منم م اطیاز مهمونا تو ح یرفتن کم کم تعداد کم همه

 .دیکشیم گارینشسته بود و داشت س شیقبل یهمون جا

 ایآر-

 بله-

 بخاطر معدت شهیم یخاموش کن گارویس شهیم-

 هدیعذابت م هیک هر ثان یک خورد شدن کس یخوشحال-- شمیامشب خورد م نیبس کن بب گهیآنا تورو خدا تو د-

 ؟ینیبیرو م

 واسه تواه یحرفامم از نگران نیو ا ستمین ینجوریوقت ا چیمن ه اینه بخدا آر-

 یبهم ترحم کن خوامیآها پس نم-

 ایاز غمت خوش باشم ها .؟آر خورهیب من م ایچونش و گفتم آر ریو دستمو گذاشتم ز سادمیروبروش وا رفتم

امشب باهام سرجنگ نداشته  نهیاما تنها خواستم ازت ا یریبگ لمیتحو ادیز خوامینم یعاشقم ش خوامینم

رفتار کن امشب.مرد  ننیبب دنتویرو که دوست دارن عذاب کش ییکسا یعذاب بد یک دوست دار یباش.اونجور

 .کننیکه با پوزخند نگات م ایلیدر مقابل خ اریباش کم ن
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. تمام شوق وذوقم از دمیامشب از دست م بامویباورکن من ز تونمیاما نم یکنیو درک م یفهمیمنو م یلیآنا تو خ-

 .رهیدست م

 توام یثابت کن گرانیکه ب د نیک امشب باغمت خوش باشم. و امشب واسه ا ستمیدر هر صورت من اونقدرام بد ن-

 واسه حرص دادن اونا باهاتم. .منمریاما بعد از امشب تا آخر عمرت تو دلت عزا بگ یبجنگ دیبا ییبایمثل ز

 .شدنیم کیداشتن بهمون نزد هیچون بق نشستم

 چطور؟ یکم نداشتن اما از لحاظ عقل یزیچ ییبایاز اومدن همه مهمونا عروس و داماد هم اومدن واقعا از نظر ز بعد

خواست پاشه بره که گفتم  ایکه آر شدنیم کیمانزد زیتک تک مهمونا سالم وخوش آمد گفتن کردن داشتن به م با

م که با دوتا دست شدیپام ی. واقعا داشت از رو صندلیکه تنهات گذاشتو ندار یکس دنیکه چشم د یفیتو انقدر ضع

 شدم .  دهیبازوشو گرفتمو منم باهاش کش

 احمق بازومو ول کن زشته. دختره

 اومدن. بایک هامون و ز میبزن یحرف میخواست

 سادیکه بره و سرجاش وا شدیم عیضا گهیاومدن.د  نیفعال بزار آ بب میرقصیباهم م میریچشم م زمیعز ایآر-

داشتن با خانواده  خوردنیکردم. اون دوتا انگل به درد هم م کیاز سرما نبودخودمو بهش نزد ایتن آر فیخف لرزش

 . کردنیخوش و بش م ایآر

زدم  ی.و بعد مثال که حرف خنده دارچهیه نیا تیخودتو نشون بده دربرابر ناراحت یدرگوشش گفتم آر واشی

 یو بعد از تموم شدن حرفا سادیصافو مغرور مث قبل وا دیبعدازخنده من که کامال منظورمو فهم امی.آر دمیخند

 دیوآرمان.نوبت به مارس ایعروس و داماد با مان

تر واسه هم  فیهردو از هم کثبهتون و مبارک باشه. و هردو تشکر کردن اما هامون زوم بود رو من  گمیم کی:تبرمن

 ساخته شدن.

 و مبارک باشه  نیکنار هم هست نمیبیخوش حال شدم که م یلی:خ ایآر

 هامون دست داد.  وبا
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 .طیشرا نیتو ا یحت یپیگفت در هرصورت خوش ت وهامون

 بهتر که عشقت کنارت باشه و سرشو برگردوند و به من نگاه کرد. نیاز ا طیشرا-ایآر

 مین برهامون جا-بایز

 خانمم  میبر-

 و رفتن دیکن ییرایازخودتون پذ نیاومد خوش

 اخم با  ک تو چشام نگاه کرد یرو صندل مینشست

 .لمهیبرت نداره همش ف دور

 دونمیم-

 دنیرفتن وسط وشروع کردن ب رقص ایوآرمان ومان دینفس سر کش هی  دادم دستش و زیآب از تنگ رو م وانیل هی

  هیبق نیب

 جان.؟ ایآر دیریشما نم- مامان

و رو ب جمع چرخونده بود و  شیک صندل ایب من کرد ک دلم سوخت. آر نینگاه غمگ هیندادو مامان  یجواب ایآر

 خونه  میبر یخوایم ایشدم و گفتم آر کیبهش نزد کمینگاه کردم و 

 نه-

 بانو  نیدیپسره اومد جلو افتخار م هیبعد  قهیرو به جمع برگردوندم و نشستم چند د مویصندل منم

و هم اومد و همون جواب ی. و رفت .دومتونمیکردم گفتم نه ممنون نم ایگذرا به آر یبشر .نگاه نیا ییتعجب به پررو با

 بعد از رفتن طرف گفت بازارت گرمه ها ؟  ای. که آردیشن

 بگم بازم سکوت. یحرفش قلبم شکست اما چ نیا از
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منم بلند شدم و رفت وسط  دیانگار مردد بود که دستمو گرفتو کش سادیکه بره که منم مانعش نشدم و اول وا پاشد

پنجه تو پنجه ام گذاشت  گشی. دستش دور کمرم وبا دست دشدیم کینزد ینطوریبود ک بهم ا یبار دوم نیا   سن

  ایدست منم رو قلب آر دنیبه رقص میو شروع کرد

 نیا از ومن  به رقص میدادو شروع کرد یو دستمو فشار دنیرقص یو هامون بود که م بایهمش چشمش به ز ایآر

 یا گهیک دلش واسه دل د تپهیم یمن دلم واسه کس  میدیرقصیبدنمون خوشحال بودم باهم قشنگ م یکینزد

 پشتش ب اونا باشه. ایکه آر دمیچرخ ی. طوردیتپیم

 گستید یکیتوبغل  بایز ینی ستیکه خواب ن نیآنا ا-

 تو چشماش جمع شد اشک

 منو نیبب یرآ-

 سرد بود. یلیو به من دوخت نگاهش خ نگاهش

 ایتوروخدا عاقالنه باهاش کنار ب-

 شه؟یمگه عشق عقلم حال-

و آروم حرکات رقصو انجام  نشیمگه من که عاشقش شدم باعقل عاشق شدم. سرمو گذاشتم رو س گفتیم راست

داغون به اون دو  یداشت با نگاه اینگاه کردم ک آر یاومد وقت غیدست وج ی.بعد از تموم شدن آهنگ صدامیدادیم

 دونمینم میدیرقص ایباآر گهیه آهنگ دی. دنیرو بوس گهیشدن اول و بعد لب هم د رهیکه به هم خ کردیتا نگاه م

 شدن متمو از بعد و کرد تر تنگ دستشو حلقه  بار فقط نگاهش به من بود و با لبخند نیبود ا یکار چ نیمنظورش از ا

بوسه کوتاه زد رو  هی کردو قاب دستاش با صورتمو  چشه. یخدا ا یئیینگاه ب من کردبا لبخندو وا هیگ آهن

 باال گرفت  غیدست و سوت وج ی.من ک کال هنگ کرده بودم.صدامیشونیپ

جز ما رو سن نبود. من مشغول  یکس میرفت رونی.و از سن بمیشد قدم هم هم با کمرمو  دستشو انداخت دور بعد

 زد... بشیکجا غ ایآر دونمیو مامان بودم ک نم نیزدن با آذحرف 

 .یشوکه نش دنشیاز شن دوارمیک ام میگرفت یمیتصم هیآنا جان دخترم ما  مامان

 دیکن دیمخالفت شد  ایگفته اگ بگم امکان داره تو آر انیچون ک گمینم یزیبهت چ من
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 .گنینم یزیواسم نگران کننده بود.ک چراچ نینگفت و ا یزیاصرار کردم چ هرچقد

 زمیعز ستین یبد زیآنا نگران نباش چ-یمان

 باشه زیسورپرا دمیآره بابا شا- نیآذ

 .  میک نشست نیاز ا بعد

 .یرو آروم کن ایتا آر یشام نخورده اومد نیواسه ا دونمیم یکرد ایگفت دخترم ممنونم ک کمک آر-مامان

 ادیدر ب بایو حرص ز ارهیکه جلو بدخواهاش کم ن نیواسه ا   یبه مجنون گفته زک یدلم گفتم خبر از پسرت ندار تو

عقد بود .هرکدوم از شاهدا بعد از  امضا.واسه  یاز شاهدا یکی ایآر یکار شد خطبه عقد و خوندن و بابا نیب ا یراض

 دیرس انیب بابا ک بتکردن. نو یخوش بخت یآرزو کروفنیعروس و داماد پشت م

به من  ینگاه نجایتمام جوونا) )ا یبرا یخوشبخت یوآرزو  محترمشون یبه عروس و دوماد وخانواده ها کیتبر ضمن

به  نیدعوت یروز همه گ نیهم گهیماه د کیجا اعالم کنم که  نیاز هم خوامیکرد( (وبخصوص عروس و دوماد .م

 خوش. یمگ.شب هدیای. و بدیقدم رنجه کن شمیوخوشحال م ایپسر گلم آر هیعروس

همراهشون رفتم تو  میباباش و آرمان ک گفتن بر اوینزدم و فقط ساکت بودم ک با اومدن آر یک چیبا ه یحرف چیه

ترسم گرفته بود چون مطمعنم االن مست شده و مشروب خورده خواستم  شتریکنارم نبود ب ایک آر یساعت هی نیا

 شم ک  انیبابا ک نیبرم سوار ماش

 نیآذکردن. یرانندگ طیشرا نیدرست نباشه تو ا دیشا  ستیرو براه ن ادیرو تنها نزار حالش ز ایدخترم آر-انیک بابا

 .نیتوام باهاشون باشو پشت فرمون بش

 باباش شد. نیسوار ماش عیوسر  .ستیو ول کن ن رهیگیاالن پاچه م رمینم ایمن با آر بابا

 نمیشیخوبه الزم باشه م می:بابا جون من خودم رانندگمن

 راحت شدبرو دخترم.خدافظ المیخ-انیک بابا

 خدافظ

 که با اومدن من تموم شد.   کردنیبازم باهم جر بحث م ایو آر احسان
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 . یآبج ریشب بخ -احسان

ل مشروب ک یو بو کردینشست پشت فرمون و حرکت م اینبود.آر یخبر یشگیرفت از احسان هم یبا حالت ناراحت و

 یواقعا حالت تهوع گرفتم دستشو برد دکمه ضبط و زد. صدا دمیکش نییرو پا شهیک ش یگرفته بود تا حد نویماش

 پخش شد نیتو ماش   یشهرام شکوه

 / یاز درده دلتنگ پرم 

 تو داغونه / یمن / بدونه تو دلم خونه دلم خونه ، دلم خونه وجودم ب یب یتو که خوب و خوش مونهینم یراه واسم 

 )دلم خووونه( دلت خواسته که من هستم / دونهیحاله من و جز خدا، نم یکس دونهی، نم دونهیخونه نم دلم

دارم؟! که مثله خوده من باشه  ویک ؟یمن چ یتو دمه دستم ول یباشه / برا یبه تو بستم که هروقت مشکل امویدن که 

 که هروقت عشقو کم دارم/ 

 تو داغونه / یوجودم ب دلم خونه ، دلم خونه داشهیمعجزه پ مثله

 / یستیتو که ن دونهیحاله من و جز خدا، نم یکس دونهی، نم دونهیخونه نم دلم 

 تو داغونه / یدلم خونه ، دلم خونه وجودم ب وونهیو د رونمیدلم خووونه هراسونم و ح شونمیپر 

 . دونهیحاله من و جز خدا، نم یکس دونهی، نم دونهیخونه نم دلم 

 . ستی. معلوم بود حالش اصال خب نختیریاشک م یتو حالت مست ایآر

 آروم باش. زمیاعزی... آر ینگه دار شهیم ای...آرایآر

 جوابش بود آنا . نیهرچقدمن دل بسته بودم ا-

 تورو نداشت  اقتیاون ل ایآر -

 زد. داد

 ؟یدار اقتیتو ل یعنیاون وقت -

 لحظه ام مهم نبود هی یحتباشه ک واسش  یمحتاج زن تونهیمرد چقدر م هی 
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ر واسش کا یبا هرکس دنی.و خنددمیدیم یپیت هیرو هر روز با  بایمن ز یو دنبال کارت بود یموقع ها ک تو نبود اون

 یفهمیبود م گانهیواسش ب ایبنام آر یوشخص  اینبود.کلمه آر یسخت

 ببند دهنتو-

 .هربار با هامون بود.یباش بایکه با ز دمیدیاون موقع فقط تورو نم امنیآر تیب خر یزد خودتو

 گمیببند م-

دنبالش معلوم  یایب یخواستیک تو م یی.اون روزاکنهیم انتیاگه عشقشو دوس داشته باشه بهش خ ینامزد کدوم

 یکنیعشقته چرا باور نم نیتر بود.ا دهیداشت پوش یکمتر شیبود آرا

 ادامه دادم هیخونو حس کنم. اما بازم با گر یکه خورد تو دهنم و باعث شد گرم یدست

اسه و ختیریقطر اشک م هیحداقل  ای  گفتیم دیاز وجود من ناراحت بود با بای.اگه زیبفهم یخواینم یتو حت یلعنت

 بارم واست نسوخت. هیکه  یتباه کرد تویزندگ ینکردت.متاسفم واست که واسه کس انتیخ

اومده پنجره ک باعث شده خون  نییپا  شهیش به خورد سرم که  تو سرم ایحرف هم زمان شد با خوردن دست آر نیا

 نگاهمم نکرد. یحت ایدادم ب پنجره. آر هیجون سرمو تک ی. بدیچیتو دماغم پ یشه و درد بد ریاز دماغ سراز

 بزنم. ینتونستم حرف گهیشدو د نیچرا چشام سنگ دونمینم

 ایآر

... 

 نداره. یداریشو واسه من ناز نکن نازت خر ادهیپ آنا

 دمییدو بغلمو تو گرفتمش آنا پاشو  آنا !!آنا! پاشو یوا دمیبتوپم بهش که د خواستمیبهش انداختم م یلحظه نگاه هی

ا ب ای. مان یروان یدختر مردمو چکار کرد ایسمت پله ها  زنگ زدم به آرمانو گفتم خودتو برسون بعدکه آرمان اومد.آر

و  هیکامال خون شمینییکوتاه مدت کبود شده. لب پا نیا توکرد دماغش شکسته چون  نشیه رفت کنارشو معاعجل

چ گ مارستانیب مشیببر دی.بایاریسر آنا در ب شویتالف یبوده. خواست یکار چ نیواقعا منظورت از ا ایزخم شده آر

 دماغشو. رنیبگ
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  مارستانیب میرو برد آنا

نو آنا کم م ایمن چکارش کردم خدا ایخدا مارستانیب میبرد رو آنا. مهمه آنا فعال  االن رمیگیبه وقتش حال توام م ایآر

 کردم تی.بازم خرایخدا  ارمیبال رو سرش ب نیکه ا کنهیتحمل م

ازم خسته شده خب حق داره من خودمم  گهی.دکردینگاهمم نم یترک بر داشته بود از دو قسمت آنا حت دماغش

 یو وقت میشد نیسوار ماش میبود مارستانیقهر کرد. دوساعت بود ب ری.بازم ب مرامش د کنمیخودمو تحمل نم

 خونه آرمان گفت  میدیرس

 خونه بابا . ادی:آنا با ما مآرمان

 کجا باشه. رهیگیم می:آنا خودش تصممن

 مونهیتو م شیپ ی:نکنه فکر کرد آرمان

 بره . ییبمونه اصال حق نداره جا دیخونشه و با نجایا

 یبریرو واسه من باال م صدات

 ق داشتح میایبزرگترمون در ب یتو رو مینگرفته بود ادیوقت  چیدستشو برد باالمحکم خوابوند تو گوشم ما ه آرمان

لند دستت روش ب گهی.زدم که دیزور بگ یتونینم شهیکه هم یزدم تا بدون ستیکه آنا برده تو ن یزدم تا بفهم نویا 

 نشه.

 ایانم می:پاشو بر آرمان

 کهیت نیا  وپنج روز ستیب نیا تو گفت دکتر اتاقش سمت رفت و پاشد جاش از آنا  رفتن نکهیا یعنیدر اومد  یصدا

 نیر اسرشو تکون بده بخاط  ادیز دیباند بود و کامل دماغ آنا رو پوشونده بود رو صورتشه  دکتر گفت نبا هیگچ که شب

مواظبش  یکی دیخطر ناکه و با یلیکنه خ یداخل هیزیکرده خون ر یزیکه از دماغش خون ر یکه امکان داره اون رگ

چشماش انگار  یاما چه اومدن رونیباشن من حوصله اشو ندارم.آنا آومد ب شیبره اونجا مواظ زاشتمیباشه کاش م

 ی.رفت نشست رو صندلگشتیم نتایتو کاب یزیچ هیلحظه جا خوردم رفت تو آشپز خونه دنبال  هیکاسه خون بود 

 روش. رفتم تو اشپز خونه  نمی.حال داغون خودم کم بود ازیسرشو گذاشت روم یخور غذا

 ؟یدر دار هیچ 
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 برگردوند ازم. صورتشو

ر د یچشم داشت چیه یکرد ب یپرستار واسم مهربون هیدوست و  هیباشه.آنا واقعا از اولم مثل  ریداشت ازم دلگ حق

م که تا ابد چوبشو بخور کنهیم میواسم تنظ یدادگاه حکم ادیسرش ب ییضمن مجبورم مواظبش باشم وگرنه اگه بال

 .میشیاز شر هم خالص م گذرهیم  ساله هیهمش 

 یفتمخال چیه یب ارمینگاه به داروهات بندازم و بعد واست م هی من تا بکش دراز برو تو  دارو واست نوشته یکل دکتر

که مال شب بودنو  ییکردم ب داروهاش و اونا یهرفت. دلم واسش سوخت چقد از قبل الغرتر شده بود. رفتم ونگا

 .شدیم یصورتش اشک جار یبودو ب پهنا دهیبهش دادم دراز کش

و و کبود شد نشییلب پا دمیو خواستم قرصو بهش بدم ک د ختمیسرش نشستمو قطره رو تو چشمش ر یباال رفتم

برگشتم .اول قرص و گذاشتم تو دهنش و  یرفتم و با ن یتونینم ینطوریا ارمیب یجان بزار واست ن یزخم ک گفتم آن

 دونمینا مآ دیببخش دمیبوس شویشونیپ شتشد.سرشو گذاشتم رو بال یفک کنم اشک از چشماش جار یبعد آبو با ن

 گفت. یفیضع یاز دستم اما ببخش. با صدا یناراحت

 نیباز کنم ا نارویا دیمن با یچ ینیبله خانم موهاشو مدل داده.  دمیموهامو باز کنم .شالشو زدم کنار که د خوامیم

 ه؟یچ ایمسخره باز

 موهامو باز کنم. خوامیم رونیب یبر شهیم ایآر-

 کردم  یکه عجب کار خوب کردمیفکر م نیواقعا دستش درد نکنه.داشتم به ا رونیب رفتم

  رونیآنا اومد ب که

 شد؟ تموم

 نه -

  چرا

 حالو روزم بازشون کنم که. نیباا تونمینه نمبرم حموم تا شل شه واگر دیبازش کنم با تونستمیچون نم-

 پاک کردو برگشت بره تو اتاق بخوابه و رو بهش کردم و گفتم  نهیصورتشو با دستمال جلو آ کمیو  رفت
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 آنا-

 .بله

 بزرگه یلی.ک خدمید ایسوسک از اون پرواز هیراستش تو اتاقت -

 بزار کنار حوصله ندارم  ویباز مسخره

 تما م ک از خودم سراغ داشتم تیجد با

 دروغ گفتم بار دومم باشه. یمن ک -

 رو کاناپه بخوابم تو سوسکه رو بکش  تونمیمردد گفت خب من نم کمی

تو پنجره اتاقت باز بوده و از درخت رو برو سوسکا اومدن داخل  ایو گوشه تختت ثان واریگوشه د نی:اوال رفت بمن

 .ستنیدوتا که ن یکی

رو تخت اتاق من که  ایمواظبت باشم ب دیبا گمیوچرا از اول نم ثمید .خدا لعنتم کنه که انقد خبوحشت کر بدتر

 دونفرست تا منم راحت باشم.

 . یاگه رو کاناپه ناراحت یتواتاق من بخواب یایب یتونیالبته امشب استثنا م-من

 ..نه راحتم شما بفرما بخواب . نه

 رفت سمت مبال. دیکش راهشو

 . نمیرو بالکن بش خوامیو م برهیچون من  امشب اصال خوابم نم یایب یتونیم گهید قهیپنج د تا

 یبرداشتم رفتم سمت بالکن و رو صندل گارمویپاکت س رهیوارم بگ دیبود ام ییضربه نها گهید نیرفتم تو اتاق ا من

 اومد . قهیدر اتاق بعد چن دث ینشستم صدا

.... 

آنا نشستم خدارو شکر انگار مسکن آرومش  کیم رفتم تو اتاق واول نزدآرو یلیبودم خ نجایبود که ا یدوساعت

ال ب نیدارن که ا یخانما خود آزار نیا ایکنار رفته بود معلومه موهاشو محکم بستن خدا کمیاز سرش  شیروسر  کرد
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اون راحت  یمن به جا شیهارو در اوردم آخ رهیگ نهرو کنار زدم کامل و دونه دو یآروم روسر ارنیرو سر خودشون م

 شدم.

 .دمیخواب میسه و ن یکایسمت چپ و خودمم نزد میکیتختو گذاشتم سمت راست سرش اون  یاز بالشتکا یکی آروم

 نه نه گهیهمش داره م یکیکردم  احساس

 یشکلکه م نیآناست رفتم جلو چراغ خوابو زدم گفتم آنا ... آنا پاشو همش خوابه واسه ا دمید دمیاز خواب پر ییهوی

  یپاشو آخه چته تو آن زمیصورتشو قاب کردم با دستام آنا عز ادین شیپ دماغش  واسه

 اول جا خورد و بعد گفت دیباز کرد و منو د چشاشو

 کرده همش دنبالمه. وونمیتو خوابم و د ادیبخوابم بازم م خوامیمرده همش دنبالمه من نم نیا ایآر

جرات نداره ب تو دست  یک چیه یآن نیشدم و سر جام چهار زانو نشستم بب کیبهش نزد گفتیم هیرو با گر نایا

 تخت.  التیخ بخواب  بزنه تا من هستم پس آسوده

 .ایآر

  بله

 ....  کهیمرت نیا یزاریو نم یکنیم دارمی.ممنونم که از خواب ب یکه سرم اورد ییو بالها اتیتموم بد با

 تو دستم و فشارش دادم راحت بخواب ... منم باهاتم و دستشو گرفتم  یآن سسسسی:همن

  دهیخواب دمیحرکت بسته موند ک فهم یچشاش کامال ب قهیچند دق بعد

کارو  نیکه ا یآنا بودم با کس ی.واقعا اگه من جا دادیم بایبه ز شویاز مهربون کمیهم مثل آنا بود کاش  بای...کاش زکاش

 فکر بودم ک خوابم برد. نی....تو همزدمیاصن حرف نم ارهیسرم ب

... 

فنر سر جام  نیبود ع میون ازدهیکردم ساعت  میبه صفحه گوش ی. نگاهستیآنا کنارم ن دمیباز کرد ک د چشمامو

ه شمار عیجوابشو گرفتم . سر عیکه سر امیجواب خوب نمی.زدم تو سرم ا ینشستم امروز ساعت ده جلسه بوده. وااااا

 احسان و گرفتم.
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 ما بد نگذره. یب یسالم عشقم خوب-

 دهنتو ببند احسان اه.-

 بنال یریکبیجنبه ا یب ششششیا

 جلسه. نیبابام .رو من حساب کرده بود واسه ا شیپ شمیخاک برسر م میمن خواب موندم.امروز جلسه داشت احسان

 ریتاخ رانیاستراحت کنن پروازشون از کره به ا هیجلسه رو انداختم عصر که هم مهمونامون  نیواسه هم دونستمیم

 ها و هم آقا به خواب نازش برسه. چارهیداشت و اوناهم آدم بودن ب

 خب ممنون -

 .یدیخواب دمیاز کجا فهم یبدون یخواینم-

 کجا  از

 گمینم-

 نگو-

  ایآر-

 جانم-

در اوردم و گفتم چون  سارویرئ ی. منم اداادیب رترید داره  . امروز اگه امکاندهینخواب شبید ایآنا زنگ زد گفت آر- 

 تکرارنشه گهیکنه د ینداره اما سع یمشکل دییشما

 . یخب تو غلط کرد-

  یخودت غلط کرد-

 باالخره . رسهیاحسان من ک دستم ب تو م-

 که خانمت زنگ زده واست اجازه خواسته. یکرد یدلبر یچطور نیخوش گذشت.بب شبید گمیم ای...آر ایآر-
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 داد زدم احسااااان.-

فکرا نکرده بودم واقعا من غلط بکنم برم  نیبارم از ا هی ی.من حتوونهیپسره د نیقطع کرده بود ا یاصال ک دونمینم

 رو نخوام و دوست نداشته باشم. یدختر چیتوبه کردم ه گهیسمت دختر جماعت د

راش صورتش دلم ب یرو یباندا او با  داده بود و دستش هیتک وارینشسته بود و به د نیزم یرفتم تو حال آنا رو پاشدم

 نشه کم ساعت  چشاش هنوزم کم نشده بود اگه تا چهل و هشت یسوخت متوجه نگام شد. و روشو سمتم کرد قرمز

 عمل شه. دیبا

 .سیو مث قبل ن نهیهنوزم باهام سر سنگ  

 ؟یآنا سالمتو خورد-

 ؟یدستت گرفت هیچ نایا-

 تو دماغت یختیریده قطره رو م دیبا مهیو ن ازدهیساعت -

 درد داره خوامینم- 

 مگه دست خودته.-

 معلومه پس دست توئه-

 صدرصد. آره

  یگوش کن دیممنوع تو با یرفتم سمتش آنا برو بخواب رو تخت و لج باز و

 ؟یدفع پامو بشکن نی؟ا یچکارم کن یخوایگوش کنم م خوامینم-

  شکنمیاگه الزم باشه حتما م-

 آنا پاشو -

  خوامینم-

 لوس ننر -



 یهمسر اجبار

 
92 

 

 نظرلطفته.-

همه لج  نیخندم گرفته بود ازا غیو ج زدیحرکت بغلش کردمو بردم سمت اتاقم دستو پا م هیو با  کینزد  رفتم

 با دست چشمامو گرفت و گفت  هوی. شیباز

 نیزم بزززززارم

  زارمینم

 افتام روش. قایبلند آنا که دق غیج  من هم زمان شد به خوردن نوک پام به لبه تخت و زارمیونم

ودن ب اهیس نایمتحرک افتاده بود چقد ا یمشک لهیدوتا ت   یرو قایچشمام دق میکردیشوکه شده به هم نگاه م هردو

 و از روش بلند شدم. نییآنا سرمو انداختم پا یتکونا با  گذر زمانو حس نکردم یغرق شده بودم حت

 یهرچ گمینم یچیه یهرچ یشورشو در اورد گهید نشون دادم یبردن کارم خودمو عصب شینبودم اماواسه پ یعصب

 رفتم  .بدون نگاه کردن بهش دارو هارو برداشتمارمیتو ب یکوفت یبرم اون دارو ها نجایا سایوا امیباهات راه م

 ک دکتر گفت. ییباز کردم همون کارا وچسب پانسمان یآروم به پام رو گذاشتم سرشو و تخت رو نشستم.سمتش

 کنار. شیبزار شهیاصال غلط کردم م نیبب زیتورو خدا آروم بر ایآر-

 نیر اس یچ نیدستتو بشکنه بب اخدایآر کردمیندادم.چون داشتم نگاه دماغ آنا که فوق العاده ورم کرده بود م یجواب

 دماغ آنا که دستمو گرفت  ی.در قطره رو باز کردم گرفتم رو برویطفل معصوم اورد

دوقطره تو سوراخ سمت راست و دو  دیو دستشو انداخت و با دیاعصاب ندارم .انگار ترس اریدر ن یباز وونهید نیبب آنا

با  یآ هی ختمیرو ر ینگفت دوم یزیشد اما چ ریاشک از چشاش سراز ختمیر ی.اولیام واسه سمت چپ گهید یتا

 و گرفتم تو دستم. کمشش یگفت. دستشو کهه مشت کرده بود گذاشته بود رو هیبغض و گر

 کن. یخال نیدردتو رو ا رویدست منو بگ ای.بیشیفکر کن که زود خوب م نیآروم باش به ا آنا

زدم داغونش کردم کمرشو  ختمیبده و قطره چهارم ک ر یلیسوم.آنادستمو گرفته بود فشار داد انگار دردش خ قطره

خودمم تعجب کردم  دمیبوس آنارو دوچشم  بود که چم شده دونمینم یاون لحظه چرا و حت دونمیاز درد برداشت.نم

حرف سر آنا رو از رو پام  یب که  بودم ختهیبهم ر قدانا بودن.ان یشده بود حتما مال اشکا سیرفتارم لبام خ نیاز ا

 ستمد داد  آب پرتقال وانیل هیو بر نداشته آنا صدام زدو  فیبرداشتم و رفتم لباسامو عوض کردم که برم شرکت ک
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آنا کله اش پوکه واگرنه اگه پوک نبود انقد  نی.امیبی.و دوتا شکالت انداخت تو جدمشیکش سر منم و.معمول طبق

 یسوءاستفاده کنن نداره. با خدافظ نکهیجز ا یدوره زمونه واسه آدما عکس العمل نینبود مهربون بودن تو ا نمهربو

 ایازش خاطره دارم.من کال عشق زانت یکل بایبا ز  نکهیمتنفر بودم بخاطر ا امیزانت از یحت گهید رونیاز خونه اومدم ب

سر  هی.نشستیب دلم نم ایاندازه زانت یچینداشتم اماه یشکلم گهیبهتر د نیماش هیواسه  یاز لحاظ مال دیبودم شا

تم برداشتم.رف یمشک یآزرا هی یدلمو نگرفت اما دست آخر یچیکه نگاه کردم ه یی.چندتالیاتو مب یها یرفتم گالر

 یبر جا هی.احسان خان تو بازم تک خوندیکه داشت روزنامه م دمید زمیشرکت با ورودم به اتاق، احسان و پشت م

 فیواقعا بهت خوش گذشته داداش.از همونجا ک شبیکه گفت نه انگار د نیی.احسان روز نامه رو اورد پایزد رگانبز

بوده.من ک فکر  یچ ارشیاورده و ایتورو به دن ی.احسان مامانت وقتدشیقاپپرت کردم سمتش که تو هوا  مویدست

خورده که  بیمامانم س رشمی.نخیو حراف یکنیم یبه زبون  کله پاچه بوده که تو انقد زبون دراز ارشی.وکنمیم

 نمیبیروصورتت نم ییبایداره من ک ز یتیباشخص یبایپسرز نیهمچ

 . یمنو ندار ییبایز دنیچشم د ویاز بس حسود-

 .رسنیبگو سالن جلسه رو مرتب کنن االن مهمونا م رونیبرو ب یجواب دار هی یاحسان واسه هر حرف یوووا

... 

 نمودار ها بودم که در اتاقم زده شد میتنظ مشغول

 اومدن. نیش سوء خانم  مدرس یآقا

  هیک گهید نیسو ش خانم

سهام دار شرکت  نیپدرشون اومدن دوم یبه جا شونی. امیک .سوتونهیکره ا یکه طرف معامله ها ییهمون آقا دختر

 بعد از پدرشون.

 داخل.  ادیب بگو

 به در خورد و منم نمودار هامو مرتب کردم و گذاشتم داخل پوشه.  یا تقه

 دییبفرما

  سالم
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 یک مثال الک یا روزهیف یو شال آب یب رنگ مشک یکت شلوار یخانم چشم بادم هیبله  دمیبلند کردم ک د سرمو

  دینیبش دییبفرما سو خانم سالم  خورده بلند بود . هی کتش البته  من حجاب دارم

 . کردیصحبت م یو خنده دار یلحجه خاص هی با

 خوش حالم. نمیبیکه شمارو م نیمدرس .از ا یآقا ممنونم

 ممنونم

 .نمتونیکرد و دوست داشتم بب فیتعر یلیدر مورد شما با شرکتتون خ پدرم

 گفتم ارهیب خودش فشار م یلیداره خ مدید

 .نیکه راحت باش ادیزنگ بزنم مترجم ب نیدوس دار اگه

 راحتم. ینطوریمن ا نه

 .لتونهیم هرجور

 و در جلسه در موردش بحث بشه. مونهیدر مورد همکار دیهارو مطالعه کوتاه کن نیقبل از جلسه شما ا خواستم

 .امیتا منم ب دییشما بفرما باشه

 گفتیباتو چکار داشت.از دم در اومد و بعد از سالم همش م نیا  زدن در بدونه تو اومد بعدش احسان  رفت و دختره

که دستم بود  پرت کردم سمتش  یعشقم.خودکار رهیتورو ازم نگ  یغربت نیا زمیمواظب خودت باش عز ایمدرس. آر

 میباهم رفت دمیو بهش رس دمیستاد خندفر وسب هیبازم عاشقتم.عشقم  یبکن ممیدادو گفت هر کار یک جا خال

بود .منفعتش واسه  یخوب قراداد  ازش کردم یمطالعه کل هیکه برم رو سن  نی.به سمت سالن تو سالن قبل ارونیب

 مون باهاشون باعث یهمکار رفتیم شیهم اگه خوب پ کردی.هم سابقه باکره رو به سوابقمون اضافه مادبودیشرکت ز

 با بابا حرف بزنم. دیبا شدیم کیدرجه  یارتباط با شرکتا

 

... 

 آنا



 یهمسر اجبار

 
95 

 

بعد من اون ور جا ندارم  هیداخلشون چ یواریسه تا کمد د نیک واسم سوال بود ا کردمیرو مرتب م ایاتاق آر داشتم

 لباسامو بزارم.

 وداساعت ب ونهوید نیساعت ا فیرد هیگاوصندق. هیرو باز کردم  یرو باز کردم که پر بود از لباس سوم یاول یدوتا در

 . نکیکراوات بود با ع گشیپربود از مشروب.وقفسه د نجارویقفسه ازشم به به ا هی

 دوس  جعبه رو در اوردم دمیرو د یجعبه مشک هیکم خم شدم خوب پاکش کنم  هی زدمیتختو جارو م ری. زبستمش

 هیداخلش چ نمیبب داشتم

 نزده بودم ولنیوقت بود دست ب و یلیبودم خ ولنیتوش بود.من عاشق و یبه رنگ مشک ولنیو هیکه کردم  بازش

 کوکش  رونی. اوردمش بشدیوقت محسوب م یلیماه واسم خ هیزدن بود  ولنیکارم و کاربودیکه هروقت ب یواسه من

 فوت روش زدمو .شروع کردم خوندن و نواختن هیکردم 

 بره آدمو یکه به حبس م یبه نام حبس : کس یاب آهنگ 

 نیکه به حبس برده ا یکس رهیمیجگرگوششو م نهیمادر که دلتنگ فرزندشه نب هی رهیگیم یدونه دلواپس ینم 

 هیکه وقت مالقات ییاشاره رسدوندن به تو که جرمم گره کردنِ مشتمه روزا مایتو پشتمه با ا یچشما دونهیعاشقو نم

 رو بردار و یتو تو گوش یرو دستا زارمینگاهم کن و منم دست م شهیتو از پشت ش ویدور نیکرده ا میزخ شهیش هی

که وقت  ییروزا هیبگو دلخوشم کن به راست و دروغ خرابه بگو رو به آباد هیبگو بگو کوچمون رو به آزاد یزیچ

و ر یتو تو گوش یرو دستا زارمینگاهم کن و منم دست م شهیتو از پشت ش ویدور نیکرده ا میزخ شهیش هی هیمالقات

 یواریچه د کنمینگهبان صدات م یبه جا مییکه تو سلول تنها یشب کنمیمنم عاشقونه نگات م بزن یبردار و حرف

 هی هیتو زدن شب نیمجنونو ا دیق ایلیخ ستنیها مثل تو ن یلیمنن همه ل شِیکه پ ییمن و تو و آدما نیافتاده ب

قت که و ییروزا هیحاش یرفته تو متنادمو که از  نیدرد ا یحس کن خوامیم هیتو فصل بهارم گلِ کاش یواقع هییتنها

رو  یتو تو گوش یرو دستا زارمینگاهم کن و منم دست م شهیتو از پشت ش ویدور نیکرده ا میزخ شهیش هی هیمالقات

 کنمینگهبان صدات م یبه جا مییکه تو سلول تنها یشب کنمیبزن منم عاشقونه نگات م یبردار و حرف

بار که باهام قهر بود واسه  هیدوست داشت  یلیرو بابام خ یآهنگ اب نیشد.ا یاراده اشکام جار یتموم شد ب یوقت

. و زدمیساز م یبوسه روساز زدم و بازم گذاشتمش سرجاش از دوازده سالگ هیکنه خوندم .  یکه باهام آشت نیا

برداشتم و رفتم تو اتاق خودمم جارو زدم  رو یسرجاش جارو برق زاشتمشیو م دمشیبوسیم شدمیهروقت خسته م

 خونه.  دیایب اریاحسانم ب هیسبز قرمه  گفتم غذا ایزنگ زدم ب آر  رونیو اومدم ب
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غذارو خاموش کردمو  ریز کردیکردم سرم درد م هیدلتنگ بود انقد گر یلیخ دایواسه بابام تنگ شده بود شد دلم

 . دمیدراز کش ایرفتم تواتاق آر

... 

خودمو  شدیم کیداشت بهم نزد ایآر یاما ازسرجام تکون نخوردم.صدا دارشدمیحرف زدن دونفر از خواب ب یصدا با

کردو رفت سمت کمد  مینیب یب باند رو قینگاه دق هیمن خوابم اومد جلو  دید یاومد تو اتاق وقت ایزدم به خواب آر

چرا کنجکاوانه نگاه کردم. چشام  دونمیببندم اما نم ولباسشو عوض کنه .دوس داشتم چشام خوادیم یوا ی.اییرو برو

رو از تنش در اورد و ضربان قلبم تو  یبودم و رکاب دهیرو تا حاال ند ایآر بدن  که در اورد رهنویبسته بودن. پ بایتقر

هشو ب دنیبود که خودمم انتظار رس یعشق هیتمام قلبمو گرفته بود اما  یبه معن ایواقعا آر زدیدهنم بود تند تند م

ام اجازه ب چشم گهیدستشو برد که شلوارشو عوض کنه که د ومدیکه واقعا بهش م دیسبز پوش شرتیت هینداشتم 

 یهمش خواب یقطب خرس پاشو آنا... آنا  بعد اومد صدام زد قهیچند د رونیرفت ب ایبستمشون آر  عیندادم و سر

  ایچشامو باز کردم و سالم آر

 پاشو آنا احسانم اومده . سالم

 .رونیمرتب کردمو رفتم ب مویاز اتاق .روسر رونیب رفت

 دیب من بود آروم سالم کردم که بلند شد از رو مبلو سالم تو دهنش ماس پشتش

 رو دماغت معلوم تو چته  هیچ نی؟ا ی:س..آنا خوباحسان

 نه مو گرفت چو ریخوردم ز زیو گفتم داداش از رو پله ها ل نییانداختم پا سرمو

   من شاخ دارم. نیرو سرمو بب-

و و کنار احسان  رونیاومد ب ایو رفتم تو آشپزخونه. احسان رفت رو مبل نشست. آر دمینگفتم و راهمو کش یچیه

 احسان. یپا رو زد و کاناپه رو  نشست

و . اخماش تو هم بود .خوشحال شد یلیواسه بابا گفتم خ ینونمون تو روغنه.وقت شهیخوب م یلیخ رهیمعامله بگ اگه

 خسته ام.  ایگفت بس کن آر

  یچت شد روان تو
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 .دییگفتم بفرما زویها رو گذاشتم رو م یچا

 نشستم. خودمم

 شده ی:آنا دماغت چ احسان

 خوردم. زیازرو پله ها ل یچیه ی:داداشمن

 بود نییپا اسرشیآر

  ایکرد سمت آر رو

 دیکه با یها.دست رو کس یاورد ری.مظلوم گیدست رو آنا بلند کرد یتو غلط کرد  ایرو هم فشار داد.آر دندوناشو

 بدبخت. دهیزورت به آنا رس ینکرد یکردیبلند م

ده نمون یازش باق یچیتو ه شیاومده پ یاز وقت یچکارش کرد نیبب یستیبخدا که مرد ن یبخدا که عقل ندار ایآر

و بعد از سر  زارمیآنا رو مث خواهرم رو چشمام م نمیکارا دوباره بب نیاز ا ای یمحل یب ای یخدا سرد یبه خداوند ایآر

 نگفت یچیا رفت تو اتاق و هی.آریمشت زد رو دسته مبل .وداد زد روان هی تیعصبان

 منم سااکت بودم.احسانم اخماش تو هم  

 ؟یگفتم داداش 

 شکسته-

 نه ترک خورده-

 درد داشت. یلیخ-

 االن نه -

 احسان-

 یجانم آج-
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که تنهاش  ستین یخوب طیاالن تو شرا ایاما آر یدوست دارم ممنونم ک هوامو دار شتریاز داداش نداشتم بمن -

 .نیباهم قهرنباش شهیم میبزار

 ولش کن اون احمقو-

  گهینگو د یا داداش-

 گرفته و یلیخ دلم  تو رو خدا امشبم خوش باش من دیهردو خسته ا اریرو ب ایحاال برو آر ستمیکه ازش ناراحت ن من

 واسه خانوادم دلتنگم.

 با بغض گفتم ویآخر نیا

 آنا...آنا-

 یداداش جانم

 رمایفقط بخاطر تو م باشه

 گفتم دمویبغض خند ونیم

 . میداداش ممنونم

 رفتم دنبالش. نیناراحت نشو بب ایزدو گفت دردت ب جون آر یلبخند و

 و گفتم خدا نکنه.  دمیخند

 رفت تو اتاق و... احسان

 .امیرو عوض کنم م اییچا دینیبش دیایبهشون زدم گفتم ب یو لبخند رونیاومد ب ایبا آر احسان

 ممنون یآج

گفت آنا وقت قطره دماغته  ایآر یآروم و ساکت شده بود. بعد از خوردن چا یلیعقد کرد خ بایکه ز یاز شب ایآر

 .پاشو .

 بس کن  میاالن دور هم الیخیتورو خدا ب ایآر
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 بگو. یزیچ هیبازم بچه نششو احسان تو  آنا

 آنا گهیم راس

  شهی. چشام کور مرهیگیدردم م کشهیداداش تا مغزم سوت م آخه

 باندارو ندارم رو صورتت. نیطاقت ا زمیجون احسان برو عز  یآج

 اومد سرمو گذاشت رو پاش و گفت قهیبعد چن دق ایو آر دمیرفتم تو اتاق و دراز کش یحالت قهر با

 ازت بکنم.  یخواهش هی شهیم آنا-

 آره چراکه نه بگو-

 .یمنو ببخش-

 منو. نیبب ایآر-

 چشم تو چشمم شد. ایآر

 همون موقع ک باهات حرف زدم.باندارو آروم باز کرد. دمیتوروبخش من

طر هام ق هیمچ دستشو فشار دادم بق ختیقطره ر هی.مچ دستشو گرفت با دقت مینیب یرو برداشت و گرفت باال قطره

.تموم  دیبوس ومیشونینگاه بهم کردو پ هیبسه. زینر گهیگفتم د هیگر با  دردم گرفته بود یلیخ گهید  ختیر بیب ترت

 چقد ای.آررونیچسبوند دوباره و بلند شدو رفت ب ارو.آروم باندزمیدستم بشکنه عز یاله یتموم خانم زمیشد عز

 . سیور بد اخالق نعاشق و مغر یایخبر از اون آر گهیکرده د رییتغ

 وقت غذا دمیبه کمک پسرا سفره رو چ رونیشدم رفتم ب پا

 که حتما ببرم. یواسم بزار دیبا هیدست پختت عال  نیبا ا یچه کرد یآج یوا-

 دستت درد نکنه  گهیراست م هیعال-

دلم واسش سوخت انگار مجبور بود. بعد از غذا  خوردیاشتها م یب یلیخ ایاما آر خوردیغذارو با اشتهام احسان

 ییبا تنها ایتو حال آر می.بعد از تموم شدن کار رفتییاحسان کمکم کرد ظرفارو پاک کردمو گذاشتم تو ظرف شو
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 کوفت یدرد ا یا-اومد و گفت  رونیفکر ب از ای. آردشیخودش تو فکر بود که احسان رفت پشت سرشو با ناز بوس

 چندشم اومد. ابوی

 . یریگیروز اول پاچه م نیهنوزم ع یعمره با من هیعشقم -

 تا نبستمش. یببند اح-

 چشم. زمیعاشقتم عز-

اومده بود شرکت واسه قرار داد انقد لهجه اش با نمک بود روده بر شدم .اسمش  یدختر کره ا هیآنا امروز  یراست-

 چون اون.  یچون اون.اون چون آن.ک نیشونم حفظ شدم .ا هیبود. تازه آنا اسم بق نیسو ش

  دمیخند منم

 هیشب نایکه ا رسونهیم نویباشه در کل اسماشون ا ینطوریک اسماشون ا ادیواقعا هم بهشون م  هیچ یدونیآنا م اصن

 هم شدن

 .دیکشیم قینفس عم هیوقتا هم  یزدوگاهیم یخنده زورک هیوقتا  یساکت گاه یطور اهمونیآر

 جواب داد. و صحبت کرد  شویرفت سمت اتاق و گوش ای.آر زنهیداره زنگ م تیگوش ایآر

 . دمیرو م یمن منتظرم پدر جواب آخرو بهم بده و بدونم ک چکار کنم .بعد ب شما جواب قطع نیخانم ش آره

 بود ایوچشمش دنبال آر گشتیم ایآر  دنبال یلیدختره خ نی:آناا  احسان

. احسان پاشد و ستیسابق ن یایآر گهیاحساس شد و د یدلش مرد و ب بایبعد از ز ایجان من نگران باش آر داداش

 رفت. ایبا آر یگفت مواظب خودم باشم و بعداز خدافظ

 . ییرایمشروب دستش اومد تو پذ هیبطر هیقرمز و یاز اتاق با چشما ایآر

  آنا

  جانم

 میقدم بزن میبر یایم
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 حالت نیا با

 سین یمشکل اره

  نطوریهم هم ایم ب سرعت نور آرآماده شد رفتم

 پارک سر کوچه. میرفت مینبرد نویماش

 .میزدیقدم م میداشت

  آنا

  جانم

  یرو دوس داشت یحاال کس تا

 عاشق خونوادم بودم وهستم. آره

  یک تا حاال عاشق شد نهیمنظورم ا نه

 اصن  نه

 رو شکستم نمونیب سکوت

.واسه هردو طرف معلوم نبود نی.چون اگه قسمت هم نباشادیو االنم م ومدهیلنگ در هوا بدم م یاز رابطه ها شهیهم

قت و چیبود ک ه نیا مینداشتم پس سع تیوقت احساس امن چیه خواستنیاگه بزرگ ترا نم خورنیم ییچه ضربه ها

 نداشته باشم. یخود آزار

 هیآروم و  هیزندگ هیبهم  نداشته باشم در عوض خدا یبه پسر یوقت نگاه بد چیخودم عهد کردم که ه ی.با خداهه

 شوهر عاشق بده.

 حرفم. نیشد با ا یاز چشام جار اشک

 ؟یکردیم کاریچ یتو مهمون پس

 اشت.د نانیبهم اطم یلیاونم بره.هه باباش خ ذاشتیدوستم نم یبابا رفتمیاگه من نم میاصرار کرد ازطرف ادیز بایز
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 .؟یبرام بگ بایاز ز شهیم

  ایآر

 بله

 یکن فراموش کن یسع کنهیدرست م زویسخته اما زمان خودش همه چ دونمیم ستیمال تون گهید بایز

 نبود. بایکار ز نیمن عاشقش بودم حقم ا مویفراموش کنم کل زندگ ویسخته چ آنا

 و نداشتنشون بهتر از داشته هاست. ستیهست که سهم آدم ن ییزایچ هی ایتو دن ایآر نیبب

 رباتم. هیمن االن فقط  هی. خالزنهینم نمیتوس یزیچ چیه گهید بایمن با نبودن ز اما

 سوال هی ایآر

 کنهیآرومت م یچ ایدن تو

 مرگ دی.شا دونمینم ممممم

 کفره. نیا اما

جرات  یکردم از کاه واسه خودم کوه ساختم کس تیحما یلیخ بایآنا من ازز یدونی. مکنهیارومم م ی.ول دونمیم خب

 ییبودم اما االن همه اون پلها بایچون عاشق ز دمیجنگیم تیبهم بگه جلو چشم خودم با واقع تویواقع ینداشت حت

 .ستیدرد آور ن نیا ختنیکه ساختم همه آرزوهام فرو ر

 روحش نابود شده. واقعا نابود شده.  ایآر ینی

 .ومدیبدم م ادیاز غصه خوردن ز شهیهم

 خوادیم بس  سدلم ب شهیکه نم یخشک وخال رونیب ی.منو اوردایآر

 یمتعجب گفت چ ایآر

 همونا که سرده خوشمزه است. گهیبس بس د گفتم
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 سرما واسه تو نه ....نه نیتو ا یبستن

 بدبخت سیخس

  یتو ب من گفت یچ

 .یشیم سمیخس یرینگ یاگه بستن یکرد فی.خودت تعریبدبخت قایاالن که دق گمیدروغ م مگه

  گمیخودت م واسه

 شکالت داغ. پس

 .نجایبمون ا باشه

 ایبخنده اما نگامم نکرد گفتم عمو آر ایآر که  خوردم یبرگشت.با حالت بچه گونه ا قهیبعد چند دق رفت

 خوامیاشاره به دهن گرفتمو گفتم بازم م انگشت

مال منم  ایمتوجه شدم خنده اش اومد اما کنترلش کرد.چون گوشه چشاش جم شد وبعدش گفت ب دیتا منو د ایآر

  میک حتما لبم بهش نزده بود رو کرد سمتم و گفت بر اید از خوردن مال آرواسه تو.بع

  ایآر شیکرد با گوش یسمت خونه که آهنگ پل میرفتیراه م میداشت

  نجاستیعشقت دور از ا یوقت استیدن غم

 رمق و خسته و تنهاست  یدل ب یوقت

 دل آدم بشه حساس استیدن غم

 عشقت تو دلش نباشه  یوقت

 اون بره و ترکت کنه استیدن غم …احساس احساسنباشه

 نباشه که درکت کنه  چکسمیه 

  یخداحافظ یاون لحظه  استیدن غم
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  یرسیبهش نم گهیکه د یبفهم

 اون بره و ترکت کنه  استیدن غم

 نباشه که درکت کنه  چکسمیه

 یرسیبهش نم گهیکه د یبفهم یخداحافظ یاون لحظه  استیدن غم

  یلیعشقت بد شه خ یوقت استیدن غم 

  یلیکه به تو نداشته باشه م یوقت

  ینیخوابشو بب یوقت استیدن غم

 ینیبش ششیپ ینتون چوقتیه اما

 اون بره و ترکت کنه  استیدن غم 

 نباشه که درکت کنه  چکسمیه

 یرسیبهش نم گهیکه د یبفهم یخداحافظ یاون لحظه  استیدن غم

 زادهیاز محمد عل استیدن غم 

  ایآر-

 ه بل-

 کار هست. نیتو ا یتحمل کن حتما حکمت یسخته ول دونمینباش م ینطوریا

 یابونیخ یگشت ها ریآژ یسمت خونه.صدا میرفتیم میو ما داشت ودیدو شب  یکای.ساعت نزدکنمیم یسع باشه

 اومد.

 .دیببخش جناب

 :جانم  ایآر
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 دیکنیچکار م نجای. ا نیدار ی.شما چه نسبت ریبخ شب

 میدار یچه نسبت ستیمعلوم ن واقعا

 آقا نیسوال منو بد جواب

 .میخانم من هستن و االنم از پارک برگشت شونیا

 یکالنتر میبر نی.سوار شنیکجا معلوم که زنو شوهر هست از

 جرات قدم زدنم ندارم یکالنتر یچ یعنیو گفت د  یعصبان ایآر

 که تا اون لحظه ساکت بودم گفتم. من

 خدمتتون.  میاونجا و مدارکو بد میبر ابونهی.خونه ما سر خمیاالن که ثابت شه ما زنو شوهر میکن دچکاریبا

 نیشسوار ما ستین یدنبالتون باشه مشکل ادیب نیندار میوقته وکس ریمورد رو ندارم اما چون د نیا یکس چیه واسه

 و اوردم.رفتم شناسنامه هامون عی.من سرنییپا ادیب ای.نزاشتن آرمیدیرس یو وقت میشد

 و معذور. میماهم مامور دیببخش خب

 نیسرو وضع تو ا نیدنبال دوست دخترش اونم با ا رهیم یبا لباس ورزش یاما کدوم احمق یمحترم درسته مامور یآقا

 وقت شب. ها ؟واقعا خنده داره.

 باال. میدست منو گرفتو رفت ایار و

 نشسته بود رو مبل و چشاشو بسته بود. ایآر

 سرمو ببندم  یدسمال بد هی شهیآنا م-

   ارمیبرو تو اتاقت تا منم واست ب چشم

 و با دستمال برداشتم بردم. قرص

 ماساژ بدم کمیسرتو  یدوس دار ایآر
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 شیشونینفره کنار پنجره نشسته بود.ودستمو گذاشتم روپ هیرو مبل   سادمینگفت رفتم سرپا پشت سرش وا یزیچ

 .دادمیو آروم اروم ماساژ م

 ؟من آرامشو ازش گرفتم من باعثشم. ستیو دوس دارم؟پس چرا دوس داشتنم مث عشق نر ایآر من

 بستم رو سرش  دستمالو

  ریبرو بخواب شبت بخ ایآر-

 برم کره آماده شو ببرمت خونه بابا. یو قراره واسه چند روز رانمیآنا من فقط فردا ا-

 .تونمیباشم.من نم اینباشه بازم دور از آر ایدلم شکست بازم آر-

 آنا-

 بله-

 مامان رو هم ببر.  ای نیبرو و البته آذ نیبا ماش زارمیم نویماش ی. هرجا رفتییجا یندارم تنها بر خوش

 نیعادت کرده بودم که کنارم باشه انگار از ا ای.انگار به بودن آرگرفتیتو اتاقم گرفتم کپه مرگموبزارم خوابم نم رفتم

 متنفر بودم . یدور

 خوابم برد. هیو زمان با گر نیزم گرفته بود از دلم

... 

 ریبگ نویا ایکارت بهم دادو گفت ب هیواسه بدرقه اش نرفتم ساکو برداشت و قبل رفتن  یبود منم حت الیخ یکه ب اون

 برگشتم. رید دیشا

 کارت . نیبود. ا نیساک بزرگ واسه ا نیلحظه هنگ کردم ا هی

 یکنارش دارم دور باشم رفتم خونه  یاحساس خوب یکردم واسم سخت بود از تنها کس هیازش گرفتم و گر کارتو

  خوردیدشت صبحونه م اطیتو ح انیدرو باز کردم بابا ک موتی.با رایار یبابا

 یسالم بابا خوب-
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  یآشفته ا ینطوریممنونم دخترم چرا ا-

 دلم گرفته واسه بابام دلتنگم . ییبابا یچیه-

 توام بابا ؟ هیکنارم پس من چ ستادیپاشد و ا کشیرفتم نزد-

 و با بغض گفتم.آقاجون دلم گرفته. نییانداختم پا سرمو

 .یو رفتم سمت در ورود رونیب دمیخودمو از آغوشش کش قهی.بعد از چند ددیامونمو بر هیگر  تو بغلش و رفتم

 باباجان  آنا

  ییبابا جانم

 .شهیدرست م یصبور باش همه چ دخترم

مو حال یجز مامان جون خونه نبود.اونم وقت یرفتم تو اتاق کس میمستق یتو خونه بعد از سالم و احوال پرس رفتم و

 سکوت کرد دید

 

سر برم  هیگرفتم  میگذاشتم دانشگاه تصم نویکه آذ نیبعد از ا  رونی. اومدم ب گذرهیم ایاز رفتن آر یروز چند

 گرفتم واسه شیتو در چرخوندم خونه فوق العاده سوت وکور بود راه اتاقمو پ دویخونه.ساعت سه بعد از ظهر بود کل

 لویخوب نبود.وسا چیواسه من ه نیو ا گهیسه هفته د دوتا  ادینم ایگفت که آر انی.بابا کلیوسا یسر هیبرداشتن 

که تو چشام جمع  یکانداختم.با اش یاراده برگشتم به عقب نگاه یاتاقا رد بشم که ب یبرداشتم خواستم از راه رو

 توش یکه منم چند شب یرو حس کردم اتاق ایآر یگرفتم.ب محض ورودم به اتاق بو شیرو در پ ایشده بود.راه اتاق ار

مت س دیدلم پرکش دنشیو در اوردم.با د الونیو یتخت جعبه مشک ریبودم.رفتم نشستم گوشه تختش و از ز همونم

 عادت. ایاصال عشق  دونمیک نم یسمت دل شکسته ام. سمت دوست داشتن ایمرد دن نیعاطفه تر یب

برداشتم و گذاشتم سرجاش و راه افتادم  الونویدردم بود.و یدوا کردویکه آرومم م یقیکردم به نواختن موس شروع

ساعت  ادیخودشم قرار بود ب  نینهاد آذ شیپ به البته  قلم اهیبا س یکالس طراح یسمت موسسه قراره برم برا

 .بایطرح ز یآموزش طراح یبود رفتم موسسه تخصص شیش یحدودا

  دیخسته نباش سالم
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  ممنون

 قلم اومدم. اهیس یثبت نام کالس ها یبرا من

 .شهیشروع م شیکه ساعت ش دیبرگه فرم و بعد به کالستون بر نیا نیاومد خوش

 .ستیهمراهم ن یادیز لیمن وسا اما

 .دهیبهتون م لویوسا نیقلم هست اهیکار آموز س دیکنار موسسه اگه بگ ریلوازم تحر 

 . ممنون

 گرفتم. لویاز پر کردن برگه ها رفتم و وسا بعد

 بعد سه تا دختر و دوتا پسر هم به جمع ما اضافه شدن. قهیبود چندق ومدهیکالس شدم استاد هنوز ن داخل

پسرا گفت دادا اونجا واسه استاده فعال  از یکیاستاد  زیاومد داخل رفت نشست سرم گهیپسر د هیکه  میبود نشسته

 نوبت اونجا هنوز زوده. نیبش نجایا ایشما ب

.خالصه ومدینم افشیاصال ب ق یزارع هستم استادتون .وا نایزد.گفت من س یخند شیکه از در اومده بود ن یپسر

 قلم نداشت . اهیب س یک فقط من رشته ام ربط دیخودمون استاد رشته هامونم پرس یبعد از معرف

نداره اما جلسه بعد تکرار نشه .هر کدوم از  یجلسه اشکال نیاول ی.برارنیگینم یمدادو اونشکل  عی:خانم رفاستاد

 .نیهست یدر چه حد نمیمدل از دستشو بکشه.بب هیشما 

 .داشتم از کالس میکن یبهمون چندتا مدل داد ک طراح میدیک خودمون کش ییزایاز کالس استاد طبق چ بعد

 .دیشما چند لحظه بمون  شهیم اگه   که استاد گفت خانم رونیب رفتمیم

 کتاب داد دستم  هیجمع کرد و اومد لشویک استاد وسا سادمیوا یکنار

 مطالعه کن.  یقبل از طراح نویا خانم

 استاد.  ممنون

 .کنمیم خواهش
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م قل اهیس یاز طراح ییاون در سطح باال کردیکمکم م نمیخوب بود آذ یسرگرم یکالسم برا نیسمت خونه ا رفتم

 .دهیو داره ادامه م کردهیکار م

 زنگ خورد جواب دادم احسان بود. میراه برگشت گوش تو

 یخوش ینیبیمارو نم یآنا سالم خوب الو

 .نیشما خوب میممنون خوب سالم

 .یاز مابپرس یحال هی دیتو ام نبا ستین ایممنون آر آره

 زاحم نشم.داداش گفتم م یدار اریاخت

 ارم؟یبرات ب یالزم ندار یزیخواستم بگم چ میدعوت انیخونه عمو ک شب

 ممنون.  نه

 ای  کننیم یباهامون همکار نجایها ا یکره ا ای رهیگیفک کنم کارمون داره م رانیا ادیفعال نم ایآنا...آر یراست

 .یشه آج یکارمون اوک نی. دعا کن امیکنیم یکار هم باهاشون اونجا  ما

 . یندازیراه م یآج یبابا حاال توام همش آج باشه

 پشت فرمونم خدافظ فعال

 دمیخونه رس به 

 مامان آذر  سالم

 کالس خوب بود  زمیعز سالم

 اومده نی.آذممنون

 باال تو اتاقشه. آره

 .میحرف زد یکل نیباال و با آذ رفتم



 یهمسر اجبار

 
110 

 

 .ادهیز یلیرفتم خ شیپ یو گفت جا دیکارامو د و

 شلوار بلند عوض کردم . کیدست تون هیتو اتاقم و لباسامو با  رفتم

 بود بیغر بیانداختم شماره عج یبه صفحه گوش یزنگ خورد نگاه میگوش 

 برداشتم 

 .الو

   بود ایآر یصدا نیا

 آنا  الو

 یخوب  سالم

 دماغت خوبه؟ یتو خوب  آره

 ممنون  آره

 خوبم

 .یکجا موند گهید ایب ایآر زدیدختر اومد که با لهجه حرف م هی یاونور خط صدا از

ز باشه ا یاگه دکتر راض ادیبرم خواستم بگم فردا با احسان برو مطب بهش سپردم باهات ب دیمن منتظرمن با آنا

 .یبازش کن یتونیم  دماغت

  خدافظ

 نایا احسان نییرفتم پا ختهیبهم ر ینه ....نه با اعصاب ایدختر .اونم با آر هی یبود صدا یقطع کرد اون صدا مال ک ایآر

ازم خواست برم  کردیشرکتو مرتب م یکردم احسان داشت پرونده ها یاومده بودن باهاشون سالم واحوال پرس

 کمکش.

 داد. ومنم بهش کمک کردم  حیتوض واسم 
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بار پرونده هارو چک کنه که از چهار  هی یهفته ا شهیالبته نه هم میخوایم یمشاور حقوق هیآنا ما  ی:راست احسان

 میایاز پسش بر نم گهیسرمون شلوغ شده د یلیخ ایمنو آر یایچوب قانون خارج نشن فک کنم تو از پسش بر ب

 .یکمکمون کن شهیم

 من از خدامه  یگفتم چرا که نه داداش باذوق

اونجا  یمنش یایب یتونیم یو دوست دار خورهیاگه اگه بهت بر نم ادیب تونهینم گهیمونم ازدواج کرده و د یمنش البته

 .یبش

 داداش ممنون یوا-

 زنونه در اورد( یاوا خواهر خودتو کنترل کن زشته بخدا )ادا-

 خنده  ریز میزمان باهم زد هم

 .خونمیدارم درس م  یخندیاحسان چته همش م ی:آها نیآذ

 ؟یننه قمر خوب سالم

 ؟ گهیم یچ یدیاحسانو د مامان

 نکن تیاذ دخترمو احسان

 ننه جون. دهیم ریخاله همش به من گ خب

 .دیخندیداشت م نیخورد تو سر احسان نگاه کردم آذ ییدمپا هی ییهوی 

 .ینیبب ییننه بچه تو کشتن کجا یآ-

  نیرفت سمت آذ ییپا شد و با همون دمپا احسان

 یمنو بزن یکرد جرات چطور تو  آخه جوجه-

 گمیبهش م ادیاحسان بخدا داداشم ب-

  نیو افتاد دنبال آذ دررررمیگرگمو بررررره م ستیحاالک داداشت ن-
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 گرگ خورد. نتویکه آذ ایآر یکجااااا

ات باه یکه کار یدستمو بوس کن دیگرفت با نویآذ  موش وگربه که باالخره احسان نیانقد دنبال هم کردن ع بعد

 نداشته باشم.

 یگفتیزودتر م نیفقط هم -نیآذ

 گاز از دست احسان مادر مرده گرفت. هی ییهوینگاه بهش کردو  هیاول  نیبرد باال که آذدستشو با غرور  احسان

 بلند. یاحسان باصدا و

 قهیکرد احسانم بعد از چند د دیسمت باال.تو اتاق درو کل دییدو نیشغال آخ و آذ ایبره بود  نیننه آخ ا آخ

 هنوزم رو دستش بودو باهمون شروع کرد به نوشتن. نیگاز آذ یجا چارهیاومد.نشست ب

 گذاشت. الیدوتا.اون شب واسه من باهزار فکرو خ نیبانمک بودن ا یلیخ

و من فکرم دوتا شده هم  گذرهیم ایرفتن آر  هیقض نیاون روز دماغمو باز کردم واالن سه هفته است ک از ا یفردا

با  نی.بخاطر همنمشیبیو من م گردهیبرم ای.فردا ساعت دو آر هیک دمیاون دختره ک من نفهم یهم صدا ایآر هیدور

 بازار. میرفت نیآذ

 .میکرد دیواسه خونه خر ی.و کل

 با آژانس فرستادم خونه فرداش کالس داشت. یآخر شب نویآذ

 خاموشه. شیو گوش ومدهیخونه. هنوز ن ادیبودم ک ب ایساعت چهاره و من منتظر آر االن

از  زدی.تند ترم شدیم کیونزد کردیم یکه راهرو رو ط ایدر اومد قلبم با هر قدم آر یشد که صدا میپنج و ن ساعت

 ییریتو حال وپذ دیکه رس نی.همزدیم رونیداشت ب نهیس

که کنار دستش  یو اون دختر کردمینگاه م ایاومده بود خونه. من خشکم زده بود و فقط به آر یدختر کره ا هیبا ایآر

 یباش ایخواهر دختر خاله آر دیخوش حالم من.تو با دنتیازد نیجلو وگفت سالم من هستم سوء شبود.دختر اومد 

 فقط هم خونه است.  ایک با آر یهمون

 نباختم وجواب دادم خودمو
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 یآره.خوش اومد زمیعز سالم

 یاریآب واسم ب شهیمن آب خواست م-

 دینیبش دییبفرما ارمیاالن م-

ز خونه رو پنجره آشپ دمیترکیم داشتم  رفته بودن تو اتاق .بغض گلومو گرفته بود نیو سوش ایتو آشپز خونه آر رفتم

 .دمیکش قینفس عم هیباز کردم.و 

 یداشتم جنون کردیم وونمیحرف زدناشون باهم د یشربت رفتم تو اتاقم صدا وانیاز گذاشتن تنگ و ل بعد

کرد من عاشق  سیاشتم.اشک صورتمو ب شدت خاز خونه بود که آرامش د یجا تنها اونجا  .رفتم سربالکنشدمیم

 به منم نداشت. یگوشه چشم یشدم ک حت یکس

 شیش ی.ساعت حدوداامویبدبخت نیتحمل کنم ا یخوش بود خدا تا ک یکه الک یاز دل میخودم بدم اومد از سادگ از

 یزیچ هیکه بافته بودمش. ییشد که صداشون خفه شد.منم از سر بالکن اومدم تو اتاق بعد از مسواک و صورت و مو

 تو دستم . ختمی.قرصا رو ر نتیک کابی.رفتم نزدشدیتموم م نجایهم یکاش همه چ کردیم ینیرو دلم سنگ

ج اما پن ستین یزیکه چ نیا دمیکش شترمیب نیاز ا یمن که سخت یتو قوط ختمیشدم و ر مونیلحظه پش هی اما

باشه.رفتم سمت اتاقم باوارد  یخواب ابد هیبا آب دوست داشتم بخوابم دوست داشتم  دمیجا سر کش هیتاشونو 

 تخت نشسته بود خواستم برم تو هال  یرو ایشدنم آر

 . دیآنا چند لحظه ببخش-

 واستادم و ادامه داد. ایپشت ب آر سرجام

نه تک عاشق م نی. سوشغیلب ت شونطیاحسان وبابا شرا یبود.نه من بلکه برا میکار تیو موقع طیکار بخاطر شرا نیا

منم که  فتادیمال بابا هم به خطر م چیزحمت من ه یهرچ کردیکارو نم نیدوسش داره اگه ا یلیکه باباش خ یدختر

تا  خوامیباشم نه فقط .من بدونه عشق م نیخاطره دارم دورشم. نه که عاشق ش بایکه با ز ییدوست دارم از هرجا

. و در مشیم یهم مانع از اون بدبخت رمیم نجاینجات بدم هم از ا یرو از بدبخت ایلیارم خک نیابدسر کنم پس بهتر با ا

 منیرو به چشم نب نجایوقت رنگ ا چیه گهید  که یبد تیرضا دیاما تو با رمیم شهیهم یبرا گهیماه د شیضمن ش

 از اون. شتریب ی.و حتکنمیم ایکه قبال گفتم واست مه یبه همون شروط هالبت
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 (شهیواسم نداشت بد م یزیک جز ضرر چ ییبد باشم حالم از خوب بودن ها خوامی)منم م

 اتویبود که گفتم توام زورو باز یسال هی.قرار من هم از اول همون گهیماه د شینه ش دمیم تیمن نه االن رضا ایآر-

 .رونیادامه بده.واالنم پاشو از اتاق برو ب نجایفعال ا

 رو دست داشتم. ایوار آر وونهیمن د تونمیطالقم بده من نم میاالن بر نیهم ایبکنم بگم ب تونستمیم چکار

 ک واست اوردم رو تختت گذاشتم. ییایسوغات نامیا-

 همون اول گرفتم.( موی)هه من سوغات

اسه و امیپ هیو رفتم رو تخت. یواریکه گذاشته بود رو تختم گذاشتم گوشه کمد د یکیوپالست رونیرفت ب ایآر

 .و ارسالش کردم. امیب تونمیرد کن من نم یواسه من مرخص شهیسالم اگه م یداشاحسان نوشتم دا

 خوابم برد. الیاعصابم داغون بود که با هزارتا فکرو خ اونقد

 .ومدیبازم خوابم م دمیچقد خواب یشدم ساعت پنج عصر بود .وا داریخواب ب از

 ری.گفتم سالم عصر بخکنهیداره نگاه م نیش  روشن و ونیتلوز دمید رونیاتاق اومدم ب از

 خانم خوابالو . سالم

 ممنونم

 از در اومد ایآر رونیبه دست وصورتم زدم اومدم ب یو آب ییدستشو رفتم

 سالم

 سر جوابشو دادم  با

 ایآر یاومد ریبوس از لپش کرد چقد د هیرفتو  ایب طرف آر نیش

 شکالت تا چند و  خوردم یچا  اومدم رفتم تو اتاق و آماده شدم ختمیواسه خودم ر ییچا  یحرف چیه بدون

ادم و کارامو نشونش د می.اونجا که رفتی. رفتم کالس البته با تاکسیحرف چیاز خونه بدون ه رونیب رفتم و برداشتم
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بود  یوبباالتر بود.پسر خ کمیکارش تو سطح ما  البتهبه بچه ها اضافه شده بود  گهید یکی کردیم فیاز کارام تعر یکل

 و البته با ادب 

 .دیکن ینمونه طراح هیجا  نیهم دیو البته با میتا چشم و ابرو ها تو چهره رو کار کن دیبمون دی:بچه ها امروز بااستاد

  دمیداد که کامال فهم حینمونه واسه ما اونقد قشنگ توض کی دنیکش و  دادن حیکرد ب توض شروع

 .دیهم قرار بد یرو برو  از فیتو دو رد اتونوی:بچه ها صندل استاد

 پرهام همون پسره ک تازه اومده.  یافتادم رو برو قایک من دق میهارو درست کرد یصندل

 .دیهمو بکش یهر کدومتون چشم و ابرو حاال

 میشروع کن نی:آنا خانم اگه اجازه بدپرهام

 یزمان یآقا یاوک-

مونده بود ب تموم  قهیمعذب بودم و من کارمو شروع کردم . پنج دق کردیکه داشت با دقت ب من نگاه م نیا از

 .کردینشسته بود و منو نگاه م نهیشدن.که پرهام کارشو تموم کرد و دست ب س

 ایپرهام االن آر یاما اونقد دلم گرفته بود که تو فکر غرق بودم کاش به جا ختیریب هم م شترتمرکزمیب ینجوریا

 بود.

 .زیاد کار هارو گذاشتن رو م.با گفتن تموم استهه

 هی. بچه کارهامون در چند سطح هستن.احمد و بهرام در رسهیو گفت و حاال نوبت به نظر م  واریکار هارو زد به د همه

 تالش کنه .  دیبا مایحد هستن.زهرا و آنا بهتر هستن.پرهامم که از همه بهتره. و ر

 بود. ی:مال پرهام مدلشم عالبهرام

 .زینگاه ب من کردو گفت بهرام مزه نر هی دوی:خنداستاد

 .گمیخب استاد دروغ که نم-

 بهرام گهی:بسه دپرهام



 یهمسر اجبار

 
116 

 

 نشو. یشما جوش گستید یکی یچشم ابرو یزمان ی:وا آقامایر

. از میکنیکار م نایبعدا رو هم نیها رو بردار تیش نیا  یکه تا اون لحظه ساکت بود گفت :کالس تموم شدول استاد

 . ارمیدرش ب لنتینداشتم از رو سا ممیشده بود.حوصله گوش کیچون زمستون بود هوا زود تار رونیکالس اومدم ب

. من به راهم ادامه دادم اما اون سادیجلو پام وا ینیماش  که رفتمیداشتم م رمیبگ نیبرم تا ماش ابونیتا سر خ دیبا

 مو تندتر کردم که...قدم ها نییلحظه پسره در سمت خودشو باز کرد اومد پا هیدست بردار نبود 

 

 خانم آنا

 پرهام بود برگشتم حتما کارم داره که صدام زد. یصدا نیا

 نشناختم دیسالم ببخش-

 من شمارو نیندار ی.اگه مشکل ادینم رتونیگ یوقت شب تاکس نیفقط خواستم بگم شماا ستین ینه مشکل-

 برسونم.

 دونستمینم  هیچه موجود پسر خاله ا نیا

 دییبفرما شما. هست مطمئنم  نه ممنون-

 من تعارف کردن بود. فهیوظ کنمیباشه اسرار نم-

 متشکرم خداحافظ-

 رد شد. اشیپرش نیافتادم و اونم از کنارم با ماش راه

ن( پتو)پرها نیبا ا گهیبود د یغرور مسخره ات چ نیا ی. آخه لعنتومدین یتاکس سادمیهر چقد وا ابونیسر خ دمیرس

 .یرفتیم

 کنارم پارک کرد . نیماش هی

 ؟یریگیچند م یشب زمیعز سالم
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 ارزه. یباشه ب چشات م یباال هرچ ایب

حرکت کردم. اونم دنده عقب اومد.  نیخالف جهت ماش یکس یب نیگرفتم بغض گلومو گرفت لعنت به ا فمویک دسته

 .ومدنیم دیخلوت موسسه شا ابونیبرم تو خ دمیترسیم

 دمیکرده بود.که د سیصورتمو خ اشک

سمت راننده که باهاش  رهیکه داره م دیرد کارت.پسره تا پرهامو د ؟برویسروپا خواهر مادر ندار یب یالش یهو 

 .دیکنیم هیکرد.چرا گر یاومده کار شیپ یدعواکنه پاشو گذاشت رو گازودر رفت پرهام اومد سمتم آنا خانم مشکل

 نشستم و آدرسو دادم بهش. نیتوماش و  دنبالش رفتم هین. با گر.تا برسونمتومیسوار ش دیایب کنمیم خواهش

 شانسه ک من دارم . نمی. اکردمیم هیصدا گر یتو راه آروم و ب و

 شده ؟ یآخه مگه چ دینکن هیگر شهیآنا خانم م-

 اون پسره افتادم ریلحظه فکر کردم واقعا تنهام و گ هی یچیه-

 .دیریم یبا تاکس نکهیراحت شه از ا المیخ سادمیگوشه وا هی نیاومد بخاطر هم یم شیمشکل پ نیا دونمیمن م-

 . شدیم یمعلوم نبود چ نیممنونم اگه شما نبود-

 اشکاتو پاک کن. گهیدستمال گرفت سمتم خب حاال د هی

 .کنمیم خواهش گفت و کردم تشکر  شدم ادهیپ نکهیو بعد از ا نیاز ماش نییپاک کردمو رفتم پا اشکامو

 موند تا من برم داخل خونه. و

 . خوردنیداشتن تو آشپز خونه غذا م نیو ش ایتو در چرخوندم ورفتم تو آر دویباال کل رفتم

 بلده. میخوشم اومد خانم آشپز نه

 سالم دادم که متوجه حضورم شدن. هی

 خانم یسالم آنا-نیش
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 با اخم برگشت سمتم و جوابمو نداد. ایآر

 قرمز یبود اومد داخل با اخم وچشا ایعوض کنم ک در باز شد.آر خواستمیسمت اتاقم و درو بستم لباسامو م رفتم

 یگردیصاحاب شده واسه خودت ول م یب هیلعنت یکجا بود قهیها تا ساعت نه وچهل و پنج دق یکجا بود-

 تموم وجودم بود. ایآر ومدیدستم بردم باال تا بزنم تو گوشش اما دلم ن دهیبهت حال م یگرد ول 

ق تو ح ادیدر م فتیاز دهن کث یچ  . و انگشت اشارم ب سمتش گرفتم .حرف دهنتو بفهم .بفهمنییاوردم پا دستمو

 یو بعد ب من انگ ب یهست یکیهر بار با  فهیفقط واسه من کث فتیفکر کث نی.ایحرف بزن ینطوریبامن ا یندار

 و من ولگرد. ی.تو پاکیزنیصاحاب م

 ترسمیکه واست نگران باشم نه فقط م یباش ینه که درحد میبا دستش گردنمو گرفت نفس کم اوردم .اگه االن عصب-

 ی.همسر اجباریمحل بد نامم کن نیتو ا

 . و ب سرفه افتادم. نیول کردو افتادم رو زم دستشو 

 . رونیبره ب خواستیم

 چیه ریکه گ نهیفقط بخاطر ا نجامیبدون که اگه ا نویما اکنم و بگم کجا بودم.ا فینداره ک واست تعر یگفتم لزوم ک

 نجایگرمه. من ا گهید ییتو حواست ب جا دونمیچون م نجامی.من افتهیب یتا بازم واسم اتفاق فتمین ییسروپا یب

جز خود  یزیچ چیکه ه یبا کس یجا موندن ندارم وگرنه زندگ نیبه ا یعالقه ا چیوگرنه ه یباهام ندار یبمونم کار

 .هییو تنها یکردنه تو بدبخت یهزار بار بد تراز زندگ یروز ستیوغرور بلد ن یخواه

 

 .رونیرفت و درو بست.منم بعد از مرتب کردن رفتم ب ایآر

 م بود.تو چش یلیخ دشیقرمزکوتاه فقط تنش کرده بود پوست سف  یعروسک رهنیپ هی رهیبگ نویا ادیب یکی بله

 .یگینم یچیو ه یفآنا تو چرا انقد کم حر- 

 .نطورمیهم شهیهم من

 بهتر بود. یلیظهر خ یتزای.از پ میسفارش داد یرانیناب ا یامشب غذا خچالیدر  میآنا غذاتو گذاشت-
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 کجاست هه به من چه ستینبود معلوم ن ایغذا درست کرده هه.خاک تو سرم.آر نیباش فکر کردم ا منو

 مونده رستورانو بخورم. یغذا نکهیدادم نخورم غذارو تا ا حیترج

 سرم درد گرفته یواسه خودم گرفتم و شروع کردم به خوردن. از گرسنگ یبا سبز چیساندو هیدر اوردم  رویپن رفتم

 .شیبود. آخ

 گفت نیش

ازدواجشه  هیهست که قض یمشکل هی.اونم منو دوست داره.اما دمیجوره از دستش نم چیشدم و ه ایمن عاشق آر آنا

ده ش یکنم .حت شیباهاش حرف بزنم و راض خوامیمن م ی.تو آدرس اون دخترو ندارمیکه بر ادیب تونهیو بخاطر اون نم

ازش  ایچون آر گهیاحسان هم نم شناسنشینم نو همکاراش جز احسا ارهیوقت اسمشو نم چیه ایبا پول اما آر

 ؟یتو بگ شهیخواسته پس م

 .میخبر دارم نه از کاراش.ما فقط هم خونه ا ایدر جوابش گفتم :من نه از آر منم

 باشه -

مون ه شمیم الیخیب بمیدر مقابل رق ادیسمتم ب اینداشتم که آر یچی.من هزدمیحرف م میعشق بیداشتم با رق من

هم بعد از خوردن شکالت تشکر کردو رفت مسواک  نیشدم.شکالتو اوردم و خوردم. ش زایچ یلیخ الیخیطور ک ب

واسم درد آور بود  یلیکردو خ سیصورتمو خ شکفکر ا نیبخوابه ها.با ا ایرفته بغل آر یعنی. ایزدو رفت تو اتاق آر

 شمیدارم کم کم آب م ارمیبه رو نم یسخته من هرچ نیتحمل ا ایهم اتاقه .خدا گهید یکی.جلو چشمم عشقم با 

چارم طرفه د هیچکارکردم که عشق  ایکنارش باشه.خدا گهید یکیکه عشقم  ستین نیسخت تراز ا میتو زندگ یچیه

چقد گذشته بود که خوابم  دونمیمبل و چشامو بستم نم یزل زده بودم سرمو گذاشتم رو پشت ایشد.به در اتاق آر

 کیوشن بود رفتم نزدالمپش ر ییدر دستشو کیشدم رفتم نزد دارینفر ب هیبرده بود همونجا با عق زدن 

 بود  ای.آرییدستشو

 ایگفتم آر یبانگران

 زدیم یدیمکث برگشت و رنگش ب سف یکم با

 .ختیر دلم
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 استیآر نیا

 شده  یچ ایآر

 من برم ای.آرنییکرد سر خورد پا هیتک یی. آخ وبه در دستشورمیمیو دارم م ارهیم چیچم شده و دلم پ دونمینم آنا

 یاشک و یاون بود.با ناراحت ریتقص ایحال آر نیبود ازش متنفر بودم ا دهیخواب  نیرفتم تو اتاق ش ارمیلباس واست ب

از  چویبود سو نیسنگ یلیشو داد ب من خ هیو تک ایلباسو پوشوندم تن آر کردمیکه ب محض متولد شدن پاکش م

 میبر داشتمو از خونه خارج شد یچیجا سو

 

من  وردوخیتلو تلو م ایآر  رونیب میگوشه ..متوقف که شد دستشو گرفتمو پاشد و باهم رفت هیآسانسور نشست  تو

ه رو گرفت ایزده آر خیدستم دست  هیشد. و حرکت کردم با  نیتورو خدا سوار شو سوار ماش ایآر کردمیم هیواسش گر

 .ایزدم آرررر ددا هیداده بود با گر  هیتک یسرشو ب صندل حالیب ایبودم آر

ن که کمک. نگهبا ایآر  و داد زدم کمک نگیتو پارک دمیچیپ مارستانیب کینزد میو تو چه حال رمیکجا م دونستمینم

جونمو انداختن روتخت  یب یایچند تا پرستار اومدن سمتمون آر دیاریداد زد اون تختو ب عیسر دید نیرو توماش ایآر

د معدشو شستشو بدن. بع دیگفت و گفت با ایآر دیشد تیمدادم .دکتر از مسمو حیتوض زویواسه دکتر همه چ یو وقت

 شیمن بودم ک جونم آت نیک تو دهنش فرستادن ا لنگویحالش خوبه لحظه ب لحظه کنارش بودن ش شهیمعلوم م

تن ازشون گف دمیپرس یهوش بود وقت یکامال ب ایکردم کارشون که تموم شد آر یم هیو گر شدمیم وونهید گرفتویم

 ختهیر شیشونیموهاش رو پ زدیم یدیسرش صورتش هنوزم به سف یشده. رفتم باال  شیحال یب اعثب ادیکه فشار ز

کاش بازم  موندیکنارم م ایکاش آر شکستیبود موهاشو کنار زدم. دلم براش تنگ شده بود کاش دماغم بازم م

نبود... مال من  منمال  ایآر میکاش سرم رو پاش بود کاش کاش بازم چشم تو چشم هم بود دیبوسیم مویشونیپ

ک  کردمیم هیرو گرفتم داشتم گر ایکنارم بود اما ازم دوربودسرمو گذاشتم رو تخت و دست آر ینطورینبودک ا

 خوابم برد.

ر بهار اب نیع کردیاشکش غرق م لیباس نجارویواگرنه خانمتون ا نیپرستار که گفت خداروشکر به هوش اومد یباصدا

 شدم. داریب ختیریاشک م

بادستش آروم سرمو نوازش کرد.و  ایمعلوم شد ک پرستار رفته.آر ییپا یرمو بر نداشته بودم . باصداهنوز س منم

 یخانم ی...آن زمیصدام زد.آنا ...آنا عز
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 .سمیوا یجور نیکه من هم شدیصدا زدناش بودم.اما نم نیشم من عاشق هم دارینداشتم ب دوست

 سرمو برداشتم  آروم

  ایجانم آر-

 یخانم دیببخش-

 .فمهیوظ کنمیخواهش م-

 یکرد هیشدن.گر ینطوریچرا چشات ا-

 .هینه واسه کم خواب-

 خوامیآنا تشنمه آب م-

 ارمیباشه بزار برم بپرسم واست م-

 نداره یگفت ک مشکل دمیو پرس رفتم

 ریحال بود دستمو گذاشتم ز یو رفتم سمتش هنوز هم ب ختمیبار مصرف از آب سرد کن واسش ر هیآب  وانیل هی

 اوردمش باال و آبو کم کم بهش دادم. کمیش وسر

 بسه ممنون

 شهیم خواهش

 از تموم شدن سرمش  بعد

بخوره  تونهینخوره اگه حالش بد نشد م یزیچ گهیساعت د هیتا  هیاما چون معدش خال نشیببر دیتونیم دکترگفتن

 برگرده. دیاگه ک بد شد با

 ا. آن رهیحالت بم نیواسه ا ی.اله شهیداده بود ب ش هیتک حالیکرد سرشو ب نیگرفتمو اول اونوسوار ماش داروهاشو

بودم  هختیکه تو فلشم ر یآهنگ نیراه بود واسه هم یساعت میکجا تا خونه ن میاومد دمیتازه فهم میکه راه افتاد کمی

 .دادیروزامو نشون م نیکردم که حال ا یوپل
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 ادیسر من م ینباشه چ ایآر اگه

 رو صدا زدم. ایپارک کردم.آر نویماش نگیخونه رفتم تو پارک میدیرس

 جان. ای...آر ایآر

 ضعف دارم . یلیخ ینگاه بهم کرد و گفت آن هیبرداشت و  یحالیبا ب چشماشو

 ..کنمیدرست م یزیچ هیداخل واست حتما  میبر باشه

 حق داشت دلو روده شو کال شستو شودادن. چارهیب

رو خوابوندم رو کاناپه و رفتم پتومو واسش اوردم که  ایواحدمون آر میورفت میکردم با هم سوار آسانسور شد کمکش

 بخوابه.

از مرغ و ک داخل فر  کهیساعت چند ت میبود و بعد از ن خی نیدستشو گرفتم ع ارمیجان االن واست غذا م ایآر

 بود .صدا زدم. ختهیپتو بود و موهاش ب هم ر ریسرش تا گردن ز یگذاشتم درست شد و رفتم باال

پاشو پاشو غذاتو بخور. چشماشو باز کرد و پتو رو زدم کنار واسش نشست ومنم گوشت هارو نمک زدم و  ای. آریآر

 هیمبل تک یخورد سرشو به پشت یشروع کرد ب خوردن ووقت شهیحالت بهتر م یجان بخور ایکردم آر کهیت کهیت

نبات واسش اوردم و گذاشتم کنارش واسه  یچا هیبل نشسته بودم پاشدم ظرفارو برداشتم و م یکیزدو منم رو اون

 اش خب بود. چهیدل پ

 کنارش رو مبل. نشستم

 آنا.-

 جانم -
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 .یممنون ک امشب کمکم کرد-

 خواهش.-

 .یبود دهیخواب ییرایچرا تو پذ-

 . سوسک تو اتاقم بود.یچیه یه-

 تو بغلش بود.( گهید یکی)چون عشقم 

 آها -

دش شد بع یاگه حالش بد نم موندمیم ایکنار آر گهید هخوردهی دیگذشته بود. با میب فکر فرو رفت.ساعت از دو ون و

 .دمیخوابیم

 . یشد تیاذ یلیخ  بخواب ریبگ ایآر

 و پتو رو زدم روش دیاز حرف من دراز کش تیتبع به

 تو اتاقت؟ یرینم-

 راحت ترم نجایا نه

 باشه.-

 آنا

 بله-

 .؟یخوابیکجا م تو

 نجایمنم هم-

 ریبخ شب

 .ریشب توام بخ-
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 خوابم برد. یک دونمیخسته بودم ک نم انقد

بود.نمازمو خوندم و  میشدم و رفتم وضوگرفتم سجاده رو پهن کردم ساعت پنج ون داریب میاذان گوش یبا صدا صبح

 نیا شدیروم بود برداشته نم شیک پ ایکرده بود و نگاهم از چهره آر سیخ صورتمو اشک دعا و  شروع کردم ب ذکر

 و اون عاشقت نباشه. یباش یکه عاشق کس هیواقعا بد درد

سازو روشن  ییتکون خورد. سجاده مو آروم بر داشتم. و با چادر نمازم رفتم تو آشپز خونه و چا ایکردم آر احساس

پف کرده اش بودم.چشماشو باز  یخوابالو و چشا یپاشو عاشق صدا ایپاشو .آقا آر ای.آرایکردم و رفتم سمت آر

 کردآروم گفت ساعت چنده 

 شیش-

 ریبخ صبح

 .ریصبح توام بخ-

 سرکار. یدستو صورتتو بشور که بر پاشو

بهش نگم منم نگفتم. صبحونه رو  شبیدر مورد د یزیازم خواسته بود که چ ایکردم اما آر داریرو هم ب نیو ش رفتم

برم شرکت از خونه زدم  خوامیبدونن م نکهیحمشون شم پس قبل از ا.دوست نداشتم مزا میآماده شد میکه خورد

 شدم. یو سوار تاکس رونیب

 با همه آشناشده بودم .  بایتقر کردمیکار م نجایکه ا شدیم یا دوهفته

بزنه.آروم  یاوه اوه احسان اومده حضور دمیکه د گشتمیآب بخورم داشتم برم وانیل هیسمت آب دار خونه تا  رفتم

 هوا دی. دومتر پریرفتم کنارشو داد زدم سالم داداش

  نیدوره زمونه رو بب نیا یخددا دخترا یدست از قلبش گرفت و منو ک نگاه کرد گفت ا برگشت

 .؟یستیباورم شد که تو آدم ن امروز

 میپس چ ستمینگاش کردم اگه آدم ن ثانهیخب دمویک دستم بود رو به رخش کش یآب وانیل

 خدا. یا یاصن تو ماه ی. غلط کردم تو فرشته امینکن بامن امروز جلسه دار یآنا خواهر نه 
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 دمتیبار بخش هی نیبرو حاال ا باشه

ه ک دینگاه ب من کردو د هیوارد اتاق شه  نکهیالتا رو با راه رفتنو دستاش در اورد در آخر قبل از ا یشوما و ادا قربون

 عیخانم رف یآبو خوردم گفت راست

  بله

 .لیاما از نوع عزرائ یرفت که بگم شما فرشته ا ادمی

 یتموم کرد هم تو کارا ویاحسان در حقم برادر ییدو هفته خدا نی. ادمیسمتش ک درو بست و قهقه اش و شن رفتم

 سنگ تموم گذاشت.  اشیو مهربون اشیهم با شوخ رمیبگ ادیشرکت کمکم کرده تا 

 کم همه اومدن . کم

 زخم من  یبود رو یکارا نمک نیباهم ست کرده بودن ا ایو آر نیش بللللله

 حتینص  و نیهم ک ش ایآر شدم نوشتن مشغول خودکار وبا  که از راهرو اومدن داخل سرمو انداختم نی.ب محض ا

 .کردیم

تا  وفتهیاز روسرت ب یاون روسر گهیبار د هی یحاال جرات دار ستین یکه ازش اومد یاون خراب شده ا رانهیا نجایا 

 .یک ازش اومد ییبفرستم همونجا

 ب خودش گرفته بود. باشه یهم حالت لوس ناراحت نیش

واسش آماده  شیکه چند روز پ یهم رفت سمت اتاق نیکه متوجه من بشه رفت تو اتاقش و درو بست .ش نیبدون ا و

 شده بود.

 دییزنگ خورد منم جواب دادم بله بفرما یزیم یبودم که تلفن رو توفکر

 اتاقم. ادیب دیبه مهندس احسان بگ خانم

چشم گفتم و قطع کردم.شماره احسانو گرفتم و بهش گفتم که  هیگوشم و منم  یتو دیچیپیبود ک م ایآر یصدا نیا

 داخل رفت کرد باز درو  من رد شد و رفت زیم کینزد از دو حالت با  که ومدی.احسان از راه رو داشت مایآر شیپ ادیب

 واسم زبون در اورد. در بستن از قبل اتاق
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 .دیاریبعد بازم تلفن زنگ خورد.خانم پرونده مناقصه رو ب قهیدق چند

 . چشم

بود  نشسته زیپشت م ایمرتب کردمو پرونده رو برداشتم و رفتم سمت در و دوتا تقه به در زدم و رفتم تو آر لباسمو

کرده بود که لبخند رولب  یکار هیچرا انگار  دونمیاحسانم نم کردیبرگه رو امضا م یسر هیبودو داشت  نییسرش پا

ند )وبابلنی...انیا نیو همچن نجایا نیاریتا امضاء کنه و ب نیب ش نیبد زویم یرو یبرگه ها نی. خانم اکردینگاهم م

 .نیبفرما بش یهست یفکر کردم منش یکنیچکار م نجای(.سالم تو ادیکردن سرش منو د

 . دتونمیجد یمنش  مدرس من یگفت آقا تیبا جد منم

 دیخندیم زیر زیداشت ر احسانم

 نداره ها . سییر نجای. اما احسان خان اگمیم کی!!بهت تبر یجد

 انداخت و گفت یکیپاشو رو اون  احسان

 مدرس. یچکاره ام آقا نجای:چرا داره پس من ااحسان

 تو احسان یدار یی:عجب روایآر

 به زور کنترل کرده بودم خندمو

 

 

 ادا در اورد  ی.و با دستش کلنهیقزو یسنگ پا ستیخودمم باهاش مشکل دارم رو که رو ن گهید ادیجد ایکن آر باور

 . میدیترک نحرفیبا ا گهید میکه ب زور جلو خنده مونو گرفته بود ایآر من

 دیپرونده هارو تا فردا درست کن نیا عی:خانم رفایآر

 هم شدن. یمشاور حقوق شونیا ی:راست احسان

 شد عالمت تعجب. ییهویشد که خودمم خندم گرفت  یشکل هی ایآر
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 بدونم.برگ چغندرم. دی.نبا هیچ نجای:احسان پس نقش من اایآر

 :نگو دادا بال نسبت برگ چغندر.احسان

 پاشد و فرار کرد سمت در. عیسر احسان ک احسان ب  با خودکار بزنه خواستیم ایآر

درو  عیکنه ک سر یباز خواست کار ایبه من اشاره کرد.آر . وکننیفکر م یعشقم کمتر محبت کن االن مردم چ واه

 بست

ن م دیبگ دیتونیم نیدار یرادیمن ا یمدرس اگه با هر کدوم از پستا یگفتم .آقا ایرو به آر رونیکه رفت ب احسان

 .رمیم

 بهتره. ینطوریا  گفت : نه یشدو با حالت اخم نهیدادو دست ب س هیتک یصندل هیپشت به

 سرکار . دییهارو برداشت و سمتم گرفت و گفت بفرما وپرونده

... 

با  میجلو پام پارک کرد دوست نداشتم از ناراحت نویکه احسان ماش رمیبگ یشرکت خواستم برم تاکس هیلیازتعط بعد

 خبر بشه.

 شدمو  نیلبخند سوار ماش با

 .دیخسته نباش یآج سالم

 .ینرفت نیوش ایبا آر چرا

 .نیو سو ش ایچه به آر منو

 .یبه بز شاخ طال ربط داشته باش دیبا یشما به شوهرت ربط نداشته باش یپس چ یاو چه توپ پر اوه

 .ستیشوهر من ن اون

 شد اخماش رفت تو هم. معلوم

 .ستیحرفا در شان تو ن نیدرست صحبت کن ا آنا
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 باشه قانونا و شرعاشوهرته.  یهرچ ایآر

 نیا ینکن یغلط چیدختر هم تخت بشه و توه هیشوهرت جلو چشت با نکهیا ه؟یتو چ دیاز د یشرع ویقانون احسان

  گهید یکی رو نگاهش و منه رو  کجاش شوهره که اسمش

 بغل جاده پارک کرد و گفت: نویماش احسان

 حرفا ! نیو ا ای؟آر شهیآروم باش.مگه م ی. خواهریگیم یدار یچ آنا

 شده . آره

 دلم . زیعز یزیه و تو اشک برمگه من مردم مگه احسان مرده باش زمیعز یآج

 بلند سرباز کرد یام باصدا هیگر

 اومدن ؟ ایبود گناهم ب دن یاحسان گناهم چ 

 آروم باش  میآج

 .ارمیبه روم نم نیبب خندمیم نیبب آرومم

 عشقم بود  ایکرد آر سیخ سیباز اشک چشامو خ و

 تو بغلشو سرمو ناز کرد  دیمنو کش احسان

غلط کرده دل خواهر  ایک زده. آر وییگندا نیا کنمیدرستش م زنمیحرف م ایفداتشم آروم باش من با آر یخواهر-

 .شکنهیمنو م

 نگم. یکس به گفت که  افتادم ایحرف آر ادیاحسان آروم شدم و  یحرفا با

 . یداداش

  جانم

 احسان. دمینگو قسمت م یزیچ گهیکس د چیوه ایخدا جون من جون مامانت به آر تورو
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 .کنهیآشغال چپ وراست همش غلط اضافه م نینگم آخه ا چطور

 .کنهیکارو م نیبوده و چرا ا یچ ایرو واسش گفتم گفتم که هدف آر هیقض تمام

 . نیو خود ش نیش یبلکه از دست بابا ایاحسان ناراحت بود نه از دست آر نباریا

فسخش  نیقرارداد نوشته بودن که اگه هر کدوم از طرف یمعامله نداشتم چون پا نیبه ا یحس خوب چیاز اولم ه من

 همون طور که از ایاز مهمون یکیبرسه . تو  ایبه آر نیهمه نقشه بودکه ش نایرو واگذار کنن.ا ازایتمام امت دیکنن با

ثل ما م ییشرکت نو پا هیشده که از باباش خواسته با  ینطوریوعاشقش شده. و ا دهیرو د ایآر دمیشن نیش فاتیتعر

 لشیدل استیدختر با آر نیبزنه. و االن هم که ا یتجار یبود.دست به همکار یواسه خودمونم باور نکردن یکه حت

 یطرف اصل ایکه آر مییاز عمد دست باال گرفته که کار به فسخ قراردادبرسه.از اونجا نیش یکه حتما بابا نهیا

م ه یخونه ا یحت شدیداشت.اگه فسخ م انویتام سهام منو آقا ک رایواخت میخودمون کرد ندهیو ما اونو نما اردادبودقر

 کارو کرده.آنا. نیب خاطر ما ا ایآر گرفتنیو ازمون م میکه داشت

شده بود ساکت و  یا گهیآدم د بایداده بود وبعد ز بایتمام دلشو واسه ز ایچون واقعا آر دونستمی:آره خودم ممن

 کامال معلوم بود. بایتو دلش نبود بعد از ز یحس چی.به موقع مهربون.اما هحرفیب

 آنا یبود دهیپس توام فهم-

رو بدون از دست دادن سهام از  ایآر میتونیم نمیبب میکن یفکر درست حساب هیخونه و امشبو  ذارمتیآره فعال م-

 .میاریچنگ شرکت سوء در ب

 یباشه داداش-

 و رفت ومدیسمت خونه حرکت کرد.بعداز رسوندن من داخل ن به 

 

 

 

 ایبا آر نیش دمیرس ییرایکردم که به پذ یراه رو رو ط یکفش جا تو گذاشتم کفشاامو تو رفتم  انداختم به درو دویکل

 نیخاک تو سر من واسه ا ی....ا خورنیدارن م هی.اون چخوردنیو داشتن غذا م یناهار خور زهینشسته بودن رو م
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ده فکرکر خوردیم غذا ولع با داشت اون  سمتش رفتم تینو با عصبا نیدستمو انداختم زم یها لهی( وسای)آروونهید

 یرخویآتو آشغاال م نیچرا از ا  یشد ریاز جون خودت س یآر نکیبود رفتم تو اتاق.از دستش گرفتمو انداختم تو س

 .کردیمتعجب از رفتارو حرکتم داشت نگاهم م ای.آر

 چکار بود. نی:چته آنا من فقط گشنه ام بود اایآر

 گشنش بود. یکارو کرد نی:چرا انیش

 گشنته-

 خب معلومه-

  کنمیب من وقت بده خودم واست غذا درست م کمی

 .رهینم ادمی شبویآتو آشغاال نخور چون د نیتورو خدا از ا فقط

 .یاگه قبول نکن خورمیواسه تو گرفتم اونو م گهید یکیآخه  خورمینم یانداخت و گفت به شرط ثانهینگاه خب هی

 باشه قبول. یهرچ-

 .خوادیم یمن دلم قرمه سبز-

 ه؟یچ گهید یقرمه سبز-

.اگه غذا نباشه  یچرتو پرتا نخور نیاز ا گهیگفتم:باشه فقط قول بده د یگرفت از هردو شون و درجواب آر خندم

 .رسمیحتما خدمت اونام م

در  رو یزریفر یایو لوب یزریفر یو سبز یجرت و پرت بخود زارمیو همزمان گفتم:تا من باشم نم خچالیسمت  رفتم

 اوردم و گوشتم در اوردن و شروع کردم ب پختن آب هم واسه برنج رو گاز گزاشتم.

 .کردیصحبت م نیهم رفته بود رو کاناپه و داشت با ش ایآر

 ادمد گوش و نشستم اپن پشت رفتم  از رفتارش با خبر شم دیباشه با نیواقعا عاشق ش ایآر دیدلم گفتم شا تو

 .بحرفاشون
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  یچرا انقد سرد ایآر

 مینطوریمن با همه ا زمیعز

 عشقم ستمیمن همه ن ایآر اما

 .یاما تو حساس شد امیمن همون آر یکنیآروم باش اشتباه م نفسم

 ندارم. یحرف گهیاصال باهات د من

بعد از  دیبا زارمیمن فقط ب رسم سنتمون م زمیکارارو ندارم.عز نیل امن تحم یتو چته تو تنها عشقم زمیعز

 خانم.  یکامل مال من بش یعروس

 بودم  دهیصورتمو شسته بود خودم نفهم اشک

 .دیند امویمهربوت دیعشقمو ند دیوقت منو ند چیحرفا رو ب من نگفت ه نیوقت ا چیمن بود ک ه یایآر نیا

 شدم رفتم سراغ غذا... پا 

.... 

 یانگار از قحط ایب خوردن وآر میو شروع کرد میدیچ زویکمکم کرد و م نیکه آماده شد هردوتا اومدن ش غذا

 .غذا ک تموم شد کردیم فیهم از غذا تعر نیبرگشته بود.و ش

 همش مونده ها. یسرشو برداشتو گفت آنا چرا تو غذاتو نخورد ایآر

 گرسنه ام نبود. خوردم

 نونم.مزه بود فوق العاده مم خوش

 ممنون زمی:اره عزنیش

 نوش جان . کنمیلبخند جواب دادم و گفتم خواهش م با

 . گشتمیم یراه هیاحسان بودم و دنبال  یدر کل ب فکر حرفا اما
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 ونجاا رو سجاده و بالکن سر رفتم و کردم باز بالکنو در اتاقم تو  شدم و ظرفارو شستم و رفتم وضوع وبعد رفتم پا

در اتاق  یقطع شد .وخونه ساکت بود بعدشم صدل ونیتلوز یم ب نماز خوندن و دعا کرد صداکرد شروع و کروم پهن

رو  ایآر یبود ک بارون اشکو ب صورتم رونه کرد.من از هم اتاق شدنشون متنفر بودم از شبا متنفر بودم .از هرک ایآر

که  یروشن یب چراغا کردمیم رونیبا خدا حرف بزنم ازرو بالکن نگاه ب خواستیمتنفر بودم .امشب دلم م رهیازم بگ

 کیکمکم کن بهم صبر بده  ای. سر سجاده زکر و دعا ک خداستیک خب و بدش معلون ن هیزندگ هی رنورشونیز

شدم اشک  رهیمن بخوابم.ب آسمون خ زاشتیک نم یبرقا گذشته بود و سکوت عذاب دهنده ا یخاموش زا یساعت

 اومد سر بالکن ایشد.آر ابازیآر اتاق  کمک....توهمون حالت بودم که در بالکن ایصورتمو گرفت.خدا یپهنا

 

شد ک روشو برگردوند سمتم. و  یچ دونمینشست اما ...اما نم یصندل رو و  روشن گارشویمتوجه من نشد و س اولش

دلم خون بود خون تر  ایحرکت آر ی.با ااز رو تاسف تکون دادو رفت داخل ینگاه ب من کرد تو نگاهش غم بود.سر هی

 انجیا خوادیبازم قهر کرده م نیباز شد البد ش تاقمکرد. احساس کردم ک در ا یاریصورتو بازم و بازم آب یشدپهنا

 ایآر خود نیاومد سر بالکن ا  ایآر هیشب یکیلحظه  هیبهثش بود. ایتو اتاقش همش با آر رفتینم یبخوابه سر شب

 .یخوریسرما م یینجایبود.ک گفت. جوجه چرا ا

 ممنون راحته نه

 و همه کس زیراحته تحمل همه چ یواسه تو همه چ آره

 آنا

 جانم

 دلم گرفته یچیه

  رهیباعث شده بگ یچ

 ییال.بامونوی.خودمو.زندگ نمیبیم یطور نیبهش ندارم آناتورو ا یحس چیک ه یکردن با کس یواسم سخته زندگ آنا

 .نمیبیو م ادیم مک داره سر

 گذاشت رو پام گر گرفت. سرشو
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 ایآر

 

ودم ب خ انتی.هم خیحس چیرو ک بهش ه یکس رمیتو بغلم بگ خواستیدلم نم چیه شیرو بالکن مثل شب پ رفتم 

ا آن نینگاهم رفت سمت نگاهش ا کنهیداره نگام م یکه روشن کردن احساس کردم کس گاریبود هم به اون دختر.س

 هیک کامال محجبه بود و  دیمقنعه بلند سف هی ادیلباسه تنش م نیچقد ا خونهینشسته.و داره نماز م نجایبود چقده ا

بازم خدارو فراموش نکرده آنا  ایتودن یهمه سخت نیفرشته ها بود.خوشبحالش که بعد ا هی.واقعا شبدیچادر سف

 مرد. نیمرد بود نه بدتر نیسهمش من نبودم سهمش بهتر

ه نش داریب نیک ش یشد که در اتاقو باز کردم آروم طور یچ دونمیمزاحم دعا کردناش نشم اما نم برم تو ک خواستم

 و ب سمت بالکن اتاق آنا رفتم.

 نداره یاونم حال و روز درست حساب دمیک باهاش حرف زدم د کمی.بالکن رو  اتاق آنارو باز کردمو رفتم در

ک  ییمثل وقتا شهیهم نیدوست داشتم آنا آرومم کنه مواظبم باشه ع دونمیآروم شم اما چطور نم خواستیم دلم

 ک دورو ورشن . ییآدما تک تک  مثل امشب آنا واقعا مهربون بود نه با من بلکه با ای ضمیمر

 نرده بالکن خاموشش کرد یاورد.و رو رونیانگشتام ب یاز ال گارویگذاشتم رو پاش.دستشو بزد وس سرمو

 گاریوقت همش س یک وقت وب یچ ینی:آنا

 دیاوقت با من بد نبود.ش چی.آنا ه نینه ش شدیم دایپ بایاز جنس آنا ک نه تو ز ی.نگران شدیمامانم بود .نگرانم م مثل

باهاش بدتا کردم  شهی.من همکردیمن بودن.دست آنا حالت نوازش رو سرم حرکت م شیچهره زندگ نیمنفورتر

 ییهاو تن یکردن تو بدبخت یجمله بهم گفت زندگ هیاد یبا ک بهم فهموند از من بدش م هی.تنها ومدیامااون کوتاه م

 آدم مغرور و خود خواه ست. هیبا  یهزار بار بهتر از زندگ یروز
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اومد بازم خوب بودو مهربون.مادر نبود امانگران  شیک واسش پ یبا همه چ ومدیمن از رفتاراش خوشم م اما

احسان دوسش  نی. عیهمه بد نیا دنینکرد با د یخوب نقدیواسه من ا یدختر چی.هبود.دختربود اما لوس نبود

 .کردیم کهیآنا چ یاک مث خانوادم دوسش دارم .اشکام رو پ قمهیرف نیدوم کردمیداشتم و فکر م

 ایآر-

 جان-

 چته تو معلومه-

 .خوادیخورده آرامش م هیدلم فقط  یچیه

 .یخدا حرف بزن آروم ش با

 وقته فراموش کرده یلیخ خدامارو

 .یزنیبارم بهش سر نم هی یحت ویک معلومه تو فراموش کرد نطوریا نه

 حق با آنابود من از خدام دور شدم دیشا

 باهامونه. شهیسکوت کنه اما هم دیخدا شا ایآر-

 نبود. نیا میزندگ شدمیدادم .اگه فراموش نم هیتک واریاز رو پاش بر داشتم ب د سرمو

  کرد پاک اشکامو و جلو اورد دستشو  خدا بزرگه شهیدرست م یچ همه

 یکن هیگر نمی.نبکنهینم هیمرد ک گر ایآر-

باشم باهاش  یزنو شوهر معمول نیع یباشم حت ینکرد باهاش عاد یسع یحت ختمیفرشته رو بهم ر هی هیزندگ من

منو ناراحت  تشیبد حرف نزد چقد بلند نظر بود مظلوم نیبارم با ش هی یدختر حت نیسر جنگ داشتم. ا شهیهم

 یوبار ر هیک  ییایتنها وسرگردون.تو دن ومدیم شیسر زندگ یچ نیاما ا گهیتا چند ماه د رفتمی.من داشتم مکردیم

تموم دلم با  بایوقت خوب نبودحالم .واسه خودم که ز چیک ه ادیخوش نشون نداد بهش.واسه خودم اشکم در م

خاطراتم  یکردم دارم از همه  ریک االن توش گ یفالکت نیکردو خاکش کرد جلو چشم خودم.واسه ا شکنیخودش ر

 .دیبارشوهر بودنو ازم ند هیزن من بود اما  یو قانوت ینباشه.واسه آنا که شرع فکرمتو  بایک ز گذرمیو خانوادم م
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 .میکردینگاه م رونویبا هم ب ستادیبرداشتم.و پاشدم اونم ا واریامو از د هیمنم تک کردیداشت سجاده رو جم م آنا

 یشیم ضیتو هوا سرده مر میآنا بر-

  میباشه بر-

 تو اتاقش. انیتو ودروبستم ک بازم سوسکا ن میرفت

 چم شده بود امشب. دونمینم

د با لبخند ازش و دستم دا ختیآب از تنگ واسم ر وانیل هیبا چادرش و اون مقنعه ک صورتشو قاب کرده بود  آنا

 تشکر کردم. 

 .شهیگفت خواهش م زاشتیهمزمان ک داشت سجاده رو سر جاش م اونم

تم از داش یوقت  رونیک لباساشو عوض کنه.تو اون لباسا ماه شده بود.خواستم برم ب رونیمنتظر بود من برم ب انگار

رفتم  ییهویده معصوم ترش کرده بود چهره تو چادر و مقمعه نماز فوق العا نیدست خودم نبود ا شدمیکنارش رد م

 دمیکش قیو چند تا نفس عم میشونیگذاشتم رو پ شویشونیسمتشو محکم تو بغلم گرفتمش.از خودم جداش کردمو پ

از رو  مویشونیآنا چشماشو بسته پ دمی.چشمامو باز کردم ک دگشتمی.دوس داشتم آروم شم دنبال آرامش ازآنا م

 چونه اش گذاشتم و گفتم ریبر داشتم دستمو ز شیشونیپ

 یکیو مث تار شیمشک یها لهیت یبار تو نیاول یشدن برا رهیچشاتو باز کن چشماشو آروم باز کرد تو چشاش خ یآن

زنم  یشروع کردم بدخوردن لب ها یب آروم دمشیاراده لبمو رو لبش گذاشتم و بوس یآنا گم شدم..ب اهیشب س

 خدا. یابود ک کردم و یچکار نیا لحظه سرمو جدا وکردمم هیبار. نیاول یبرا

 .رونیببخش و از اتاق رفتم ب آنا

خدا آنا صبور بود ک  ینکردم وا یهمدم بودن  االنم واسش کار یمن چکار کردمآنا بازم سکوت کرد چرا بجا ایخدا

انجام  یکار خوب یلعنت ب من ک ب جا یوا رونیب نداختیمنو از اتاق م رینگفت واگر نه با اون همه تنفر با یچیه

 آنا ی.واقعا من گند زدم ب زندگ کنمیفقط نابود م زنمیدادن م

 دمکریعادت م دینبود اما با ی. اصن از بودن کنارش راضدمیخواب نیروتخت پشت ب ش دمیتو اتاق و دراز کش رفتم

 بدم. تیاهم نیب ش شتریب دیتا آخرش برم با دیکارم خودم کردم بت نیباعث دزدسر بودم و ا شهیمن هم
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فکرا بودم ک خواب مهمون  نیکنم. ....تو هم یحسم زندگ یک دوسش ندارم و بهش ب یعادت کنم که با کس دیبا

 چشام شد.

 شدم و گفتم بله؟ داریک ب درخورد ازخواب ب یبا تقه ا صبح

 کردم داریرو هم ب نیشدم و ش داریربع ب هفت بود. ب هی...ساعت میاومد میاومد دیش داریب شهیم ریداره د ایآر

 دنبالم ایب ازدهیساعت  امیم  تر ریمن امروز د ای:آرنیش

 زمیعز باشه

از  نیا خوردیطبق معمول اصال عادت ب صبحونه نداشتم و آنا داشت صبحونه شکالت داغ م رونیاتاق اومدم ب از

 .خورهینم ریشکالت س

 شکالت دستش بود و اومد سمت. هیآب پرتغال و  وانیل هی 

 بخور نارویا ایب ایآر-

 غذابخورم. یانگار بچه ام همش دنبالم خورمیبابا نم یا-

 کنه  یدهنت همه رو آس یبه من چه بزار بو-

 .زنمیها؟من هروز صب مسواک م ادیدهن من م یبو یگفت یتو چ-

دهن مال دندوناست  یگفته بو یاصن ک یپاک کنه اول صبح یچ دیمسواک فقط واسه دندوناست پس معدتو با-

 شه؟یهم

 قدم عقب رفت. هی دیحرصمو در اورد و با اخم رفتم سمتش انگار ترس گهید

 :بده من اونو گفتم

 بخور ایسمتم.ب گرفتش

ا ب نگیبرداشتم رفتم پارک فمویکتم. ک بیرو طبق معمول شکالتم انداخت تو ج وهیآب م دمینفس سرکش هی

و در جل نیهم بخاطر  شرکت ادیب خوادیافتاد آنا هم م ادمیبرم ک  رمویو بگشدم خواستم گاز نیماش سوار  آسانسورو
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نکرد اه  یتوجه زدم بوق بهش  بره ینطوریداره هم الینگاش کن خ رفتیبود و داشت م نییواستادم آنا سرش پا

مقنعه  هیوسوارشد. نیاومد سمت ماش نیباال .انگار صدامو شناخت واسه هم ایو گفتم آنا ب نییپنجره رو دادم پا

و نشست ت  یکجک فیک هیو  دیسف یاسپرت مشک ی. و کفشایمشک نیشلوار ج هیو  یسرمه ا یمانتو هی  بلند

 که اصن نداشت. شیآرا نیماش

 کردینم چیچادر سرش ک ه یکس گهید دایدادن نداشت.درسته من عاشق چادر بود اما جد ریخوشم اومد مورد گ نه

شرکت از سکوت  رفتمیدخترا حرص درآرن. داشتم م نیاز ا یبعض یییی.واارنیشو درنمهم ب زور از سر ارویروسر

 وفتادیم ادمیبود  یفکرو بدبخت یمتنفر بود چون هرچ

 ام خسته

 

  شکسته ام قهیقا هی مثه 

 

 یتو ک یبسته  یبسته ام چشا ایچشم رو درده دن که

 

 منو خسته ام یغصه  نهیبیم 

 

  کوله بارو بسته ام گهید که 

 

 رو دستم ونهیمیتو م غمه

  

 ها و غصه خوردنو هیجواب گر یبد داد چه
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 یحسه تازه تر بساز هیباهام  وینخواست بمون دلت 

 

  یبباز یدیترسیهمش م یایب ینخواست خطر کن دلت 

 یاما رفت یخواستیاگه م شدینخواست نگو نشد م دلت

 خستم عاشقم  نکهیا با 

 

  مونیزندگ ریته مس شدیم گهیجور د هی خواستیم دلم

 

 مونیعاشق نیادامه داشت ا زیر هیتا آخرش  خواستیم دلم

 

  ♫♫♫♫♫♫عاشقم  فهممیحاال م دمید یاز هر ک یتو بهتر یتموم نشه نر خواستیم دلم 

 زادیمحمد عل دیجد آهنگ

 

 ام. یزلعنتیلعنت بهت عز بایبهت ز لعنت

... 

 ربع هم من هیاول آنا رفت و بعد از   میدیبعد رس قهیدق چند

 تو اتاقم . دیاریپرونده هارو ب عیرف خانم

 انجام داده بود قیها رومرتب کرد بود ودق پرونده

 . رونیب آتارفت
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 برگه. رو سمتم گرفت. هیاومد تو اتاق. و قهیبعد از چند د و

 فکس واسه شماست . نیمدرس ا یآقا

 .ممنون

 . رونیاز دادن برگه رفت ب وبعد

ب عنوان  یباش دیاتاقم واسه جلسه توام با انیر ک خوندم به آنا زنگ زدمو گفتم همه بچه هارو همه بگو ب برگه

 .یمشاور حقوق

  گمیچشم م-

شروع کارها و  یاز مارو خواسته بودن برا یگروه یگفته بودکه شرکت کره ا نویقطع کردم. متن نامه ا و

 .میکردیم نیز بچه ها گلچگروه وا هی دیبود. با هامونیهمکار

با بچه ها ازشون خواستم  یپرس احوال و سالم از بعد بودن  زد و رفتم سمت سالن کنفرانس و همه یسوز بد معدم

 کردم. فیواسشون تعر انویساکت باشن و جر

 پنهون نبود از من. شیشونیساکت بود والبته اخم روپ یلیاز همه شون نظر خواستم و احسان خ وا

 ب وقتش دمیپرسیم لشویدل دیبا

و پنج نفر هم گروه دوم با  انیانتخاب شن ک پنج نفر با من ب دیشما ده نفر با نیاضافه کنم ک از ب نویبچه ها ا-

ه برگ نیاسماشونو رو ا خوانیک م ییداوطلبا یک جداست بحثشون ول انیب خوانیک نم ییحاال کسا انیاحسان م

 .نیریگیرو بر عهده م ییزایچ هی تی. و هر کدوم از شما مسئولسنیبنو

 نهار. یبرا نییساعت جلسه تموم شد و بچه ها رفتن سلف پا هی بعد

 شده. شیزیسالم مطمئنم چ یحت  نزد یحرف چیرفت تو اتاقش و ه احسان

و داشت  زیخودش رفتم تو. سرشو گذاشته بود رو م نینداد .ع ینبود رفتم سمت اتاق احسان و در زدم جواب یکس 

 .دادیفهش م یکیلب ب  ریز

 .اهمممم
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 برداشت. سرشو

 ناهار یایمهندس نم سالم

 تنهام بزار ایآر

 هست چه مرگت شده. معلوم

 قیتو رررف یربط نداره حت یک چیب ه نه

 نه ای یگیندارمآ م ارویمسخره باز نیحوصله ا احسان

 .کنهیدختره تو خونه شما چکار م نیا ایآر

 یگیرو م آنا

  گمیرو م نینه همون ش یلعنت نه

 هتل ستیک اونجا ن نیش

بارم  کترمیکوچ یها مثال من هم کارتم دوستتم داداشتم بد بخت فکر کرد یگیجون خودت به منم دروغ م آره

 . ستین

ما عقد حت دیک با یسال کی نکهیالبته بعد از ا میکن یاونجا زندگ میاونجاست و قرار زن من بشه و با هم بر نیش  آره

 .کنمیم یو بعد از اون آنا رو راض میمونهم ب

 تنیماش نکهیبعد از ا  نیش دمید ک  آنا رو ببرم امیها کجا من امروز خواستم ب یبر یخوای.کجا مییایتو واقعا آر-

 ب کفششه باشه  یگیچه ر سیشد.ها معلوم ن یا گهید نیو سوار ماش رونیاومد ب اطیدور شد از در ح

 .یگیم یدار یخواب بود چ نیش  احسان-

 یفهمی.ممیندار یراه فرار چیه میکه باهاشون بست یقرادا نیاز اولم مشکوک بودن با ا نایا ایآر-

 احسان. دمی. و اموالمونو به باد نمکنمیم مویبدم باشه باهاش زندگ یو دوست دارم اگه حت نیخوب من ش-

 لباسمو گرفتو گفت. قهیاومد  احسان
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 .مشیسازیم زویبشه ما دوباره از اول همه چ یکره ک چ ی.و بریبکن یخوایم یهرچ زارمیاحمق نم یروان زارمینم

. درسته ما تالش نجایا رسوندیمارو م ی.حتما. باباهامو اگه نبودن کمشیسازیگفتم آره م یبا حالت مسخره ا من

 احسان. یفمیما.م یپا ختنیر شونویاما اونا همه سرما میکرد

خدا  یباز نیمارو اورده تو ا ی.ک میکن یکار هی دیبا ایدستاش گرفت. آر نیو سرشو ب ینشست رو صندل احسان

 یمث من یکیتو ام   یبکش یسخت نیاز ا شیتو ب زارمیاما. من نم دونهیم

 قراردادو فسخ کنم. نیا بتونم تا بودم رفته رو  اسرار داشتم احسانو آروم کنم. چون خودم همه راه هارو من

 .خرمینکن سهم توام م یباهاش باشم کار خوامیشدم م نیمن عاشق ش احسان

 ییهو هیبود حاال  بایسنگ شده.تمام قلبت ز ستیدل ن گهیخبرندارم از دلت ک د یفکر کرد ی:خفه شو لعنتاحسان

 تورو نداشت.اما تو عقل اقتیل بایشاخ باشه ها نه.ز یلیخ بایز نکهیماه. هه جالبه .نه ا هی.بعد نیشد ش یدکمه رو زد

 .یزود فراموشش کن یات نبود انقد زرنگ باشتو کله 

حرف  دمینبود.فهم نیشرکت رفتم خونه. اما ش هیلیاز اتاق.بعد از تعط رونیبود.درو باز کردمو زدم ب تیواقع حرفاش

 ربط نبوده. یاحسان ب

 ت.....رو تخ دمیدوش گرفتم و بعدش دراز کش هی رفتم لباسام کردن عوض از بعد منم و  هم رفته بود کالس آنا

 

 آنا

 

 سالم ب خونواده برسون یداداش ممنون ک منو رسوند-

 خدافظ. گهیزدو گفت باشه خانم کوچولو برو د یاحسان لبخند زورک-

 بچه ها اومده بودن. هیسر کالس استاد و بق رفتم

ک من پرهام افتادم .پسر  میک داد بازم دو ب دو شد یکردوبعداز آموزش کوتاه ه فیتعر یو کل دیاستاد د کارامو

 یطراح اشو چهره  لبش و منم داشتم یلبخند رو کردویب من م ینگاه گاهیگاه و ب  پیبود و البت خوش ت ییبایز
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کردو منم ذوغ مرگ شدم  فیازکارام تعر یکل ستادا  میداد لیخودش بود. بعد که کارا رو تحو ییبایب ز  کردمیم

جرات  ینقصه ک یو ب بایاستاد رو ب استاد گفت چهره خودش ز یها فیعربود و بعد از ت دهیپرهامم ک منو کش

 اشتباه داره.

 زد و نگاهم کرد . یلبخند استاد

فکر  شبشید یو کارا ایب آر شدمیآروم تر م دمیکشیک م یاز فضا ها با هرخط نبایا  یب طراح میشروع کرد بازم

 . ستیک دلش با من ن دونستمی.مخواستمیرو م ایمن آرامش آر شدمیم وونهیداشتم د کردمیم

اما کار مشترکتون فراموش نشه. حاال اگه  دیبر دیتونیبود امروزم م یاستاد ب خودم اومدم کاراتون عال یباحرفا

 شونیقبل یها یبا هم گروه دمی.من خواستم از دخترا انتخاب کنم که ددیهاتوکو باهم مشخص کن یهم گروه شهیم

 .شدمیگروه م هی یپر نیباا دیبازم هم گروهن. ب ناچار با

م ندار یبا فضاش کار گهیداشته باشه د یسه تا مدل متفاوت انسان ریک تو هر تصو یتا مدل انسان شیها ش بچه

 .دیبر دیتونیخودتونه م تیخالق

 بودن  ایشک آر یمن ب ی. رفتم مدالیخروج در  کالس خارج شدم و رفتم سمت از

 دی..... ببخشعیرف خانم

 و گفتم بله. سادمیوا زدیصدام م دمیرو د یک پر دمیچرخ

 

دوست نداشتم اما شماره مو  نکایمشترک شماره شما رو داشته باشم با ا یکارها دواسهیشماره شمارو ندارم.با خانم

 مزاحمم بشه. دیرسیبنظر م نایاز ا شتریگفتم واسش شعورش ب

و وپارک کرد محلش ندادم چند بار بوق زد بلند اومد جل یشاس نیماش هی دمیکه د رفتمیطبق معمول م  داشتم

م . بازشهیدعوا ب پا م نهیروبب نایا ادیدنبالم االن ب ادیاحسان قرار بود ب ایخدا دادم ادامه راهم ب  محلش ندارم بازم

 یمایماکس نیاومد.نگاهم برگشت ب ماش ینیترمز ماش یدانداشت ص یا دهیاما فا ادین  که دامیب راهم ادامه م

 زدیم یکینفر.احسان  هیاونا چهارنفر بودن احسان  نیرفت سمت ماش یی.احسان اومد پا بیغر نیحس ایپرهام 

 هیاز موسسه و گفت نامردا چند فر به  رونیپرهام اومد ب دمیپر کرده بود ک د ابونویو داد من خ غیج خوریچهارتا م

اشک شده بود پسرا  سیمام صورتم خت ادیواسم نمونده بود ک ب یاشک گهیرفت کمک احسان ومن د پرهام  نفر



 یهمسر اجبار

 
143 

 

از احسان  یبهتر بود هرچند دسته کم کمیشدن و رفتن احسان غرق خون شده بود و پرهام  نیسوار ماش

 رفتن. منم خوبم. نینکن بسه بب هیگر ینداشت.احسان تلو تلو خوردو گفت آج

سمت  میرفت پرهام منو که  و داد زدن غیهوش شد. شرول کردگ ج یو ب نویحرف تو دهنش بود ک افتاد زم نیا

 افتاده بود نیک روزم یجون یاحسان ب

 نشده آروم باش. یزی:دختر چ پرهام

 .ومدهین شیپ یواسش مشکل دونمیخوبه من پرستارم م نیبب

 .رمیمیم زیاشک نر ینطوریآنا ا بسه

فتن کردن گ نشیدکترا معا  نکهیبعد از ا کنهیم کار  ک یمارستانی.پرهام مار برد همون ب دمیدیمن فقط احسانو م اما

هوش شده بود.گوشه لبش زخم  یک ب شکمش خورده ب یادیز یبخاطر ضربه ها شهیو حالش خوب م ستین یزیچ

 یخوب یشده بود با دماغش ک خدارو شکر نشکسته بود.احسان داداش

 مارو اورد یک یآج نمیسرم اومده بابا من ضد ضربه ام بب یبابا بادمجون بم آفت نداره اما تو چت بود انگار ک چ آره

 . نجایا

 رونهیاالنم ب کنهیکار م نجایپسره ک اومد کمکت.گفت ا همون

 .ادیبگو ب بهش

 نشویدر موسسه ک ماش مشیرسوند میبرد نکهیگفتم اومد احسان ازش تشکر کردو بعد از خوش و بش و ا پرهامو

 جلو. ایب یبرداره. آج

 .میو راه افتاد میشستم و از پرهام تشکر کردجلو ن رفتم

 کردیم یآروم نشسته رانندگ زدوینم یحرف احسان

 دستش نگاه کردم ک بانداژ شده بود و رو بهش گفتم . ب

 باعث دردسرتم  شهیکه من هم دیبابت امروز وبابغض ادامه دادم ببخش دیببخش یداداش

 .یدوستم نی.هم زن بهتری.هم زن داداشم یخواهرم هم چون  ام بوده فهیوظ
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 .؟افتاد

 :آره افتاد.من

 .مونمیم تینباشم بازم آبج ایاگه من زن آر داداش

 .یخواهرم شهیدوما توهم یمونیو م یهست اوال

 با خودم ببرمت کره آماده باش. خوامیک م یهست یتو جز اون پنج نفر آنا

 تودلم افتاد. یبیشوره عج دل

 چکار . امیمن ب-

 خانم. یخانم آبج ییام یتومشاور حقوق-

 ندونه تا خودم بهش بگم. یزیچ ایآر اما

 .یچشششم داداش-

 .دیخوایامشب مهمون نم خب

 ؟یتعجب گفتم پس خاله چ با

 خونتون آوارشم. امیب ک اومدم تنهام منم جونش بابا  رفته خونه خاله

تو برو من کنار در خودم  ی. که احسان بد ترش کرد با گفتن. آجدمیترسیم یلیخ ایدر خونه از واکنش آر میدیرس

نو شاد م خوادیحدس بزنه.کامال مشخص بود از احسان ک م تونهیم نمی.ببمیبگو مهمون دار ایبعد تو به آر کنمیم میقا

بود  یگار منتظر کسان دمیمبل د یرو با باز شدن در رو ای. آرشتمباز گذا مین درم تو رفتم  باز کردم و دیکنه.درو با کل

  سالم گفتم دادم تکوک سرمو  با رفتنم توخونه

 .یومدیم گهیساعت د هی یموندیسالم خوب بود هنوز زوده واسه اومدن م کیبه عل به

 من من با  ایآآرر

 بوده معلومه چکارست.  رونیک تا حاال ب یبشنوم.کس خوامیصداتو آنا نم ببر
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 سمتم. ومدیم داشت

ک مثال  یجا بد گهیجور د هیخودتو  گهیبااز ما بهترون و از طرف د رونیب یک بر ستمیمن اونقدرم نفهم ن اآنا

 خوابوند تو گوشم یلیس هیوالللبته پاک. دستشو برد باال و  یمهربون

 خورد. واریاومد ک ب د یدر ورود ی. صدا

 . رسهی. زورت ب آنا ممسخره ات ادامه بده  شینما نیا ب  ادامه بده نیآفر ایآر نیآفر-

چه سرو  نیا یکنیچکار م نجایتو ا کریکوب شد. و با تعجب ب احسان نگاه م خیمسخ شده ها سرجاش م نیع ایآر

 !هیوضع

 .هارسهیتو زورت ب آنا م ایآر یکن یچه غلط یخواستیم

را چ یریکو چرا دنبال آنا نم رتتی؟غ ینداره آخه تو مرد یشده لباست ب تو ربط یچرا خون هیچه سرو وضع نیا ایآر

 خونه. ادیتنها ب دیبا

 :به من چه مگه من چکارش.ایآر

 زدم. غیرو بزنه ک من ج ایهجوم اورد و خواست آر ویب طرف آر احسان

الس ک گهیمنه. من د ریهمش تقص نای. ادیتورو خدا با هم دعوا نکن دیتورو خدا نه تورو قران دست رو هم بلند نکن نه

بود  یخدا مگه گناه من چ یرفتم تو اتاقم ا هی.پاشدم و با گردیبرم تورو خدا فقط دعوا نکن ییط بکنم جامن غل رمینم

 نیا زارنینم شهینبودم ک صبر داشته باشم خواستم بازم ادامه بدم .نم وبیمن ا ادهیتحملش واسه من ز یزندگ نیا

 ختمیریابر بهار اشک م نیع خوادیخسته ام کرده.دلم مردن م یکس و کار یب ینیبیم ستیاشکام دست خودم ن

ا .چرخواستیدلم مامانمو م خواستیواسم مهم نبود.من دلم بابامو م کردیهنوز لباسامم عوض نکرده بودم سرم درد م

 نبودنا بسازم. نیشه که با ا ینطوریدایاب

چرا از  یبارم منو نخواست خدا هی یحتک  یمعرفت عشق سنگ دلم عشق یاتاق باز شد عشقم اومد تو عشق ب در

 .چرا؟یکرد بمیسنگ دلو نص هیعاشق شدن 

کام اش یدلم گرفته بود گرم  یلیباشم.خ ینطوریکردوانگار انتظار نداشت که ا هیتو اتاق درو بست ب درتک  اومد

 ... هیک رو زانوم بود. بازم گر ی.سرمو گذاشتم رو دستکردیآرومم م
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 نفش بکشم. زاشتیهق هقم نم یشد وصدا ی. اشکام بد تر جارکردمیم هیگر دمیدیدر برابرش اونم م وردمیم کم

 پاهاش اومد سمتم. یصدا

 ...باتوام سرتو بردار...گوش نکردم  آنا

 منو نیلحظه بب هیاما  یاز من متنفر ادیاز من بدت م دونمیمنو م نیبب

پا شدم  عیاالن ازش دلم گرفته بود اومد نشست کنارم منم سر عاشقشم بودم.اما چیمتنفر نبودم ک ه ایاز آر من

 .یلیواسم خفه کننده بود خ نجایا یرفتم رو بالکن. هوا

نبودم دربرابر فشارش بتونم مقاوت کنم و افتادم  یسمت خودش انقد دیپام بره رو بالکن دستم کش نکهیقبل از ا ایآر

 ییاج نجایدستش دورشونم حلقه کرده بود.ا هیدستش دور کمرم  هی دیرسیاش م نهیس یتو بغلش سرم تا رو قایدق

ربان ض یاش صدا نهیسر گذاشتم رو قفسه س دیبر مونمواشک بازم ا امیمن تو بغل آر نیبب دمشیدیم اهامیبود تورو

خدا  یا  من جنبه ندارم یبغلم کرده لعنت یچطور نیبب نیرو ندارم بب یکی نیمن تحمل ا یخدا  دمیشنیقلبشو م

 نکن با من نکن  ایسرم آر دنیشروع کرد ب بوس ایزندون حبس ابد کن .آر نیمن تو هم

اش و با اخم نگاهش کردم  نهیدستم بشکنه سرمو برداشتم از رو س یآروم باش .چته تو دختر من غلط کردم .اله یآن

با دست ش اشکمو پاک کرد. و  ایبا اخم نگاش کرد و آر شدیواقعا نم شدینم  هق هقم خواستم بگم خدا نکنه ونیو م

 اش چسبوند.من تحمل ندارمممم نکن. نهیدوباره سرمو ب س

 نانیاطم یدختر چیب ه گهیباهم کرد ک د یکار بایاما ز میآره بگو روان ستیببخش منو اعصابم دست خودم ن آنا

 کارم کردم. نیندارم.منو ببخش ک ا

 بخش.بارم منو ب ای نیا یخودت از حالو روزم خبر دار تو

ا بخد ایبهشون باختم .آر مویک من زندگ یطوس یها کهیت نیاش و نگاهش کردم بازم ا نهیبرداشتم از رو س سرمو

سرشو اورد  ایبا پرده اشک .آر شدیو جلو چشم تار م ومدیمن دوست پسر ندارم.اشکام م ستمین یمن دختر ول گرد

گذاشت رو  شویشونینکن. پ هیگر ینطوریا گهید  بسع دونمیآنا م دیبوس بیجلو .آروم چشمامو ب ترت

 .یخانم یبخشی.ممیشونیپ

 . دمیندادم بعد چند بار تکرار کرد گفتم بخش جواب
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 دمیکلمه بخش دنیفشاره .ودوباره باشن ریز دونمی.چون عاشقش بودم چون نفسم بود چون م دمشیواقعا بخش و

ه ک مید لحظه منو از خودش جدا کرد و گفت بر.بعد چن یخانم یاش چسبوند و گفت ممنونم آن نهیسرمو محکم ب س

 ...رونیب میو با همرفت گرفت.و دستمو  شهیآروم م یدیک بخش نهیتورو بب یاالن احسان تنهاست وعصب

تو  ایبود انگار دن ایدستاش گرفته بودو رو مبل نشسته بود اشکامو پاک کردک دستم تو دست آر نیسرشو ب احسان

اوردم و رفتم باال سر  رونیب ایبود. دستمو از دست آر یشدن دلم کاف وونهیهم واسا د یکینزد نیدستم بود.هم

 شو باهامون . یشتآ گهید یداداش  احسان دستاشو ک کنار سرش بود هردوتارو گرفتم

 . دشیبخش مگه

 فرستاده تورو نبخشم دادا شهیمگه م واه

 .دااایریگیم لیرو تحو گهی:خوب هم دایآر

 بگذرد. زین نیدعوا کنن.خدارو شکر.ا خواستنیم شیپ قهیانگار نه انگار دو د زدنیو احسان باهم حرف م ایآر

تم و گذاش خیاحسان و کنارش نشستم و  شی. رفتم پ زریفر کیانداختم تو پالست خیو چند تا  زریسمت فر رفتم

 .  یدرد دار دونمیبخور م نمیدستت درد نکنه. قرص مسکنم دادم دستش و ا یآج من بده  گوشه لبش و گفت

  یگفت ممنونم آج وانویکرد و بعد ازم گرفت ل اینگاه ب آر هی

 مرغ یرفتم سمت آشپز خونه و شروع کردم ب درست کردن کو کو منم

... 

رو ب احسا  ایآر یخورده شد تو حال نشسته بود یچطور دونمیاحسان نم یو با خنده ها میغذا رو خورد نکهیا بعداز

 .شهیسرش واسمون گرون تموم م ییبال ترسمیاحسان م نیگفت بب

 یبهش زنگ نزد مگه

 امییگفت با دوستامم بعدا م چرا

 دوست داره نجامیا مگه

 بوده. رانیبابا دوسال ا آره
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 بود. ومدهین نیبود ش می.ساعت دوازده و نشدیم یمعلوم بود داشت عصب گهید ایآر

 زنگ اومد رفتم درو باز کردم بلللله خانم اومد  یساعت گذشت صدا مین

 آنا سالم

 تو  ایب سالم

 اه اه. دادیالکل م دیکنارم رد شد و اومد داخل بود شد از

 احسان  سالم

 عشقم. سالم

 بزنه یکه احسان حرف نیا از قبل  پاشدو اومد سمت .احسان پا شد دستشو گرفت ایآر

 .ارمیاسمتم نم گهید یریاحسان کارش ندارم اگه دستمو بگ گفت

 نیرفت سمت ش ای.ار یفهمیم

 زد سقف خونه رفت هوا. یداد چنان

 ؟یبود کجا

 دوستام  شیپ

 خونه. یاالن اومد یکرد غلط

 گرفت ورفت سمت درو در باز کرد . نویش دست

 شعور. یدختره نفهم ب یک ازش اود ییهمون جا بر

 من نگفتم تا هفت خونه باش. مگه

 اومدم ب تو چه  ریداشتم ک د دوست

 دستشو برد باال و خواست بزنه. ایآر-
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 .یبرو اونجا که الس زد فیآشغال کث-

 آروم باش. ایمن دستشو گرفتم آر ک

 و گفت  وواریتو د دیدستشو مشت کردو کوب ایار 

 .نمیبب ختتویر خوامیگم شو تو اتاق نم-

 چون دوست دارم و عاشقتم. من توروبزرگ کردم یبابام یتو پادو گمیب پدرم م زویهمه چ فردا

 نگفت.  یزیدستشو مشت کرد اما چ ایحرفا آر نیا دنیشن با

 و در محکم بست. ایرفت تو اتاق آر نیش

 بار زور رفتن. ریسخته ز دونستمیم کردمیرو کامل درک م ایآر من

 .بهش وقت بده . دونهینم یادیز یزایهنوز از فرهنگ ما چ نیا شهیآروم باش درست م نیبش ایب ایار-

 نیپودر دارچ کممیرو دم کردم  ییرفتم تو آشپزخونه و چا نطوریاومد نشست اخماش تو هم بود احسانم هم ایآر

 ..مشونیرو گرفتنو منم شکالتم برداشتم و تو سکوت خورد یی.چاییرایروشون. و رفتم سمت پذ دمیپاش

 احسان گفت. که

االن گذشتم .بردا  نیاما من از سهم خودم هم کنمیداره من قبول من یباشه راه ینداره پس بکش یراه چیه ایآر

 معامله رو فسخ کن

 .گذرمیمن نم یاحسان تورو خدا بس کن تو بگذر-

 کل شق. باشه

 اومد نیش یصدا

 تو اتاق . ایجان چند لحظه ب ایآر

 .میو کار دار دیبازد یفردا کل دیبخوا دیری.بچه ها بگامیاالن م یزنیداد م چرا
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 من کجا بخوابم ؟ ی:آج احسان

 .ایاون اتاق بغل اتاق آر تو

 .ریشب بخ یاوک

 .دیرفت تو اتاق خواب احسان

 . ..... دمیپنو زدم روم و خواب هیخونه رو انجام دادم و روکاناپه  یکار ها منم

 شدم داریاحسان ب یبا تکونا صب

 یورط ایرفت آر ایبا آر نیز صبحونه من با احسان و ش. بعدابرهیاصال خوابم نم شمیم رهیخ ایاز بس ب در اتاق آر شبا

 بدوزدنش.هه خواستنیانگار م نیدساشو انداخته بود دور کمر ش

 ... 

 از خودم  رفتار کنه . ینطوریا نیا که کردم چکارش من چه من به  با من رفتارش عوض شده بود .بزا عوض شه نیش

 شده قوز باال قوز. نمیبودم ا یعصب ایآر دست

که برناممونو  میهمه شرکت باش دیتا ساعت چهر با یابیامرور همه گروه گروه شدن رفتن واسه بازار یآج احسان

 .یایباهم ب شهینداره منم تک افتادم م یشرکت کار ایب آر میبد

  لیبا کمال م-

ه شرکت. آخه خودش ناهار نخورده ب احسان گفتم منو بزار میکار انجام داد یاحسان و کل یدنبال کارا میرفت باهم

ا رفتم ت میشرکت رفتم باال و مستق یاون رفت منم از پله ها رهیشرکتو بگ یسهام دارا هیبق یقرار بود بره امضا

روزدم باز نکرد .چند بار صداش زدم جواب نداد.رفتم  اتاقدر  دمیترس کمیشرکت نبود.  یکس  .ایپرونده هارو بدم آر

 بود. ایباز بود اون در اتاق استراحت آر میبود و ن ایآر اتاق تو  که یسمت درتو اتاقش نبود رفتم  ایتو اتاق آر

رو  نینفره و ش هیرو مبل  ایخون تو بدنم متوقف شد.برق سه فاز بهم وصل شد آر انیجر  صحنه رو بروم دنید با

باالو  اایآر نهیرو س گشمیدستشم د هی.خوردیرو گرفته بود و داشت لبشو م ایدستش صورت آر هیپاش نشسته بود و 

 وونهیداشتم د رونیبر داشتم و رفتم ب فمویک زویکرد پرونده هارو گذاشتم رو م وونمیک د ی. صحنه اکردیم نییپا

.اشک رو گونم  ایلعنت بهت آر نیمن نبود.لعنت بهت ش یای...نه نه اون آر نمیبب دیچرررا چرا من با ایخدا شدمیم
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که داشتم بهش  یپارک به  و  گذاشتم تو گوشمو موی.هندزفرکنمیوچکار م .رمیدارم کجا م دونستمینم ومدیم

 ای. البته اگه خود آررمیم رونیب یباز نیخودمو از ا گهیمخمسه د نیاز ا ایرفتم.بعد از نجات دادن آر شدمیم  یکینزد

 .ههمیبخوادنجاتش بد

 گرفتم تا خونه. یتاکس هی ابونیاز همون خ کیبود و هوا کامال تار مینگاه کردم ساعت هفت و ن میگوش  ساعت ب

 . کردنیم ونیداشتن نگاه تلوز ایو آر احسان

 .دییدر اتاق اومد بفرما یگفتم و رفتم سمت اتاق.وارد اتاق ک شدم صدا یآروم سالم

 شرکت. یتو قرار بود بر میچقدر نگرانت شد یدونیم یآناجان کجا بود-

 .ینیبب ی.نبودیرفتم شرکت اما چه رفتن ههمن

 اومد شینتونستم برم روکردم سمتش و گفتم کار واسم پ-

 شده یزی.چیشد یمدل نیتورو چرا ا نمیآنا بب-

 بشه فقط دلم واسه خونوادم تنگ شد. ینه داداش قراره چ-

 آها باشه.-

اش تا هو رونی.به قول خودش دوستاش اومدن دنبالو بردنش بزنهیباهاش حرف نم ایزدن تو پر هم آر ایو آر نیش-

 عوض شه.

ا ب دیباهات حرف دارم. البته سروقت االن فقط با یآنا من کل یعوض شه ول ایآر یکه حالو هوا میکن یماهم کار ایب-

 .میخوش بگذرو ن ایآر

ساکت بود و رو  ایآر رونیب رفتم کردم عوض لباسمو من  دلم گرفته از بس غصه خوردم گهیداداش منم موافقم د آره

 . شیشونیبودم. دستشم گذاشته بود رو پ دهیکاناپه دراز کش

شده.گفت سوووووسک من از سوسک  یگفتم چ زدیم غیج ایآر غییییییج ایو گفت آر ییهویرو مبل  دیپر احسان

 بهت لعنت. بود شده وصل بهش فاز سه برق انگار و  مسخ شده واستاده بود چارهیب یای.سوسک آرترسمممممیم
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 ی. چرا مث شوهراترسمیم وسکمن خواب بودم .ب من چه من از س ی.روانیکرد ینطوریسوسک ا هی واسه احسان

 یکش یمردم نازمو نم

 .عشقم

ات  ختهیبهم ر یموا یبوس بده فدا هیگرفتو گفت عشقم  ارویجون و رفت دست ار یمن دوست دارم شوت یییول

 بشم من

 احسان واقعا خنده دار بود. یاداها و رفتارا یوا

 .اریقرص ب هیخدا دستمو ول کن برو تورو  دیاحسان سرم ترک-

 اوردم گرفتم سمت. ایرو روشن کردم وقرصم واسه آر ییرفتم چا یجلد من

 .یریخبر م یچرا ب یممنون آنا کجا رفته بود-

 .باخودم خلوت کردم.یلیدلم گرفته بود خ یچیه-

 .که گفت کاش من .......داشتم. دمیگفت که آخرشو فهم یزیچ هیآروم  یلیخ-

 ایآر یگفت یزیچ-

 نه ...ها...نه -

شکالت داغ  یفدا یهوسشو کردم اله یرو واسه اونا اوردم و واسه خودم شکالت داغ امروز ک نخورده بودم کل ییچا

 خودم بشششششم من. یداغو

 وانیمممممم.ل دهیم یچه حال یکه واسه خودم اورده بودم و شروع کردم به خوردن اله یبزرگ وانیاز اترافم ل الیخیب

زدم سرمو گرفتم باال که  سیل وانویل یکه حساب نیتموم شد با انگشت شروع کردم به خوردن دورش.ممممم. بعد از ا

 ..کردنیو احسان با دهن باز نگام م ایآر دمید

 هوووع.-گفتم

 بلند. یبا صدا دیخندیک تا اال اخم کرده بود داشت م ییایآر  منفجر شدن از خنده هردوتا
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 دوس دارم. هیمگه چ خب

خودمم روده بر شدم از  دمیکه د یزیتو راه رو چ نهیسمت آ دمییدو نهیبرو نگاه خودت کن تو آ زمیعز سین یچیه-

 خنده. 

 .یبرگشت یانگار از قحط یآج-

 زد بهم ک حساب کار اومد دستم. یاحسان چشمک-

 . خوادیم جانیه یدلم باز یشهر باز میبر دیب من چه پاش خب

 .شی. آخمتینیبیتا دوهفته نم گهید ویریتو ام که فردا م میپاشو بر گهیت مراس ایاره آر-

 بره. خوادیکجا م ای.آر ختیر یهور دلم

 بخوابم تا فردابرسم. دی.من اصن حوصله شو ندارم.بادیبچه ها شما بر-

 یراه خوب یلیخ ایواسه فراموش کردن آر یدور نیهوا ب کال ات بخوره.ا کمیببرمت تا  دیحوصله منم ندارم اما با هه

 بود.

 مکیامشبو با من احسان باش بزار  هیمگه دست خودته.رفتم لباسارو واسش اورومو گفتم بپوش  یایدبیشما با-

 .میخوش بگذرون

 .ونمج یآج ولی. اکویو گفت بزن ال کینزد اومد احسان. بپوشه لباساشو رفت  قر قر کردن باالخره یهم بعد کل ایآر-

 گذاشت نشیرو تو ضبط ماش ید یس هی ای.آریسمت شهر باز میحرکت کرد مویشد ایار نیماش سوار

 

 تلخ تو سوگند نشد یخداحافظ به

 بند نشد یا هیو دلم ثان یتو رفت که 

 از طعم لب سرخ تو دل کند نشد یهرچ مییلب ها یممنوع ول ی وهیتو م لب 

 تاب شدن عادت کم حوصله هاست یقرار توام و در دل تنگم گله هاست آه ب یب 
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 ♫♫♫♫♫♫  

 همه جا گشتم و گشتم در شهر  یچراغ با

 به تو مانند نشد  نجایا یکس چیکس ه چیه

 خودش را دارد  یدر دل من جا یکس هر

 خداوند نشد. نهیس نیتو در ا نینش جا

 

 تلخ. یخداحافظ یچاوش محسن

 .نبودیا شونیشگیک کار هم ییچشمم قبل اومدن پاک شد با انگشتا اشک

 

بخندم دوست داشتم اگه  یتو اوج ناراحت شهیهم نیچرا اما دوست داشتم دلم سنگ شه دوست داشتم ا دونمینم

نم س دیمعشوقم.شا شیپ یباشم دوست داشتم تو دلم دوست داشته باشم تا رسوا شم حت یعاشق منطق هیعاشقم 

 صبور باشم دیاما منم با ادیز یکم بود واسه دردا

... 

 که قبل از احسان رفت سمتش و میرفت یفروش طیلی.به طرف بمیشد  ادهیپ نیبا بچه ها از ماش یب شهر باز میدیرس

 رو گرفت. طایبل

 مهمون من.  یهمه گ امشب

 .میشاد باش میخواستیم مونیانگارواسه فرار از ناراحت میتا ناراحت بود هرسه

 .میرو شاد کن ایآر دیعوض شه امشب با دحالمیبا امشب

 من عاشق پشمک بود. دمیرو د یکه پشمک فروش میرفتیم میداشت

 داد زدم پپپپپپپشممممک. ییهو هی
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 یگفتم حاال چ وونهیبه خودش اومد. گفت دختره د ایحرکتم بودم که آر نیسمت پشمکا. اون دوتا توکف ا دمییدو

 .دهید

 .دیپشمک واسم خر یکیاومد

 کمه خوامینم نه

 گرفت.از لحن و حرکتم خندم  خودمم

 ب سمتم گرفت. گهید یکیبهم کرد و  ینگاه

 خوامیم بازم

 گفتم اره بسه. گهیدستم دادو گفت بسه د گهیپشمک د هیزد . یکیمعروفش  یبازم از اون لبخندا ایآر

پسر بچه هارو در اورد.و گفت  یچشمک بعش زدم حساب دستش اومد.اونم ادا هیکه  کردیبا بهت بهم نگاه م احسان

  خوامیمنم م یدی:چرا واسه من نخر

 پسر بچه ها شده بود.واقعا اگه داداشم داشتم انقد عاشقش نبودم. نیواقعا ع نیزم دیکوبیم پاشو

 سهیاز خنده ر ایکارو کرد که آر نیرو ب زور ازم گرفت وشرو کرد ب خوردن.اونقد با نمک ا یکیاومد سمت منو  بعد

 .رفتیم

 کارا بکنه نه خودت نیاز ا دی:خاک توسرت بچه ات االن باایآر

 بود که نگو. دهیاحسان پشمکو از دستم قاپ نکهیانقد خندم گرفتع بود از ا گهیکه د من

 ب توچه...گ خوادی.ممممم.دوستدارم .دلمممم.م هی:مگه چ احسان

 .ارهیدر م بچه چهار ساله رو ی.ادا کلیوه افهیق نیخدا نکشدت احسان با ا ینی

بودواقعا  یجنگ نیماش  ختنیب هم ر نارویاز بچه هم بچه تر بودن کل ماش ایکه احسان و آر میشد نایماش سواره

هم در اومد و شروع  ایگارو کرد ک لج آر نیکارو احسان شروکرد انقدا نی. هرچند اکردیهمه با دهن باز نگاهمون م

 .نیروان نهیخدا ا یکرد هردوتا با هم ب من حمله کردن وا
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 بچه گونست خسته شدم . میشیسوار م هیچ نایب احسان گفتم ا رو

 شدمااا نایمن ب خاطر تو سوار ا ی:آج احسان

 یترسیخودت ک م ایمن  بخاطر

 .میش لهیوس نیو ترسناکتر یجانیسوار ه میاما باشه حاال بر یآج یزک میو ترس بهم گفت من

تگاه گرفت من نگاه دس طیو بل طایشلوغ بود.احسان رفت سمت بل یلیکه خ ییجا هی میو رفت میاز لج گفتم بر منم

 چه برسه ب سوار شدنش. شدمیم دیشه کردمیم

 .یشهرباز میرفتیبا دوستام م ی.وقتشدمیکرمانشاهم سوار نم یوقت حت چیه

 عیاز پشت صدام زد.خانم رف یکیکه  میصف بود تو

خوش وبش با  هیکرد وبعداز  یمعرف ای.احسان پرهامو ب آر ایبعد آرپرهام بود با احسانم دست داد و  دمید برگشتم

 شدیاخمش پرنگتر م ایآر زدمیچرا باهاش حرف م دونمیپرهام که نم

 دیبا میما عجله دار دیاومد و دستمو گرقتو گفت ببخش  اینداشت آر یحق داشت پرهام حرفاش تموم میحدود هی تا

 شیبود آخه روان پر یچ ایاحمقانه آر یرفتارا نیا لیدل دونمیدستمو محکم تو دستش گرفته بود.و من نم ای.آرمیبر

 ...الیخی.بمیزدیدرمورد طرح هامون حرف م میما داشت

تا  ای.و اون صندلشدیبهش وصل م ییاییصند هیستون بود که  هیحالت  یزیچ هی میشد لهیما شد و سوار وس  نوبت

د اون باال باال. بع رفتنیم ای نییپا ومدنیبا سرعت م شییجا هیاز  ییهو هیباال بعد  رفتنیده طبقه م هیاندازه فک کن 

 میو کمربندرو بست میسوار شو دنیچرخ یتواون فاصله م رک کامل برعکس و تاچند با دادنیم ایب صندل یچرخ هی

 دمیترسیم یلیدستگاه شروع ب کار کرد و استرس تمام وجودمو گرفت باال نرفته چشامو بستم از ارتفاع خ

 هوش بشم. یبودم که هر آن امکان داشت ب دهیگم بود. اونقد ترس هیبق یهو هو نیزدن ب غیکردج شروع  .یلیخ

 بعدش احسان ایمن نشسته بودم بعد آر اول

کمربندمم شل شده بود هنوز دور  شدمیم حالی.داشتم برفتیم جیگ  شتم سرم ب شدتنا ندا گهیزدم که د غیج انقد

 .دیچرخیدور سرم م ایکامل داشت دن رفتویم جی. سرم گمیسووم از ده تا دور بود
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بود که دستم محکم گرفته بودهمون دستشو دور  ایآر نیا بود گرفته دستمو محکم  دستم حس کردم ک یرو یدست

 تو گوشم گفت  ایگذاشتم و آر ایشونه آر یبازو  یکرد.سرمو رو کیشونه هام حلقه کردو منو ب خودش نزد

صورتم گذاشت .آروم چشماتو  یکار بود رو رو یدستش ک ب یکیاون  نیآروم باش من باهاتم بب زمیباش عز آروم

 فکر نکن . یچیببند ب ه

 زدن . غیوج دنیبازم باال رفتو شروع کردم ب لرز تگاهدس

دستشو رو صورتم جابجا کردو دست از چشمام گرفت و  وفتهیواست ب یاتفاق زارمیدلم .آروم من نم زیباش عز آروم

 کرد  کیبهم نزد شتریسرشو ب

ر ف نیع دیباال و دور آخر بازم اون باال با مینترس.دوباره رفت ینطوریا ایترس نداره عشقم جون آر زمیباش عز آروم

 زدن. غیو ج دنیخدا لعنتت نکنه احسان.رفت باال.و شروع کردم ب لرز میدیچرخیفره م

 حصار دستاشو محکم تر کردو ایآر

 من باهاتم. شهیتموم م گهیدلم آروم باش. خانمم االن د زیعز-

سد  نباریشد اما ا یاشک از چشم جار زدیحرفارو ب من م نیبود که ا ایآر نیبود.ا شیآت یآب رو نیع ایآر یحرفا

رم بودم ک س حالیرفتو خاموش شد انقد ب نییچشامو گرفته بود دستگاه کم کم پا یبود که رو ایآر یاشکام دستا

 ایررفتو آ جیاز سرجاش بلند شد منم کمر بندمو باز کردم و خواستم پاشم که سرم گ عیسر ایآر  دارم رفتیم جیگ

 حالت خوبه؟  یگچ شد نیکردم خوستم بگم خوبم که گفت آنا چرا ع ؟نگاهشیخوب زمیدست از کمرم گرفت عز

 .رهیم جیبابا خوبم فقط سرم گ آره

 میترو چمنا نشس میو رفت میفشارت افتاده. باهم از دستگاه دور شد مینیبش میبر ایب خودش چسبوند و گفت ب منو

گوشه رو چمنا  هی میو احسانم رفت ماهم رفت ارهیب نیریش وهیوبره واسم آب مب احسان گفت فشارم افتاده  ایآر

 . مینشست

چند بار با دست ضربه زد روپاش  ستیواقعا حالم خوب ن دیک د ای. آردیچرخیم  دور سرم ایاصال خوب نبود دن حالم

 .نجایسر بزار ا ایو گفت ب

 معذب بودم که گفتم کمی
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 ...آخه

 خلوته منم هستم نگران نباش. نجاینداره آنا ا آخه

 یتکون ای.احساس کردم آر دمیدراز کش ینطوری. هنوز هم معذب بودم ک اایآر یو سر گذاشت رو پا دمیکش دراز

  ستمین دیتود ادیز گهیراحت شد.ک د المیخ   رومو پوشوند یزیچ هیخورد و بعد از چند لحظه با 

 حاال راحت باش. نیاز ا نمیا یاخانمیب

 یآر ممنون

 قینفس عم هی یکنیم غشیو تو ازم در کنهیولمو آروم م نجایک ا یدونیم چیه امیآر وونهیمن د یدونیم چیه ایخدا 

 . چشامو بستم. ایپام آر یدستم گذاشتم رو زانو دمویکش

 رو سرم . دی. دستشو کشدمیشنیرو م ایآر ینفسا یبودم وصدا داریب

 احسان اومد یصدا

 حالش بهتره.-

و بود آنا ر کینزد یبود مارو سوار کرد یچ نیا ی.لعنت ادیرو بهش بدم حالش جا ب وهیآره فکر کنم بده من اون آب م-

 .یب کشتن بد

 .میمرض داشتم بگم بر گفتیشد.اگه م ینطوریباورکن آنا خودش لج کردو ا ایآر-

 زمیبخور عز نویصدام زد آنا ...پاشو ا دویدستشو رو سرم کش ایآر

افتاد ب جونم که  یبیلرز عج هیخوردم  کمی. یشیرو اورد سمت دهنم بخور بهتر م وهیآب م ین ایسر جام آر نشستم

 با دستش ک آزاد بود کتو انداخت رو شونم. ایآر

 کم که خوردم حالم بهتر شد هی

 بچه ها . میبر

 آنا.؟ یخوب



 یهمسر اجبار

 
159 

 

 میخوبم بر یداداش آره

 خوامیم معذرت

 .لایخیخودم بود ب ریداداش تقص نه

 یمرس

 .یانداز ریت میبر دیایحاال ب خب

 خونه  میبر گهی:نه دایآر

 شد ناراحت سرشو تکون داد  یانگار بادش خال احسان

  دهیحال م میتوروخدا بر ایآر  من گفت اما

 اما بخاطر جوجه. میدماغمو گرفت و گفت بر ایآر

 واسه احسان در اوردمو گفتم با من بودآ. زبونمو

 رفت. ایچه چشم غره به آر احسان

 خنده داربود  یلیخ

 ... 

 

اول نوبت احسان بود اون  یانداز ریب ت میبهمون دادن و شروع کرد یو ستا تفنگ ساچمه ا میداد لیتحو طارویبل

 گفتم دی.نوبت ب من که رس نطوریهم هم ایدو نزد. آر یکیدوتارو زد 

 گهیار دب هیاومد سمتمو گفت آقا منو  ای. آرکننیردم دارن نگاه متو بزن م ایتو جمع ب شمیم عیضا ستمآیبلد ن ایآر

 بزنه. ینشونش بدم چطور خوامیحساب کن م

 تکون داد . یهم از خدا خواسته سر مرده
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   پشتم واستاد قایدستت تفنگو گرفتمش دستم ونشونه رفتم سمت هدف واونم دق ریگفت بگ ایآر

بغل  تو قایدق میکه ماواستادا بود یتفنگ ک بهش مسلط باشم.طور ریچپمو گذاشت رو ماشه و دست راستوم ز دست

و بزن مثبت داخل  نیهدف وبب یبودم با دستاش دستامو رو تفنگ گرفته بود ک مسلط باشمو گفت از چشم ایآر

 وسط هدفت باشه. دیبا نیدورب

 یآر یمرس-

 رو زدم.  یچشممو بستم واول هی

 گفت  ایآر

 .یزد

 رو هم زدم یدوم

  هیعال یگفت اوک ایآر-

 زدم. ایرو هم به کمک آر یسوم

 .ستهیتو کارت ب ولیا-

 که کنارمون بودن شروع کردن ب دست زدن ب افتخارمون. یتیجمع همه 

 با لبخند نگام کرد ک منم جوابشو با لبخند دادم  ایآر

  کویاومد جلو و گفت بزن ال احسان

 کردم . کیال و

 .ونریب می.و از اون قسمت اومد میگرفت زهیبالشت بغلش بود و جا هیقرمز که شالو کاله داشت و یعروسک خرس هی

 ایار یمرس

 ینداشت خانم یقابل-
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 خونه چون امشب مامانم اومده وتنها مونده تا االنم... دیبچه ها اول منو بزار میبر گهی:خب داحسان

 میاز پارک خارج شد و

 

 

 

آهنگ  نیتورو قران بس کن با ا ایآر گفت  گذاشتو درجا احسان زد ر آهنگ و  نیغمگآهنگ  هی ایآر میک شد سوار

 کو  نتهیمن ک تو ماش ید یذاشتنت اون س

 سر خوش یتو داشپرته آقا-

 گرفت. نویشاد حامد پهالن ماش یرو احسان در اورد و بعد گذاشتش رو ضبطو صدا ید یس

 .دنیرقصیک با عشوه م کردیدخترا م نیمسخره با ادا مسخره ا دنیشروع کرد به رقص احسان

 .دمیخندیمنم م گرفتمویجون تازه م ایخنده آر یبا صدا  دیخندیپشت فرمون بود داشت م ایآر

 نهیبود که داشت ازآ ایرو رو خودم حس کردم و برگشتم سمتش آر ینگاه ینیک سنگ کردمینگاه م رونویب داشتم

 نیبا ش دنیرو تواون حال د ایآر من.هم از بودن جدا راه دوتا کردن فکر عاقالنه و  اشق بودن.عکردیراننده نگاهم م

باشم  نیباهاش سر سنگ دیمال من نبود با ایآر رفتیم ادمی یبود همه چ ایتموم آرزوم توجه آر ی.اما االن چ

 کنم. کاریحاال چ رمیمیجا بجا بشه م ایآر یکه نفسا یهه واسم خنده داره ک بشه من شهیم  ینی

 کرد یو باهامون خدافظ نییرفت پا احسان

 جلو. ایب یآن-

 با من بود.جاااان نیا

 بده . ریجلو من آبروم دارم دوس ندارم دوباره ارشاد بهمون گ ایخانم با توام ب یآه-
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 که نشستم دوبا  جا نداشتم نیاز ا یخاطره خوش چی. من هیییییزل زده بودم هع رونیب ب ایآر کنار  جلو رفتم

 رو عوض کرد ید یس ای...اشک تو چشام جم شد آرایآر

 که یوقت یعنی عشق

 رمیمیم یمطمئن باشم که از خوش رمیگیم دستتو 

  شمیم قرارتیکه ب یوقت یعنی عشق 

  شمیپ یمونیباشم که تو م مطمئن

 تو موندم  یقلبم،با همه احساسم پا میصم از

 خودمو بشناسم  تا

 تو، دارید وقت

  ،ینور ماهه با تو تا خوشبخت ریز 

 کوتاهه  راهمون

 که یوقت یعنی عشق

 شمیم قرارتیکه ب یوقت یعنیعشق  رمیمیم یمطمئن باشم که از خوش رمیگیم دستتو 

 شمیپ یمونیباشم که تو م مطمئن 

که  یوقت یعنیتوو رفتارته دلم تا ابد گرفتارته عشق  یچه آرامش ندمونیبتاب و بمون دلم روشنه به آ ،یماه من تو 

 یمونیمطمئن باشم که تو م شمیم قرارتیکه ب یوقت یعنیعشق  رمیمیم یمطمئن باشم که از خوش رمیگیدستتو م

 شمیپ یمونیمطمئن باشم که تو م شمیم قرارتیکه ب یوقت یعنیعشق  شمیپ

 ادینم واسه من که گوش نارویا ایبود اما آر ییبایز آهنگ

 آنا -

 جانم
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 بود. یپسره ک نیا-

 .زدیتوکالسمونه درمورد کالس حرف م-

 شه. کیبهت نزد ادیحرف نزن نزار ز یمیوقت انقد صم چیباهاش ه گخید آنا

 هیچ لتیچرا دل-

 .ادی.از نگاهش خوشم نمکنهیخوب نگاهت نم چیچون ه-

 رمیجلو نگاه همه رو بگ تونمیمن نم-

.عشق در کل وجود شکندشیدختر تنها م هیمخصوصا واسه  سین خب  عشق گمیآنا من صرفا واسه خاطر خودت م-

 تجربه کردم با عقل عاشق شو . نوینداره.من ا

 شیمهم تر از همه دل پاک وعاشق طرفته تا خوب نشناخت ری.واقعا اما همه جنبه هارو در نظر بگ شهینم دونمیم

 نکن . نانیاطم ینگاهش عاشق بود اما به هر عشق دمیک امروز د یپسر نیو ا گمیم نویعاشق نشو من تنه ا

 . رمیگیاجازه نم یکس از  من واسه عاشق شدنم-

 .خوونهیم پرهامو نگاه من واسه  حاال یدیهمه مدت از چشم من نفهم نیا

 رو ترمز  زد

 .یعاشقش شد ینیتو -

 ؟یتو عاشق شد ینی-

 رمیواسش اجازه بگ دیبا-

 .هی.آرزوم واست خوش بختستین یازیآروم شدو گفت نه ن صداش

رو  یکس دیدنده. اصن من چرا با هی.یبشم از تموم مردا متنفرم از همه شون غد و مغرور و لجباز یمن عاشق ک-

.اگه دل دل اریجوش ن ایآقا آر رهیسرم اومده م ییمن تموم شده پرهامم اگه بدونه چه بال  گهیبخوام ازدواج کردن د

 ینیدل  یدونینداره.اصن تو م یعاد هیبشه زندگ ماگه ا شهینم یعاشق بشه و مال کس دینبا دهیه خودش فهممن



 یهمسر اجبار

 
164 

 

سرش  ییچه بال نیکاش پرهام بدونه که ا یا یگیاالن تو دل خودت م دونمیم ینگرانه پرهام باش خوادی.؟نمیچ

 .نیاز ا شتریاومده .که عاشقش نشه ب

 .ادیبدونه کاش طرفم ن کاش

 اومده سرمیکنم که چ فیواسش تعر شهیکه خودم نم من

 

 

 ایآر

 .تخیریاز حرفم کرده بود داشت گوله گوله اشک م یدخترچه برداشت نیا گرفتیم شیهرکلمه از حرفاش دلم آت با

 ک باال سرمه. ییدر مقابله خدا هیک نمردم شوهر چ یشوهر یازب-

 نبود نیمن منظورم ا آنا

 خان. ای.مامان بابام ولم کردن خدا ک ولم نکرده آردمیمن خودم منظورتو فهم یمهم ن-

من  دیرسینم یبود که آزارش ب کس یهم ن فرشته ا نیا شدنیم وونهیداشتم د کردیهق ش دلش کالفم م هق

 ها. هیگر نیباعثشم ا

  

 اشک بود. سینگاهش کردم چشماش خ کمیسمتش  دمیچرخ

 برداشت تو اشتباه بود. ینبود آن نیبخدا منظورم ا دیببخش یام.آن نهیب س گرفتم. و محکم چسبوندم سرشو

 اوردو گفت رونیاز دستم ب سرشو

 نیا خوامینم یباش شمیپ گهیتو چند ماه د تاینها ستیب ترحم ن یازین رمیبگ ادیرو خوب  یکسیب نیا دیمن با ایآر

 .یکارارو بکن

 .کردیبود ک آنا داشت فاش م یتیواقع نیا گفتیعادت کنم.واقعا داشت راست م دیبا من
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 .میبود یآنا دوتا شکست خورده از زندگ منو

 .ختیریبهم م بیآنا حالم عج یاشکاها

 .ادشهیز هیبخاطر مهربون دمیشا ایمظلومه  نهیبخاطر ا دیشا

 قبل اومدن پاک کردم. اشکامو

 .من باهات حرف دارمریآروم بگ قهیآروم باش فقط دو دق آنا

 ک نه راستش  رها نکنم فیکث یایدن نیوقت تورو تو ا چی.قصد داشتم هوفتهیب ریاخ یاتفاقا نیا نکهیامن قبل از -

 یکه خودشون با پا یستین هیتو مث بق ایاز دن یشکست خورده ا هیتو هم  دمیفهم چن.نه.. نه بود عاشقت بگم

 یتو پاک و ب یکن  یتوجه ه نیتر کیکوچ یک ب پسر ینبود یتو چاه و مقصر خودشونن. دختر رنیخودشون م

 ی.تو کار شمیکنار تو آروم م کنمیحس م ییجورا هی.چون میدوتا دوست کنار هم باش نی.دوست داشتم عیگناه بود

 هیباشه بعد  یخونه ام از اول مثل خودم گفت یمونداگار ش ویب قول معروف قاپمو بدزد یتو چشم من باش یکردینم

بارم  هی ی.حت یکرد یادعا زندگ یبود اما تو آروم وب بیو اول واسم عج  رمیمن م رکمشت یزندگ یسال اجبار

ات ک باعث شد  گهید یرفتارا یلیواسم جالب بوده و هست.و خ یلیک داشتم نبود.خ یهمه مال نیچشمت دنبال ا

کسا  یلیم تا خبر دیفرق داره من مجبور ب رفتن.با طیمرد .روت حساب کنم.اما االن شرا هیدوست .اندازه  هیاندازه 

و  یی.مامانم و بابام.احسان.وتو. کل دارانیآذ ندهیشون .آ ندهیاز جمله دوتا دوستم بدبخت نشن خونواده خودم و آ

.پس چه بهتر من برم هم از شر  میاگه قرار داد فسخ شه همه مون بد بخت ییجورا هیاموالمون مربوط ب شرکت 

 .دینداشته باش یبد ی ندهیهم آ دیبد عنق خالش ش یایآر

بعد از .زنمیب نامت م رانیا امیدست تواه و هروقتم ب نیخونه و ماش دیداشتم.کل یخوب یمنم زندگ دیشا  دونهیم یک

.شرکت و تمام خوامینم نجایاز ا ویزیچ چیچون.من ه زنمیهم ب نام تو م رسهیک ازشرکت ب من م یسهم یعروس

 شه.یب نامش م ی. وبعد ازدواج همه چنیاونجا تنها وارثش ش ییدارا

 ساز.آروم وراحت ب توی.تو زندگکنهیچند برابر م ارویتمام سخت یب معن ییداره و البته تنها یسخت یلیخ یآنا زندگ

دوست  یچون خواهر نداره تورواندازه خواهر واقع یلیتورو دوست داره خ میلیخ هیخوب بانیو پشت یحام احسان

 .یزیکن.خانوادم روهم مثل خونواده خودت بدون.چون واسشون عز نانیداره پس بهش اطم

 ... امیمخالفه اما من کوتاه نم دایکردم و اون االنم شد فیرو واسه بابا تعر یخودم همه چ من
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 .گفتمیقبلرفتنم بهت م دیبود که با ییتمام حرفا نایا

مدت ب  هی. بعداز کنمیبدم که معامله رو فسخ نمجوابو بهشون  خوامیم رمیدوباره اما فردا که دارم م رانیا امیم من

 .رمیم رانیطور کل از ا

آنا ک از من  یحت که  من چقد داغونه هیزندگ نیخدا قربونت برم بب یصدا ا یاما ب ختیریهنوزم داشت اشک م آنا

 .کنهیم هیگر ینطورینداره داره .ا یدل خوش

 نگران نباش توکلت ب خدا باشه   ایآر-آنا

 !؟رمیواسه خونه بگ یالزم ندار یزیچ آنا

 .رمیگیبخوام م یارچ نه

ه خون کیدیروز خوشم داره ک تو فکرنباشه. رس هی چارهیچرا نداره مگه ب دونمیچراآنا تو فکر بو البتهنم نمدونم

 مرتب اعصاب  رفتم تو اتاقم چمدونمو ببندم ومدیچرا خوابم نم دونمی. نممیهردو تو سکوت وارد آسانسور شد

 یجور بد دلم  چه مرگم بود دونمیکال نم بستم. درشو دونمیتو چمدون م ختمین لباسارو نداشتم همه رو رگذاشت

 یخال گاریزدم .حرصمو رو س قیپک عم هیروشن کردم  گارموی.سیواسه چ یحت دونمیهوا و نم یب یلیگرفته بود .خ

ود ب یهمون ساعت نیرو هم انداختم دستم.ا یکی.رفتم سمت ساعتام چند تاشونو برداشتم  زدمیکردم. محکم پک م

برام خودت و خاطره هات  ی. تموم شدی. چنگ زدم رو دستمو کوبوندمش ب در و داد زدم لعنتادد هیبهم هد بایک ز

 چمه . دونمیاومده .نه خوبم . فقط نم شیپ یمشکل  ایآر شده چت وحشت و عجله با  .آنا اومد توادیازت بدم م

دستش با اون مقنعه بلند محجبه چه  حیو تسب دشهیبازم آنا تو چادر ننماز سف دمیکردم که د لحظه حواسمو جمع هی

 . کردیاز خودش تو ذهنم حک م ریتصو

 . یشیآروم م یکمی حداقل  بزار ونیهست با من درم یاگه مشکل ایآر

 برم.  گهیبمونم هم م گهیدلم هم م زنهیشور م یجور هیدلم  هیدردم چ دونمینم نجاستیا مشکلم

 

 .یخلوت کن کمیبا خدا  ستیبهتر ن ایآر-

 تنها باشم. خوامیفقط م دونمینم-
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 آقا . باشه 

قدم بزنم  کمیتا  اطی.رفتم تو حومدیاتاق ندارم .از کل خونه بدم م نیاز ا یدل خوش چیاتاق متنفر بودم.ه نیا از 

 آروم و قرار نداشتم....

... 

ک باهام بود آروم تو در چرخوندمش و رفتم تو  دیدر نزدم کل دهیخواب آنا حتما  که آروم شدم رفتم باال از پله ها. کمی

  بود باز اتاقم در  صدا رفتم سمت اتاق یخونه و آروم و ب

پشتش ب من بود و حواسش ب من  دیچیکه داشت لباسامو مرتب توچمدونم م  دمیکه باز کردم برم تو آنارو د درو

 ادمو گفتمرفتم جلوش واست نهینبود.دست ب س

 ها یکنیچکار م یدار جوجه 

 اش  هیوسط گر دیکرده بود اشکاشو پاک کردو خند هیدستشو اورد روصورتش انگار گر عیسر

  دمی... ترسیاومد ی...ک ییتو ایآر

بد عنق و بد اخالق و مغرور داره  یای؟آر یکنیم هیتو چرا گر زمیشده عز یچ یزانو زدم و دستاشو گرفتم آن جلوش

 . رهیم

 .؟هیو گفتم نکنه اشک شاد ارمیخوستم برم دستمال واسش ب پاشدم

 .ستین یاشک شاد نه

 اشک.ها ؟ نیا هیچ پس

 یدونی.ادامه داد مکردیتنها تو خونه باشم .وسط حرفا بغض م رهیگیدلم م میباشه چن ماه هم خونه بود یهرچ خب

ز ا ینی یواقع ییمن واقعا تنهام.تنها یریم ی. االنم که تو دار یفهمیو م ییتوام مث من تنها کردمیفک م یآر هیچ

 .یهم خونه ام نداشته باش ینیب بعد. نیا

 راهشو سد کردم.خودمم باحرفاش بغضم گرفت. رونیاز رو چشماش گرفت پاشد که بره ب دست

 عجله . نیکجا با ا نمیاه واستا ب اه
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 . ینش داریب ریبخواب فردا د ریبگ ایآر الیخ یدستش رو چشمش بود و گفت ب هی

 بوندم.ام چس نهیسرشو ب س میکیحرکت دلم قنج رفت. گرفتمش تو بغلمو بادست کمرشو گرفتم وبا او نیاز ا یاله

 . زمیباش عز آروم

  یشیچته مگه از فردا از شرم راحت نم تو

 .نوینگو ا ایآر نه

 ؟یآروم باش شهیم گمی...چشم نم چشم

 شهیاما نم خوامیم

 دستشو گرفتموکشوندمش سمت تخت و نشستم لب تخت . دمیند ینطوریحاال آنا رو ا تا

 باشه واست انجام بدم. یهرکار دمیآنا تو بگو قول م کنهیآرومت م یاالن چ-

 .کردیهمش دست دست م شدیبگه اما نم یزیچ خواستیم انگار

 یبا صورت یبیعج یواقعا هماهنگ ک یکیکوچ ینیبا اون ب کردیم نیف نیوبزرگش نمتاک بودو ف یمشک یچشما

 .کندیبود .داشت پوست لبشو م تیداشت ک سرشار از جذاب

  یاون المصبو پدرشو در اورد گهیول کن د-

 .نییلبش برداشتو سرشو انداخت پا دنییو دست از جو دیترس میشیاخم نما از

 .کردیم یانگشتاش باز با

 خواستمیخودمو آنا رو اناختم رو تخت محکم ب خودم فشوردمش انگار م یمدل همون  تو بغلمو دمشیاراه کش یب

 ازم جدا نشه.

 ک نم اشک روشونو گرفته بود . ییچشم ها دنیکردم ب بوس شروع 

 نمی.نگام کن ببرمایمیکن م هیگفتم آنا کم گر دمویچشمشو بوس دوتا
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 باتوام ها نگام کن.-

 اشیک به آنا و خوب کردمیاعتراف م دیغرق شدم .من با ایب دنجذا یاهیب چشام دوختو وبازم تو تنهاس نگاهشو

اشتم چرا د دونمیکردم ب لباش نم کیکلک بودنش. ناخداگاه لبامو نزد ی.ب شی.به پاکاشیرنیوابسته شدم .به ش

 هی. دمیبود خودمم تازه فهم ادیبه آنا ز ی.وابستگدمیبوسیو لباشو آرومو نرم م شدمیم شیمشک یطلسم چشما

لباهاش برداشتم  دنینسبت بهش داشتم احترام دوست داشتن مقدس بودن .مهربون بودن.دست از بوس یحس

و ناباورانه بود.سرشو گذاشتم رو بازوم و  بیواسم عج شدیک ازش بهم منتقل م یمن ب آنا و آرامش بیکشش عج

 شد. ریآروم باش.اشک از چشماش سراز ممآروم جونم. خان گهیگفتم .آروم باش د

 ادآیبدم .م هیبا توام ها من از گر هجوج

نه  گهیقطره اشک بببنم د هیبا دستم پاک کردو خواست بازم شروع کنه گفتم هششش.اخم کردم و گفتم  اشکاشو

 من نه تو ها.تحمل اشکاتو ندارم آ . 

و هقشتحمل هق  ارمیآب واسش ب وانیل هیزدمو.پاشدم رفتم  شیشونیبوسه آروم رو پ هیگفت چشششم . هیگر با

 آبو دادم دستش وانیل  نداشتم.

 آب خورد تو فکر بود و ادامه داد ب بستن چمدون.  وانیکه از ل کمی

 یآن

 جانم

 نرم؟ یدار دوست

 .یب کارت برس ویحتما بر دی.تو باینر شهیم مگه

 ب نام مرد متنفر شده. یآنا از موجود دیشا یاز وابستگ نیآناهم مثل من معتقده که ا دیشا

 یخوب ریام من ک تعب گهید یکیک اون بال رو سرش اورد  زیهمه چ یهمون ب یکیآنا  هیبارز مرد تو زندگ یها نمونه

 .ستیاز من تو ذهنش ن

 چمدونمو بست. پیز
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 به خورد چشمم که. داخلش کراواتام از چندتا گذاشتن  جعبه بود واسه هیتختو نگاه کردم دنبال  ریز و  شدم خم

ون طرفشم نرفتم چ بایکه تنها آروم کننده قلبم بود .اما بعد از ز یالنیخاطره دارم و ایدن هیک باهاش  یالنیو النمیو

 رو اوردم یا گهیجعبه د زنمک بهش دست ب نیباهاش داشتم. بدون ا یادیخاطرات ز

 .رمیبا آژانس م الیخ ینه اصن ب ای یو منو برسون یش داریب شهیپرواز دارم. م شیفردا ساعت ش یخانم-

 .برمتیحتما م دارمیب اینه آر-

 ایآر-

 جونم-

 بال. یجونت ب-

 کجاست. نیش-

 برو خونه دوستات. ستمیخدافظ کنم خونه ن نایبرم با مامامنم ا خوامیامروز بهش گفتم که م-

 اونم از خدا خواسته رفت.-

 شهیکم کم درست م دونهینم یزیچ یرانیا یمردا رتیازش ناراحت نشو . اون از غ هیدختر خوب-

ه نباش یبه خونواده ات زنگ بزن هرچ ادیاز حد اونجا کار نکن خودتو خسته نکن.ز شی.بریسخت نگ یبه زندگ دایز

 . رهیبخور معدت درد نگ شهی. صبحونه همیپسرشون ک هست

 !؟ستین یدستور گهیباشه چشم د-

 افتاده باشه گفت آهاآها ادشی یزیچ هیانگار  بعدش 

 ام هست. گهید زیچ هی

 خب بگو-

 ریبگ گهیچمدون حاال د نمیا گهیخوب ب حرفم گوش کن. خب د ایوقت وفست فود نخور .معده تو حساسه آر چیه-

 بخواب.
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منو بخاطر  کنمیتحمل من واسه خودمم سخته. ازت خواهش م ی. ممنونم ک تحملم کردیآنا ممنونم ک کمکم کرد-

م لبخند رو لب هیکنم  ادیاما من هروقت از تو نزاشتم. یخاطره خوش چیتو ه هیتو زندگ دیشا من.  حاللم کن اتیخوب

ن آرومشو یمهربون هی یخوب هیکنن بازم  یآدما بد دمهرچه ق ایدن نیتو ا یباش اتیباشه مواظب خوب ادتی.آنا  ادیم

 .ایکوتاه ن تیو مهربون یوقت از خوب چی. پس هکنهیم

زل زده  ینجوریمن هم رونیرفت ب ریببخش. و شب بخ تیکه ناخواسته اومدم تو زندگ نیتوام منو بخاطر ا ایآر-

م. خاموش کرد رموی یالمپ باال دیخوابم برد کل دیچشامو بستم تا شا دمیبودم ب در بسته.رفتم رو تخت دراز کش

 وچشامو بستم...

و ب روم بارم رفتارم هی یهمشون واون آدم صبور آنا بود ک حت شدیمن با آنا بود ک مرور م یخاطرات و رفتارا نیا

نداشت کاش بازم آنا  یلحظه معن نی...خواب واسم تو اشهیم وونهی.من دارم دهینطوریا یزندگ نیچرا... ا ای.خداوردین

 ...دادیم هیرو بهم هد یبی.آرامش عج قرارمیشده بوو واسه قلب ب نیمورف نیبودش.ع

 شدم... دنیخواب الیخیکال ب گهیبود د دهیفا یکردم بخوابم اما ب یسع یلیخ

با  نییپا اومدم تخت از  بود. شیشگیو داد آنا بلند شد بازم همون کابوس ه غیج یخودم بودم ک صدا الیفکرو خ تو

 سمت اتاق آنا. رونیشلوارک رفتم ب هیپوش تنم و  ریهمون ز

 شداریب یآرومش کنه ک یشد اگه من نباشم ک شی.دلم واسش ردادیباز کردم آنا داشت دستاشو تو هوا تکون م درو

 ...ایکنه.خدا

 سمتنش دستاشو گرفتم.صداش زدم رفتم

 ...آنا...آنا

 ..آنا تووووام با آنا. زدم صورت به دستت با  شده داریتراز قل ب ریدفع مثل هربار نبود ر نی...ازمیخانم ....عز یآن

 ا.آنااا زمیگرفتم و داد زدم آنا عز کردیم یتاب ی.شونه هاشو باهون حالت ک بشدمیکم کم داشتم نگرانش م گهید

 کیآببردم نزد وانیبادست خودم ل ختمویآب واسش ر وانیل هی عیشد چشماشو باز کرد سر داریو هق هق ب هیگر با

 .اونم ب شدت.کردیبسه. بازم داشت هق هق م ینیکه ازش خورد سرشو داد باال ک  کمیلبشو 
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نده ب ز کنمیاش م کهیت کهیت  برسه یآروم باش اگه من دستم ب اون لعنت اینکن بسه آروم باش جون آر هیگر خانمم

 .دمیبوسیسرشو م کردمویدلم آروم باش مواشو نوازش م زی.عز کنمیگورش م

.آزارت کجا بود  یآزار یجوجه ب هیت .کردم.ب خودم چسبوندمشو گفتم .تو  تیذ اا  با آزم ...من دی...ب بخشایآ آر-

  داشتم برش  زانواش و از تخت ریانداختم زدستمو  یکیخانمم.اون 

 . نیکجا منو بزار زم ایآر

از ترس سقوط دستشو دور گردنم حلقه کرد اول جا خوردم  کنمیکه من دارم کارخودم م دینگفتم واونم فهم یچیه

 ک مواطبت باشه جوجه. میبوسه رو لپش زدم.ممم.بر هی ومدیبدم نم یکینزد نیاما از ا

 م که آنا گفت.اتاق بود یکاینزد

نا .آ گفتی.راست م سادمیواسه هردوتامون بهتره.سرجام وا ینطوریتو اتاق خودم باشم ا شهیم ستمیمن راحت ن ایآر

ه بود ک یطرفه ا هیآرامش  نی.والبته امیما که مال هم نبود میهم باش شیپ دیک نبا فهموندیبهم م یجورا هیداشت 

از مردا خورده بود.چون دوست نداشت  یضربه بد چونمن بخوابه حق داشت  شیدوست نداشت پ گرفتمیمن از آنا م

 بره تو اتاق.گفتم نکهی.قبل انییکنه. ازبغلم اومد پا یگند من زندگ اتیمرد با خصوص هیعنوان با  چیبه ه

 کارو کردم. نیکه ا ینیبیوبازم کابوس م یترسیفقط گفتم م-

 .ریشب بخ  دونمیم-

 رفتم تو اتاقم... ومنم 

 ها.  شهیم رتیپاشو د ای.آردارشدمیآنا از خواب ب یصدا زدنا با

 اخمو. یآقا ریازتخت پاشدم و گفت صب بخ یحال یب با

 ی.آناهم وقتدیسف رهنیبا پ  یا سرمه کراوات  با یکت و شلوار سرمه ا هی.شدم آماده عی. رفتمو سرریتوام بخ صبح

 کنه آماده بود. دارمیاومد ب

 زد از آشپز خونه.  صدام

 .نمیبب ویک دینه با نمیبب ویک دیخدا من نخوام صبحونه بخورم با یا
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 . اه.نییپا رهیدوست ندارم نم خورمیوگفتم آنا نم ییرایتو پز رفتم 

 نگاهش روم ثابت موند.بعد گفت اول

 .حداقل آب پرتغالتو بخورمیباشه هرجور راحت-

 یبهم بد دیاونم بگو که با بمیتو ج یندازیک م میشکالتا-

بود. از رنگو روش معلوم بود  دهیاصال نخواب شبیانگار د کردیو ناراحت اصال نگام نم نینبود غمگ شهیهم یآنا آنا

تم . به ناچار رفرهیمیکه داره صبحونه نخوره م ییبارنگو رو نیخودشم نخورد.ا ی.شروع کرد ب برداشتن صبحونه حت

 .یداریکره و عسل و بر م یکنیقهر م راش گرفتم و گفتم من گرسنمه چسمتش و کره و عسلو از دست

 هیکه داشت تجز هیو شروع کردم ب خوردن آناهم ک از کارم تعجب کرده بود بعد از چند ثان ینشستم رو صندل رفتم

دوس  وار خوردنشو وونهیکه فکر کنم د یاونم نشست.و شروع کرد ب خوردن و بعد از اون شکالت داغ ردیم لیتحل

 داشت.

 ؟یشکالت دوس دار یلیخ

غال آب پرت وانیل هی نکهیکارش و بعدا از ا نیا از گرفت خندم  لبخند با دهن بسته زد و همزمان سرشو تکون داد. هی 

 .میبر داشتمو رفت لویب من خووروند.وسا

 .ادیمن خوابم م نیگرفتم سمت آنا و گفتم تو بش چویسو

 داریب اما  وسرم رو به آنا بود و چشامو بستم یصندل یدادم ب پشت هیحرف و منم سرمو تک ی.پشت فرمون نشست ب

 در اورد. و رو ضبط گذاشت فشیاز تو ک یبودم.قبل از حرکت فلش

  رنیدوتا پنجره اس یسنگ وارید کی یتو

 من  شونیکیتو  شونیکیخسته دوتا تنها  دوتا

 سنگ سرد و سخت خارا اههیاز سنگ س وارید

 ما  یخسته  یبه لبا یصدائ یقفل ب دهز 

 وارید ینیسنگ ریز یکه بجنب میتونینم
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 ها دارید یعشق من و تو قصه است قصه  ی همه

 ها ها ها ها ها ها  ها 

 من و تو یدستا نیفاصله بوده ب شهیهم

 من و تو یگذشته شب و روزا یتلخ نیهم با 

  ستیما ن نیب یدور راه 

 یائواسه ما ره میریتا اس میزنده هست میبمون ریاس دیمن و تو دست مهربونه باده ما با وندیتنها پ ادهیز نمیباز ا اما

  میریمیم میمرگه تا رها بش

 ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها

  میریهمو بگ یدستا گهید یایدن کی یتو میریخراب شه من و تو با هم بم وارید نیا یکاشک 

 نباشه یزاریدلها درد ب یاونجا تو دیشا

 نباشه یوارید گهیپنجره هاشون د ونیم 

 میریهمو بگ یدستا گهید یایدن کی یتو میریخراب شه من و تو با هم بم وارید نیا یکاشک 

 نباشه. یوارید گهیپنجره هاشون د ونینباشه م یزاریدلها درد ب یاونجا تو دیشا 

 گوگوش وارید آهنگ

 یبیتزاد عج یبود مشک یمشک پشی.کال تیمشک یمانتو هی. شیصورت بدون آرا هیسرش بود با  یشال مشک هی آنا

 .یدرشت مشک یبا پوست صورتش داشت و اون چشما

 هستن. بایکرد ز یکه دخترا دمیشنیم شهیهم

 سوزهیم شیآنا و تنها  هیبود.دلم واسه زندگ ادیدرونش هم ز ییبایبود آنا ز یخدادا ییباینمونه از ز هیآنا  و

 طبق معمول. قیپک عم هی و  روشن کردم گاریس هیاز آنا بهتر بود. طمیباشه باز شرا یها بودم .اما هرچتن منم
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 که آنا گفت. دیلحظه طول نکش چند 

 ؟ یدار یبا اون معده حساست.خود آزار یکال ضرر داره حاال تو اول صبح گاریس دنیکش ایآر-

 .شهینم میچینده ول کن بابا ه ریآنا جان خودت گ-

 هردوتا  مینگفتو سکوت کرد یزیچ

و  دشیآنا از رو لبم قاپ ییهویلبم بردم که  کیدوباره نزد گارویکه گذشت س کمیزد. نییسمت خودشو پا پنجره

 . رونیانداختش ب

 بکشم. و گفت  گاریمن س یبزار ینه انگار تو قصد ندار-

 .ستین فی.حرهیگیدر ضمن دهنت و لباست بو م ادیبدم م گارینع من از س-

 بکشم .حاال راحت باش ینزاشت گهید  خب باشه-

 راحت باشم  زارهیمونده ک نم گهید زیچ هینه -

 خب بگو البد بخاطر وجودم کنارته-

 رو بهم بده تورو خدا. فتهیکه تو ک گاری.فقط اون پاکت سستین ینطورینه اصال ا-

 بخرم گهید تونمیمن نم ینی یریپاکتو از بگ نیا  خب-

 .یکن یراحته که من نزاشتم که جلو چشم خود آزار المیخ ینطورینه حداقل ا-

 ه؟یچ ایبچه باز نیا دمینم خوادینم-

 شد. رهینگفت و ب جلو خ یچیه

.کامل ازش معلوم بود که دل میو به سمت فرودگاه رفت مینزد از شهر خارج شد یشد که ناراحت شده و حرف معلوم

 شده . ریگ

 بابا . ریپاکتو در اوردم انداختمش رو داشبورت و گفتم بگ فمیتو ک از
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 نمیجمش کرد که من نب عیسر  رو صورتش نقش بست لبخند

 .گاریاخمات.بازشون کن اون پاکت س نیبسه با ا گهید خب

 که نزاشتمو جونتو نجات دادم یازم ممنون باش دیالبته تو با یمرس-

 .دارمآیاالن برش م یآ یآ-

 نون از لطفت.نه نه باشه مم-

کدوم  چیه میدیو معلوم بود آنا هم مثل من تو فکره. تا رس  می.بعد از اون خنده هردو ساکت شدمیدیهردو خند و

 میافتاد راه  شد. چمدونو دستم گرفتمو ادهیخاموش کردو پ نویشدم که آنا هم ماش ادهیپ نی.از ماشمینزد یحرف

بود  یرفتم موقع خدافظ  یسمت در ورد بمنو آنا بود هردو توسکوت  نیب یچمدون تنها صدا یچرخا یصدا

 سمت آنا دمیچرخ

 بوده از خودت بوده. یهرچ اهمیحالل کن خوب یدیاز ما د یخانم.اگه بد یآن گهیخب د وگفتم

 .نطوریتوام هم-

 .یلییآروم بود. خ صداش

 باال گرفت نگاهش رو کراواتم ثابت موند. سرشو

 لباسمو مرتب کرد. قهیکراوانمو اورد باال و  دستشو

 دارم. تیو موفق یسالمت یواست آرزو ایآر-

 گرفته بود صداشو چهره معصومش. یلیخ

 .دمیشدم و لپشو بوس خم

 خدافظ  گفتم

 ...طیبل لیرفتم سمت باجه واسه تحو یمعطل یب و
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فس ن هیشدن شدم  نیتو گلوم لونه کرده. سوار ماش یبیبغض عج هی. ردمیافتاد نگاهش م دمیاز د یرفت تاوقت ایآر

شد سرمو  ریاشک از چشام سراز خواستمیرو با تمام وجود م ایعطر آر یب  دمیکش نیماش یتو فضا قیییییییعم

 کردن. هیگذاشتم رو فرمون وشرو کردم ب گر

 ....ایخدا

 دیچکیرو فرمونو اشکام م زدیمشت م با

 رفت جلو چشم. امیآر ایخدا

رو خراب کنم. خددددا  گهید یایلیخ ندهیو آ یبود بخاطر خودم زندگ یخودخواه نینره ا زاشتمیچطور م ایخدا

دارم دق  ای.خدددددا میاون از اول گفت عشق ممنوع ما فقط هم خونه ا کردیبمون مسخرم م گفتمیاگه م دیشا

 .یگرفتیاز دست دادم الاقل هم خونه امو از نم موی.من همه چکنمیم

 هیجلو چشمم عشقم بره و من نگاهش کنم.سرمو از رو فرمون برداشتمو  یکه عاشقم کرد  یچه حکمت نیا ایخدا

 .گرفتیبود تو دستاش فرمونو م نجایا ایآر یدستا یبوسه روفرمون زدم.جا

جون کجا  یالو آج دیچیاحسان تو گوشم پ یشرکت باشه .صدا گهیددیاومد احسان بوداالن با میگوش یصدا

 مآیکار دار ی.کلیموند

 حرف بزنم. یکرد نتونستم عاد شتریلحظه بغضمو ب هیاحسان  یآج کلمه

 همراه نشه . هیک توگلوم داشتم بزور کنترلش کردم که با گر یوبغض یلرزون ییصدا با

 ...یداداش-

 شده... یچ یجان داداش-

 حرف بزنم بغضمو هرکار کردم نشد قورت بودم. شدینم

 رفت. ایآر یداداش-

 آنا جان آروم باش.-

 ؟ ییکجا-
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 ب شهر. دهینرس-

 نباش. یچینگران ه شهیدرست م یآنا آروم باش همه چ-

 .پس گفتم کنمیم هیدارم گر نیشم و بخاطر ا وونهیبگم د شدیبگم عاشقشم نم شدیکه نم من

 کنم. یزندگ یشهر چطور نیدختر تنها توا هیتنها شدم همخونه ام رفت من  گهید

 .یکن چرا نگران هیبه من تک یجآنامن نمردم آ-

 خدافظ. امیتنها باشم امروز شرکت نم خوامیاحسان م-

 خدافظ

 رو قطع کردمو بعد خاموووووش... یگوش عیسر  ادامه حرفشو بزنه نزاشتم

... 

اسمشو گذاشته  یشگیتو همون پارک هم زدمیشدو از صب تا حاال.قدم م کیزودهوا تار یلیبودو خ شیش ساعت

رم کردم به باال س یروش نشسته بودم .نگاه ایکه باآر یمکتیرفتم نشستم رو ن دنیچرخ یبعد کل ییبودم پارک تنها

د عشقم بو اشیبا همه بد ای. آرایباشه. خدا هم ی. حواسمون ب درداستیهم ن ایآر یحت گهیتنهام د گهید نیبب ایخدا

 وار دوستش داشتم. وونهید

 نیروهم میکه داشت یوقت ادیخوردم  یکه بستن یوقت ادی.یزدیحرف م موینشسته بود نجایم که باهم اافت یوقت ادی

انداختم اشک چشمامو بازم شست و گونه هاو  ایآر هیخال ینگاه به جا هی میزدیکه بود حرف م یبد یازاتفاقا مکتین

 کرد.هه. یاریآب 

 شتریگرفتم و همونجا نشستم و شرو کردم به خوردن باهربار خوردن اشکام ب یبستن هیو  یفروش یسمت بستن رفتم

   .ههی. بستنیاشکام و سرد یو گرم ختیریم

 به تو دستم نرسد ماه بلندم هرگز

 

 !ینباش ،چهیست چه باش یبزرگ اندوه 
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 (یعیرضابدی)عل

کنارم بود ازم دور بود اما بازم تا سرحد مرگ عاشقش  میوقت ایاز عشق واقعا سخت بود.هرچند که آر یدور واقعا

 بودم.

چشم دوختم  مکتیدورشدمو بازم برگشتمو ب ن مکتیاز ن یبود پاشدم که برگ چند قدم کیکامال تار گهید هوا 

د بو کیتو در چرخوندم.خونه تار دویبه سمت خونه حرکت کردم. رفتم خونه و کل نی.بازم به راهم ادامه دادمو با ماش

نگاه ب کل خونه  هی دمیرس ییرایگذشتم ب پذ وبهتر شد ترسم.از راهر کمیترس برم داشت المپارو روشن کردم 

 انداختم. 

 هیو دمیروش دراز کش نشستیاونجا م شهیهم اینبود واقعا نبود واقعا رفته بود.رفتم سمت مبل دونفره که آر ایآر

 ...دمیکش قینفس عم

 

  زمیکجا گرتوبه ام شکسته از تو  یا

 

  زمیدر دلم نشسته از تو کجا گر یا

 

  زمیتوبه ام شکسته از تو کجا گر یا

 

 زمیدر دلم نشسته از تو کجا گر یا

 

 نمیتو چگونه بب یب دهینور هر دو د یا 
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 زم؟یگردنم ببسته از تو کجا گر یو 

 

 ست شش رو نهیشش جهت ز هر نورت چون آ یا 

 

  زم؟یکجا گر زمیتو خجسته از تو کجا گر یرو یو 

 

 ((ی؟))مولو زمیگر کجا تو از…گشت خسته زیبود از تو خسته،جان بود از تو رسته جان ن دل

 زود خوابم بردهمونجا. یلیخ

از کنار در رفتم کنار اخماش  دادیکالفه نشون م یلیخ احسان کردم باز درو  شدم داریزنگ در از خواب ب یصدا با

 تو هم بود. یلیخ

 شده ؟  یچ داداش

بهم  یبیغر یشباهتا اینشده خانم از ساعت ده صبح تا حاال جواب نداه خاموش بود دلم هزار راه رفت.تو آر یچیه

 .یاز لحاظ رفتار نیدار

 .کردیبا نمکش م یلیحرص خوردن خ از

تو گوشش  یلیس هیهم بود االن  ایواگرنه اگه آر یکه هم دوست دارم هم خواهرم فیح فیبود .ح نییپا سرم

 خوابونده بودم.

شدو اخماشو  نهیس ب دست برداره شربتو شدم خم و  سمتش  تو هم بود شربت البالو درست کردم و بردم اخماش

...جواب نداد...سرمو گذاشتم رو یداداش....داداش.نشستم  و خودم رو زانو یبشتر رفت تو هم.شربت گذاشتم رو عسل

چم شده بود  دونمیرفت نم ایآر یوقت داداشبخدا حالو روزم خوب نبود پاش و گفتم احسان با من قهر نباش...

 .شهیاشتباه کردم باشه تکرار نم دونمیم دی..ببخش
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از صبح تا حاال دلم هزار راه  زمیکه نگرانتم عز نهیمن اگه قهرم بخاطر ا زمیسرمو نوازش کردو گفت آنا عز بادستش

 رشتیب یآج هی کنمیشدم حاالم ک فکر م ریشم فقط دل گ یک آشترفت حاال ام سرتو بردار من باهات قهر نبودم 

 .میواسه خودش برداشتو گفت حاال بخور میکیشربتو داد دستم و  وانیل هیتموم شد.و  گهیکه ندارم.پس د

 . کردیسرم به شدت درد م میهم خورد با

 یحال سرآشپز بده بنده نوکر سرآشپز غذا نکهیغذا درست کنم.و گفت امشب بخاطر ا تونمینم دیفهم احسان

 ....کنمیمخصوص درست م

حرف زدن  کمیو بعد از  میاملت درست کرده بود باهم خورد هیساعت صدام زد رفتم تو آشپز خونه  میاز ن بعد

 خواستم برم تو اتاق بخوابم که احسان گفت.

 . یبمون  چند لحظه شهیباهات حرف دارم م آنا

سو با  یاز دست باند خالف کار آقا نیرو نجات بدم از دست اون دختره وهمچن ایکه آر گردمیم یراه هیدنبال  دارم

 حرف احسان جا خوردمو آروم آروم رفتم نشستم رو مبل روبروش. نیا

نداشت و حالت  یخبر چیکرده ه ایکه آر یکرد اون اصال از کار دایتو پرونده ها پ یرادیا هیاز بچه ها  یکی امروز 

که  دمیفهم  چک کردم و رانویب من گوش زد کرد بعد از ظهر که خودم همون پرونده معامله هاشون با ا یسرسر

شده بودمن  دیناپد نایاز ماش یکی ینیگرفته بود  وزمج رانیحمل داروها از ا نیهمون روز سه تا از چهار تا ماش

 هیبا همکاراش قسمت نامعلوم پرونده معلوم شد.قض یهماهنگ یکه سرهنگ بعد از کل مییهمون پرونده رو دادم ب دا

 ودنکرده ب یاعتراف چیبعد از دو روز خواسته بود از مرز رد بشه گرفته بودنش اما ه نیماش هی همون  قرار بود که یاز ا

 نینداره تو ماش یراه چیبود ه دهیافتاده بود و فهم ریگ نکهیباهم بعد از ا نشویچون اون راننده خودش و ماش

در کشف مواد مخ سی.وحاال پلنایدکمه با بمب جا ساز با زدن رفته بود رو هوا ا هیبا  سایچشم پل ینشسته بودو جلو

 نی.اما ا دهیاز کره اومده ب دستشون نرس یها توپرونداکه  یسرنخ نیتا ا یسر نخ چی.اماهگشتهیهم دنبالشون م

رکت کره ش نیوکدوم شرکتا با ا رانیا یکجا  که میش ریگیپ دینبوده .ما با شونیریدست گ یبرا یمحکم پسند لیدل

 هی.  مونهیمن وتوم نیموضوع فقط ب نیکره و البته ا انی.که با ما مسهیهم دستن البته منظورم از ما همون پل یا

فتم گ  ناروی. امیهم پرواز دار گهی.دوهفته دانیسر نخ م داکردنیپ یبا ما برا رهیدا نیا یدونفر از بچه ها گهید وضوعم

 کرد واسه اعزام به کره باخودم... یچون من تورو معرف یباش انیکه درجر
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ب  یبعد از تمومشدن کارامون نگاه میاز کاراشون نوشت ستیل هی مویاز پرونده هارو چک کرد یو کل مینشست ایآر با

ز پر بود ا ایاتاق آر ایمنم رفتم تواتاق آر روی. احسان رفت تو اتاق من بعداز شب بخدادیساعت کردم سه رو نشون م

 هیو  کیبودمش.آروم آروم رفتم نزد دهیبود انگار تا حاال ند رد یروبرو واریرو د ایدرو باز کردم عکس آر ایعطر آر

 بوس از رو گونه اش زدم.و شروع کردم باهاش حرف زدن 

 خوابم برده بود یک دمیمبودم که نفه رهیب عکس خ ینطوریهم نمتیبیم گهیچهارده روز د یآر

 .حشیبا تسب گفتیکه داشت سر سجاده زکر م دمیاحسان رو د ییرایپا شدم نماز بخونم رفتم تو پذ میپنجو ن ساعت

 نگامو حس کردو نگاهش ب من افتاد. ینیسنگ انگار 

 سالم قبول باشه. وگفتم

 .یباشه آج ریماه نشستت.صبح توام خ یسالم به رو-

 ... 

شکالت  هیبا  ینیتو س شیکی ختمی.سه تا آب پرتغال ردمیصبحونه رو چ زیخوندمو بعد از نماز رفتم م نمازمو

 به خورد. میگذاشتم رو اپن و اومدم نشستم احسانم اومد نشستو باهم شرو کرد

 اونجا. یگذاشت یاون واسه ک یآج-

 هست.  ایاون ...اون ...فکر کردم آر-

 .خورمیم ارویباشه من سهم آر گفت  من ناراحتم دیکه د احسان

 .دیرو سرکش وهیآب م شیو با حرص نما خورمینم دبگمیرو در اوردو گفت من چقدر با ایآر یرفت اونجا ادا-

انگار دستمو خونده  دونهیم رویکه انگار همه چ کردیباهم رفتار م یجور هیباعث شد بخندم.احسان  حرکتش

 ...یییی.هع

.... 

 .کردیاون جاشو پر م ایودر نبود آر ایشرکت بعد احسان رفت تو اتاق آر میرفت
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 ینکدوم ازشون بند قانو نمیبب نکهیکردمو شرو کردم به ا  میکه ازشون داشت ییکه گذشت سرمو تو پرونده ها کمی

 تخلف داره کارشون. ایندارن.

 دخترو پسر جلو روم بودن. هیخورد سرمو برداشتم  زیتا ضربه به م چن

 .یانگار غرق کار یخانم-دختر

 .میداشت یقرار قبل مینیبب ستویر میتونیم

 چند لحظه . بله

 شون کن داخل. ییاز تماس با احسان ک گفت راهنما بعد

 . شدم داخل زدن در از بعد  ربع بعد احسان زنگ زد ب تلفن وگفت که منم برم تو هیداخل  فرستادمشون

 نشسته بودن. مهمونا

 .نیبش ایب یرو کرد سمت منو گفت آج احسان

 عرفان زمان هستن. یوآقا ییخانم عسل طال شونیا

 .ییو گفت البته سرگرد عرفان. وسروان طال نییاورد پا صداشو

از  فیو تعر یب بررس میشروع کرد ایآر کنار احسانم  افتاد رفتم کنار عسل نشستم و باهاش دست دادم میهزار دو

 تنگ شده بود ایدل واسه آر یلیخ میدی. ساعت چهار بود دست از کار کشمیدکه ب دست اور یاطالعات

تکون دادمو  یتاکس واسه دست. باشم تنها داشتم  .احسان با .دوستنطوریهم هم هیکردم وبابق یخدافظ بااحسان

 به بازار... نی.سوار شدمو گفتم آقا منوببرستادیوا یتاکس

 ... شدمینواختنش تنگ شده بود انگار آروم مدلم واسه  رمیبگ النیو هیبرم  خواستمیم

 ییالط یبا تارا یمشک النیو هیتک تک مغازه ها  دنید به کردم وشروع  رو حساب کردمو هیکرا نییرفتم پا میدیرس

 اجیروش احت خیریبهم داده بود واسم پول م ایکه آر یکه حقوقم بود و کارت یچشممو گرفت با پول ییبا آرشه طال

تنگ شده بود در خونه رو که باز کردم  ایآر واسهنداشتم.خدارو شکر. پولو حساب کردمو رفتم خونع دلم  یپول
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 شدم ب رهیدر خ یکه بودم جلو ییگلومو گرفت.سر جا یبغض لعنت نیدرو باز کردم بازم ا ایسمت اتاق آر دمییدو

 در. یروبرو ایعکس بزرگ آر

پس.اشک اومد رو گونه  ییمن دوروز واسم قد دوسال گذشته کجا معرفت یب ی.دو روزه رفتدیاز چشام چک اشک

در اوردم.و کوکش  النویو قفالشو زدم و و نیب گونه اش زدم. جعبه رو گذاشتم رو زم یهام رفتم جلو و بوسه ا

 .شرو کردم ب خوندنکردیم سیخ شتریکردم.شرو کردم به نواختن با هر تکون آرشه اشک چشام صورتمو ب

 .....از... شادمهراغوش

 باز نکن یک چیه یاز من به رو ریرو به غ آغوشت 

 آرامشم جدا نکن  هایخوشدل نیاز ا منو 

 با تو بودن پر از عشق و خواهشم یبرا من

 کشمیبودن کنارت تو بگو به هر کجا پر م واسه 

 آغوش تو مقدسه ریتو آغوشت بگ منو 

 نفسه کیمن تولد  یبرا دنتیبوس 

 کشهیم شیربون تو منو به آتمه یچشما 

 شهیتو عادت ترک هم نم یدست ها نوازش 

 تو آغوش خودم دغدغه هاتو جا بذار فقط 

 اریمن ن یکسو جا چیعشق من بمون ه یپا به 

 نزن یلب کس یلباتو رو تن و رو مهر 

د زار بلن یواسم نزاشته بود افتادم رو زانو وباصدا یاشکام جون گهید. به من بوسه بزن به روح و جسم و تن من فقط 

 زدم

 



 یهمسر اجبار

 
185 

 

اب خوردمو آماده شدم رفتم کالس.سر کالس اصال تو حالو  وانیل هیپا شدم. اشکامو پاک کردم. رفتم  نیرو زم از

 .کردینگاهم م یداده بود ب من و ه ریپرهامم گ نیکالس نبودم ا  یهوا

 ونوراداتیو من ا دیاون بکش یکه از رو  خوامی.البته عکسشم باشه من باعکس مدیکن یچهره طراح هیبچه ها -.استاد

رو  نبود رفتم یزیو رو کردم چ ریز مویگوش یحق خروج از کالسو نداره. گالر یرفع کنم تا بعد از تموم کردن کار کس

 هیمم به بوم بود چشش هی ایچهره آر دنیکردم ب کش وععکس با احسان داشت برشش زدم و شر هی ایآر لیپرو فا

بود کخ واقعا  ای. طرح من آرواریرو د میساعت بعد تموم شد آخره سر طرح هارو زد می.سه و ن ایچشمم با عکس آر

ماهرانه  یلیخ واقعا  کرده بود ینگاهم رو چرخوندم از رو طرحم وچشمم افتاد رو طرح پرهام .منو طراح دیدرخشیم

 . کنهیمنو نگاه م یایداره عکس آر یاخم هی دمبای. رومو کردم سمت پرهام که دفیظر یلیدر اورده بود خ منومدل 

 طرح امروز  نیاستاد ب خودم اومدم.بهتر یباصدا

 .عکس عشقمو نشونش دادم و گفت  نمیرو بب یطرح اصل شهیبود. م  عیخانم رف طرح

 .هیعال یلیخ کارت

  یاز بچه ها گفت عکس چه نصبت یکی

 رو انتخاب کرده. عیمه. که خانم رفطرح واسه پرها نیدوم

 . یعکس دار نیبا ا یآنا چه نسبت دیاز بچه ها پرس یکی

 دیاب گفتمیم دیدر دل پرهام بود.با دیکه شا یسرکوب کردن عشق یراه برا نیسکوت کردم ....سکوت.اما بهتر اول

 . رهیم زارهیم  پرهام حفظ شه.اون اگه بدونه بازم شیتا آبروم حداقل پ گفتمیم

 به سحر گفتم .آقامونه. رو

نگاه ناباورانه بهم انداخت  هیساکت شد انگار همه جز من ازعالقه پرهام به من خبر داشتن.پرهام رو نگاه کردم  کالس

 .رونیو از در رفت ب

 یگفت یآنا جد-

 گفتم.  یجد زمیبه سحر گفتم آره عز رو
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 .یگفتیبهش م یجور هیخوب  یکارو کرد نیبا پرهام ا چرا

 نگفت. یزیکه چ نیا  از کجا بدونم نم

 . الیخی.بیتوام حق دار-

 بمیداده تعق نیماش هیشدم رفتم سمت خونه. تو راهبودم که احساس کردم  نیو سوار ماش رونیکالس رفتم ب از

 .کنهیم

  هیک دمیفهمیم دیبا  سادمیتو کوچه وا رفتم 

 بلله پرهامه.  دمید نهیآ ازتو

 زنگ خورد. می. اونم زد رو ترمز گوشابونیوسط خ سادمیوا رفتم

 پرهام بود. شماره

 .دییبفرما الو

 باهات حرف دارم. ابونیپارک سر خ ایچند لحظه ب گمیم یچ نیآنا تورو خدا تورو خدا قطع نکن توروخدا بب-

 التماس تو صداش بود که گفتم باشه. انقد

 .میباشه بر-

 یا گهیخاطر دارم با کس د ایبا آر یموندم دوست نداشتم پارک سرعت رفتم به سمت پارک و زدم رو ترمز همونجا با

 خاطره داشته باشم.

 نشست. نیاون اومد تو ماش نییپا نرفتم

 .یتو متاهل-

 یدوسش دار-

 .دمیبار تورو با شوهرت ند هیپس چرا من -
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 بارم. هی یکردم.حت بتیکه انقد تعق من

 پرهام بس کن من متاهل. و شوهرمم دوست دارم .-

 واستادم. کردمیاحساس گناه م نکخیبخاطر ا نمیا

 نیبهتر کنمینم یمن شونه خال مونمی. من پات میاما اجبار یتو متاهل یآنا از من پنهون نکن تو اونو دوست ندار-

کنار اومدم خودتو از من  یآنا من با همه چ دونمیم تویزندگ انیکردم و جر قیاز شوهرت تحق زارمیواست م ویزندگ

 .رینگ

 .یفهمیب تو ندارم م یحس چیه من

 .یپرده باهات صحبت کنم که دل بسته پوچ نباش یخواستم ب نیواسه ا کنمیخودم عاشقم حالتو درک م من

 کنمیسر م مییبره من تا ابد با تنها ایآر  اگه یتا حاال قبول کردم و حت رویهستم و همه چ ایعاشق آر من

 .شمیم یمن چ یدونیآنا تو نم-

 بامن. یزنیحرف م ینطوریکه ا یدونینم

 ک خودش عاشقه.  یبش یعاشق کس خوامینابود کنم نم خوامیپرهام من تورو نم-

 تحمل کنم. یحاال چطور دمی.من واسه تو جونمو م یکردیکارو م نیبا من ا دیتو نبا تونمیآنا من نم-

.پس ب منم حق بده از یذرگیکه من از عشقم بگذرم .تو از من نم یگذریاز عشقت م یپرهام تمومش کن تو عاشق-

 .تونمیعشقمه نم اینه آر اینگذرم. حق دارم  ایآر

 نییآنا و رفت پا فهممتیبزنه رو کرد سمت منو با بغض ادامه داد.م یو بعد پرهام خواست حرف میتو سکوت موند کمی

 دروبست و سرمو گذاشتم رو فرمون فوق العاده کم اورده بودم ...

 طیبا شرا شدیاما روم نم ششونیاسرار کرد که من برم پ میمامانش تنها بود کل ومدیخونه امشب احسان نم رفتم

 اومده. شیپ

 یتباشه. ح ایدن خواستمینبود نم ایاز رو تاسف تکون دادم آر یکنار درو زدم سر دیبود کل کیباز کردم خونه تار در

 .هیراض طیتماسم نداشت .البد از شرا هی
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 .یآر یشکیهم یو نشستم جا ییرایذعوض کردموبرگشتم تو پ لباسامو

 رفته کال ایآر ینخورده بودم بازم گرسنه ام نبود از وقت یزیچرا ازصبح چ دونمیمبل نم یگذاشتم رو پشت سرمو

 .شدیواصال گرسنم نم رمیس

.هه رفتم تو اتاقم.قبل خواستیروم م ایرو کردم.حوصله اونم نداشتم خاموشش کردم دلم بازم و بازم آر رویز ونیتلوز

 . رفتم جلو جلو تر. دمید نهیآ تو خودمو  که دراز بکشم رو تخت نیاز ا

خدا شکر  یدو روز.هه.مسواک نزده بود.هه.ا ینیب بعد موامم شونه نکرده بودم  ایاون آنا نبودم از رفتن آر گهید

پرهام که سهله  خوامیرو نم یزیچ چیه ایمن بازم بدون آر بامیبگه جذابم بگه ز می.اگه کسیبهم داد یبخاطر هرچ

 زدم. نهیپوزخند به آ هیو بس  ایه نفرم اونم آریمجنون  الیاگه صدتا از پرهام مجنون ترم باشه من فقط ل

 

 هم که  نهییهزار آ یاست روبرو نیا قصـــــه

 

 حاال کـــــه  نمیبیتـو را م ریتصو ستـــــــمیبا

 

  ایروز باشــــــد  کنـدیم یفرقـــــ ہچ یستــــین

 

 است . نیقصه هم زییپا ایبهـــارباشـد  شب

 شدم. رهیاخیگرفتم .به عکس آر نهیاز آ رومو

 ی.... آرایخوش یلیمن خ یمن تنهام ...دلم گرفته...فک کنم ب یی.... آقاییآقا یجونم...)اشکم در اومد(خوب ای...آر ایآر

 یچ نی.بب..ایباشه ....آر یتو بگ یهرچ دمیقول م ایخونه..تو فقط ب امین رید دمیبخدا قول م ایب گهیبار د هیبار  هیفقط 

و ... اصن تو ام منیهمه رفتن توام رفت معرفتیادامه بدم.ب تونمیکه نم ینبدو خوامیفقط م ستآیشدم.بخدا منت ن
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 یزاشتینم یهق هقمو ...اگه تو بود نیبب ی..آرادتهیدست دومم... هیمن ...من  یخوایهه معلومه که نم یخوایم

 گفتنات... یشه.دلم تنگ شده واسه آن ینطوریا

 بگو خانمم بگوو.... گهیبار د هیبار  هی

 ییجاها .تو ک یچ نمیبخوابم اگه بازم کابوس بب ترسمیجونم من م ای.اصن آرگرفتیام م هیگر شتریهق هق خودم ب از

 داریبعداز ب یصداتو که اول صب خوامیمن بازم م ای. آریاتم لعنت وونهیبفهم من د ای.آررررریبغلم کن یایعشقم هاب

 گهیبار د هیفقط  گهیبه بار د ی.آر یصدات گرفتگ واسه رفتیم قنج دلم  چرا چون یدونیبشنوم م دمیشنیشدن م

 بار هی ففط  بعد از خواب  ختهیموات به هم ر نمیآرزومه بب

 . تیشونیباشه رو پ سیت خسر یموا یایازحموم م یدارم بازم وقت دوس

 کو .... امیآر  ایخدا

 .یریگیروحمو ازم م یسخته تو دار یلیخ گهید نیکنار اومدم.ا میزندگ یکه بد نبودم با همه چ من

زنگ خورد.رفتم  یاب خوردم. خواستم برم تو اتاق گوش وانیل هی.خواستی. دلم آب مهیتوآشپز خونه با گر رفتم

 سمتش ....

 .دییبفرما الو

..... 

 پشت سر هم ومدیکه م یینفس ها یفقط سکوت وصدا یچیه

.... 

 .یگینم یزیچرا چ الو

 ..... 

 .یکالفم کرد اه

.... 
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 رو گذاشتم سر جاش بازم زنگ زد الوو. یگوش

... 

 بده ... گهید یجا تویزنگ نزن حوصله ندارم خدا روز توروخدا

 ریگ غامیرو گذاشتم. و زدم رو پ یگوش

 بود.  ریگ غامی.اما نفرفتم رو پبازم زنگ زد طرف

اه نگ یبعد از کم دمویدراز کش ایزنگ نزد. رو به عکس آر گهیفقط و فقط سکوت بعد چند لحظه قطع کردو د بازم

 کردن خوابم بررررررد...

 اومد دنبالم. و منو برد خونه شون. انی.بعد از اون شب بابا کگذرهیاون شب که تنها بودم تا حاال هشت روز م از

 .زمیم قلم  رو ایآر یاز بنرا یکیاتاق بودمو داشتم  تو

 یاما سمج تر از اون بود که دست نزنه. اون چ ندشیبوم گذاشتم رو تخت که نب عیاومد تو سر نیاتاق باز شد.آذ در

 بود آنا

که  کردیبرش داشت داشت نگاش م عیواز رو تخت سر نمی.بده ب یزنیطرح م یدار دونمیجان من که م نیآذ یچیه

 . زهیبر انگ نیتحس هیعال یلیگفت واقعا آنا خ

 بهش گفتم . رو

 خودمون بمونه. نینگو ب یکس شیتورو خدا پ نیآز-

 .زمیباشه عز-

 سوال بپرسم  هی آنا

 زمیعز بگو

 چشه. دونمیاما بابا نم رهیسفر م نیاز ا شهیکه هم ایچرا بابام ناراحته آر یدونیم تو

 .دونمیمن...نم-
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 البته واسه آهنگ و قدم زدن یاینم اطیبرم تو ح خوامیم الیخیزن داداش حاال ب باشه

 کره. میدوازده بر دساعتیفرداشب با اطیتو ح  نییبر داشتم باهاش رفتم پا مویهنذفر 

 آنا-

  دیخر میفردا بر-

 میبر زمیآره عز-

 .یآج ولیا-

 .میدادیتو گوشمون بودو آهنگ گوش م هامونیهنذفر مویزدیهم قدم م کنار

 

 

 البته با هزار فکر. دمیرفتم تو تخت و خواب میتو مستق میرفت قهیدوازده و ده دق ساعت

 بازار. میرفت نیمنو آذ ایآر نیرفتم شرکت و کارارو روبه راه کردم و زود تر اومدم خونه با ماش صبح

مو گرفت نویآذ دست. بودم مانکنا تن که  پسرونه یافت هاو ب وریسمت پول رفتیهمش نگاهم م میکه بود توبازار

 دیتو مغازه آقا ببخش دمشیکش

 بله خانم-

 شمیبغل وریاون پول نیاریاون دو مدل بافتو ب شهیم

 رو برداشتم. یکاربن یآب هیو  یشمیسبز  هی-

 .رونیب میاومد میرو هم گرفتم .پولوکه حساب کرد یکاربن یآب وریپول هیخانم و  ممنون

 هیگرفت و دست آخر نوبت من شد اونقد گشتم تا باالخره سر از  لشویوسا  مغازه هیتو  میرفت دیدستمو کش نیآذ

گ رن هیو ناز  یبلند بودن وکامل عروس بایبزرگ در اوردم. دو دست کت وشلوار دخترونه که کتش تقر یلیمغازه خ
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 یساکت شده بود تا مواقع ضرور یلی.بودن. خریهمرنگشونم برداشتم از جنس حر یدوتا روسر یمشک هیو  یسرمه ا

 نمونده بود. یحرف گهی.چون دزدمینم یحرف چیه

 .میگفتم بر نیحوصله رو به آذ یلباس گرفتم و ب گهیدست د دو

 زن داداش-

 جانم-

 شده. یآخه چ یتوام مث آقاجون یچرا انقد گرفته بود-

 .زمیدلم گرفته عز کمیروزا  نیفقط ا یچیه-

 . کنهیرو درست نم یچیبودن ه نیباش بخند غمگ الیخیب اسیقانون دن نیخودتو ناراحت نکن ا-

 .زدیساعت هشت شب بود من دو پرواز داشتم .دلم شور م میروشن کردمو راه افتاد نویماش

 گفتم. نیآذ به

 .یاز داشپورت بد ید یس هی شهیجان از فلشم خسته شدم م نیآذ

 باز کرد و گفت درشو

 بدم نجاتیا ایفلش آر یول سین ید یس

 . زمیبده عز آره

 ...دیچیپ نیتو ماش زادهیعل یگذاشتمو صدا فلشو

 

 اما دلت بامنه  یدور ازم

 دورم اما دلم روشنه  ازت

 تو  یمن عکس چشما یتو عکس چشمامه و تو چشما یچشما تو
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 کنمیصدا م یدارم اسمِ تو ه کنمیک دورم ازت همه خاطره هامونو خط ب خط دوباره از اول نگاه م ییلحظه ها نیا تو

. . 

 کشمینفس م التیدارم با خ کشمیگفته از عشق تو دست م یک 

 یکشی... نفس م المیتو هم با خ یچ آرامش یبیحس عج چ 

  یخور یتو هم مثل من بغضت و م یتو هم مثل من دلخور دونمیم 

 فاصله نیا شهیخوب تموم م یپراز حرف و دردِ دله ول تنگاه

 میزدیک باهم تو بارون قدم م میقد یمثل اون روزا دوباره 

 . . .  میکنیو زمان و عوض م نیزم میکنیحض م گهیاحساس همد از 

  کشمینفس م التیدارم با خ کشمیگفته از عشق تو دست م یک

 یکشینفس .. نفس م المیتو هم با خ یچ آرامش یبیحس عج چ

  یخور یتو هم مثل من بغضت و م یتو هم مثل من دلخور دونمیم 

 فاصله نیا شهیخوب تموم م یپراز حرف و دردِ دله ول نگاهت

و زمان و عوض  نیزم میکنیحض م گهیاز احساس همد میزدیک باهم تو بارون قدم م میقد یمثل اون روزا دوباره 

 میکنیم

 اما دلت بامنه. ی. ازم دور 

 بود ایحرف دل آر نیا کاش

 

 کرد.  وونمید یبغض لعنت نیا بازم

 شده باشه .... نیکمال وتمام مال ش گهید اینکنه آر زنهیشور م یدلم بد جور امروز
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 . خوردنیتو خونه بابا ومامان جون داشتن شام م میرفت

  جون آقا چشم  غذا دیایآنا جان ب-

 هنوز ساعت نه. ی. بمیکنیباال لباساتو جم م میریبعد م میغذا بخور ایب یمردم آ یگفت من از گشنگ نیآذ-

 ب خوردن. میکنارشون نشستم.و شروع کرد رفتم

م به هیبود من هستم کاف میبزار کمبود پول ونیبا احسان درم یداشت نیکار هر باش خودت مواظب  جون دخترم آنا

 .یبگ

 .سپارمیرو ب تو م ای:دخترم آر مامان

 چرا رفته. ایآر دونهیهنوز نم نیا کردم هنگ  لحظه هی

ون مرد واقعا مهرب نیا ردیآرومم م شتریو ب شترینگاه بهم کردو چشاشو رو هم گذاشت با هر نگاهش ب هی انیک باباب

 بود.

 .نیمنو آذ میاز خوردن غذا سفره روجم کرد بعد

 سمت اتاق من. میرفت و

 شیگوشیباش باز یمواظب احس زمیباش عز ایاونجا مواظب خودتو آر یرفت  .دونمیجان من تورو مثل خواهرم م آنا

 کار دستتون نده.

زنگ خورد شماره احسان .  میگوش رونیب میرفت نیبودم گذاشتم و تو چمدون ومن آذ دهیرو هم که خر ییلباسا

 دم درم. گهید قهیتعمل گفت. داداش پنج د یجواب دادم ب

تا دم در  نی.آذکایواسه آمر یو آرمان هم که رفته بودن کنگره ا ی. ماننیکردم از آذ یخدافظ انیمامان آذر و بابا ک از

 باهام اومد .

  نییکرده بود .اومد پا پیت یلیخ احسان

 سالم زن داداش.-
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 وچمدونو گذاشت باال فیوک

 .کنمیاومدن محرومت م رانیاحسان مواظب زن داداشم باش واگر نه ا ی:هونیآذ

 

 خودم . کنمیواگرنه برگردم کوتاهس م امیتا م یکن زبونتو کوتاه کن یسعتوام  نیآذ

 رسهیچه غلطا داداشم هست حسابتو م-

به  کننیگرگا که حمله م نیا حالت  رفت سمتش ستیبلنده.داداشت هم ن یلیاالن کوتاهش کنم انگار خ دیانگار با نه

 زدو فرار کرد تو خونه. غیج هی نیبره.که آذ

 .دنیپریخروس ب هم م نیدوتا واسم خنده دار بود هر بار ا نیرفتار ا یلیشدم خ نیسوار ماش دمویخند 

 منو. نیبب یآج

 بهش کردم گفت. یناه

 رنگ به روت نمونده. چرا

 .یداداش  کنهیسرم درد م کمی یچیه

 چهرت نگرانه  یهست ینگران چ یآج

  انیم یک هیداداش بق یراست

 رفتن فرودگاه  اونا

 .کردم سالم سرگردم به و دادم دست عسل با  فرودگاه میدیرس

 پرواز کرد. مایکوتاه هواپ یمعطل بعداز

 رو... ایواسم اگه من آر ستین  خب چیاگه به اونجا برسم ه دونستمیم

 اه لعنت بهت آنا. ومدمینم کاش
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ست د   گهیمحض ..... از اون شب که تنها بودم به بعد د یکیتار  زل زدم رونیبه ب میصندل یگذاشتم رو پشت سرمو

وم بودم تو دلم خونه پس آر یبخندم وقت تونستمینم گهیغممو بپوشونم د تونستمینم گهیخودم نبود دلم گرفته بود د

 ....دمیخواب رفتو روهم چشمام  خودم بودم

 شدم پاشو  داریاحسان ب یباتکونا

 میدمیرس یآج-

 باز کردم  چشمامو

 .یزک یگفت یبه خرس قطب-

 .نییپا میبا هم رفت دستموگرفتو 

 .خوادیآزاد م یدلم هوا ششششی:آخاحسان

 .با اداهاش.می.ماسه نفر از خنده روده بر شدمیو داد زد سسسسسالم چشم تنگا ما چشم گشادا اومد نییپا رفت

 دنبال خودشو منو برد داخل سالن. دیدست منو کش میدنبال عشقم بگرد میبر ایخاک بر سر ب یایکجاست آر پس

و ر ایکنارش بودو ساعد آر نی....ش نیمنه.ش یایآر نیممنون ا ایخدا زادی.قلبم ....قلبم ....تند م میدیرو از دورد ایآر

از  دیمارو د ایآر  واستاده اونجا یعشقم چطور نیبب مهیکنار زندگ یک نیبب ایبود گرفته بود. خدا بشیکه دستش توج

که واقعا فوق العاده بود تنش  یکاربن یآب رهنیپ هیبشم من عشقم.  تگون یچال رو یفدا یا لبخند زد الهدور به م

ه هم ب میدی.رس زنهیموقع ها م یکه بعض ینکیدور گردنش و اون ع یشال مشک هیپاش کرده بود  یمشک نیج هیبود 

 یروبوسو میبا هم دست داد نیهمو بغل کردن فکر کردم االنه که از تو هم رد بشن من و ش ینطوریو احسان ا ایآر

ما چهار تا هم  نیماش هیسرگردو عسل با  یسمت در خروج می.راه افتادمیکرد یعسل و سرگردو بهشون معرف میکرد

 .میباهم بود

ته  ایخدا نکشدت احسان.آر پروندیداشت مزه م یه نیجلو بود احسانم پشت سر ش نیش اینشستم پشت سر آر من

  نهینگاهمو نب ایآر نکهیزدم واسه ا مویدود نکیالغر تر شده بود. ع شهیاومده بود واز هم ششیر

 .ی:خب آنا خانم.چه خبر چرا انقد ساکت ایآر

 .گذرهیم یچی:همن
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 . گذرهی:فکر کردم نماحسان

 گرسنه ای دیبچه ها خسته ا ایآر

 هردو مورد  میج نهی:گزاحسان

 بازم. یاومد تو که بودم شده راحت تازه من احسان  و گفت دیخند ایآر

 .یچشم تنگا قاپتو بدوزدن تو عشق خودم نی:عشقم اومدم گفتم نکنه ا احسان

 نقشه بکش. تیمال منه ها تو واسه بغل دست ای:احسان آرنیش

 .یچه صاحاب هم خواهرمه هم خودش صاحاب داره اونم شونیا نیتوجه خانم ش قابل

 متعلقدبه عشقم بود. ایدون یچشم ها نیتر یدوست داشتن دمیدیرو خودم م ارویاوقات نگاه آز یآگاه

که در  یرفتن تو دوتا اتاق از خونه بزرگ نایکرده بود سرگرد ا ایآر زونیبود که خودشو آو نیش نیاونجا بازم ا میدیرس

نگار ا ایسرما تنش نکرده بود. نیواسه ا یلباس گرم چیانگار ه ایآر  شرکت میآنا بود.قرار بود بعد از ظهر بر اریاخت

وتاه ک کیتن هیو احسان هم اتاق کنار اتاقم بود.لباس هامو با نیبود ش هکه بهم داد یبود رفتم تو اتاق وردهیاصن ن

نبود اما خودم  یتیمحدود نجایشال هم سرم کردم درسته ا هیدم پا عوض کردم. و  یشلوار مشک هیو  یمشک

ان و احس ایآر یهمراه خودم بردم که لباسا کارویو سه تا از پالست رونی.حجابو کنار بزارم.از اتاق رفتم بخواستمینم

 توش بود.

هم  نیش زدنیبودن.رو مبل دونفره نشسته بودنو با هم حرف م دهیوقت بود همو ند یلیو احسان انگار خ ایآر

 چطور بود که نبودش. دونمینم

 .گذرهیمن با لبخند نگاشون کردمو گفتم خوش م کردنینشستم رو مبل رو بروشونوهردوتا با لبخند نگام م رفتم

 .یلیرو گونش زد و گفت آره خ یو بوس ایدستشو انداخت گردن آر احسان

 داداشم مام ها. نیبود ا ایح یب عجب

 دادم به احسان. میکی ایدادم دست آر کویپالست دوتا

 ؟هیچ نایا-ایآر
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 .یکیمن  ی:تو دوتا داراحسان

 بچه ها گفت نیع

 .یمن دار هیاز صدقه سر هیادیهمونم سرت ز-ایآر

 .نیدوست دار نمیب دیباز کن اهللی:د  من

 گلم. هیخوشگله. ممنون آج یلیآنا خ یمال خودشو باز کرد وا احسان

نگاه انداخت که منم   هیهم در اورد . رویبهم انداختو دوم نییپا زهیرینگاه ازون نگاها که دل آدم م هیهم باز کرد  ایآر

 با لبخند نگاهش کردم .

 گفت بچه ها من برم باال لباسمو بپوش واسش ذوق کردم.فعال بچه ها احسان

 اما بعد میسکوت کرد کمی. اول میتنها شد ایآر منو

 .ستهیات ب قهی.سلیدی:ممنون واقعا زحمت کشایآر

 .کنمیخواهش م-

 ایآر-

 جان دلم -

 .یکنار اومد طیشرا ؟بایندار یمشکل نجای؟ایباهاش خوب-

کنار  مجبورم طمی.در مورد شرامیبشناسمت فعال نامزد یخو دیندارم با یمن گفتم فعال آمادگ میندار یکار ادیباهم ز-

 .امیب

 .یچرا انقد الغر شد-

 نم.که عادت ک خورمیعادت کنم انقد م دیبا ی.ولسیمعدم اصن با غذاشون سازگار ن خورنیم نایکه ا هیبخاطر کوفتا-

 بود. شتیپ یک یتوچ
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 .انیخونه بابا ک هیروز تنها و بق هیمن چند رو احسان -

 .ادیتنت م نمیب یلباسو بپوش شهیم

 به چشم. یا-

 بال. یب-

جزب  دیسف یرهنیپ ریز هی رشیباز کرد و ز رهنشویاما همونجا جلو پ کنهیباال و لباس و عوض م رهیکردم االن م فکر

 من تحمل نداشتم. نییبود سرمو انداختم پا

 چطوره.؟ دیچه بهم م نیآنا بب-

 بر داشتم و نگاهش کردم. سرمو

 تو سالن رفت.و گفت  نهیبود.به سمت آ یعال  واسش فوق العاده بود واقعا یشمیسبز  واقعا

 تنم باشه. خوامیم نیهم اریمارک پشت گردنشو در ب نیا ایآنا ب-

 .دمیدیرو که مارکه بهش وصل بودو نم یپشتش و ماشااهلل بلند قد بود چشمم گره ا سادمیسمتش و وا رفتم

 .رسهیراستش قدم نم ایآر-

 ... بزار فقط پاره نشه چون واقعا روش حساسم زمیباشه ...باشه ...عز-

 طرفمو رو زانواش نشست. برگشت 

 بفرما-

که پاره نشه. دوست نداشتم به آخر نخ  کردمیم دقت کنم باز بودو بافت مدل که لباس مارک نخ بافت  دست بردم و

دستامو دور گردنش  یتنگ دل شدت از داشت امکان لحظه اماهر  باالخره باز شد شدیتموم م یکینزد نیبرسم چون ا

 گفتم کردن. سیصدا صودتمو خ یو ب یآروم به  حلقه کنم . اشک چشمام

 تموم شد. ایآر
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 هکنیم وونمیباز کردن مارکا د نیهمش فکر ا رمیگیمارک لباسو م نیآنا من هروقت ا یکردو گفت مرس نهیبه آ رو

 .خوادیواقعا حوصله م

 لحظه که خودشو بر اداز کرد منم چشمامو پاک کردم. چند

 .یخانم یسمتمو گفت مرس برگشت

 شد تو صورتمو گفت. قیدق کمی

 .جوجه

 کرد. فیخم ظرا هی

 بوده؟ها یواسه چ هیگر

 .یپول باالشو داد یلیخ نکهیاز ا یناراحت نکنه

 .گرفتمیدوست نداشتم که نم ه؟اگهیچه حرف نینه نه ا--

 گفت یحالت با نمک با

 دوست داشتنت جوجه. یمن به فدا-

 .کردنیاعتراض م ی. هرکدوم از گرسنگوستنیبچه ها اومد که به جمع ما پ یصدا

 ها بچه ها اومدن. یجوجه قسر در رفت-

 کنار هم. و با هم مشغول حرف زدن بودن. ایو احسان و آر ریاومد کنار منو ام عسل

  یاز گشنگ میخدا مرد یوا-

 .میدستو پا کن یزیچ هیآشپز خونه تا  میبر ایب-

سرا رو پ شیپ رفتم و  نوشتم تسیل هیاز رو اپن برداشتم و  اداشتی.کاغذ نجایکه ب درد کتر من بخوره نبود ا یزیچ

 گفتم  ایبه آر
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 .ستین خچالیتو  یچیه ایآر

 پر کرده بود. نیکه ش خچالوی

 .میخوریاز اونا نم ماکه

  کنمیم داشیاما پ دونمیرو نم یرانی.هرچند راه بازار اولی. ایغذا درست کن یخوایم ینی

 قهوه درست کنم واسه خودمو بچه ها... هی.منم رفتم دیرفتن واسه خر ایو آر احسان

 

 ترفیم جی. من که کال سرم داشت گادمیرفتن کل خونه رو گشتن .دوست نداشتم سر از کارشون در ب ریو ام عسل 

.رو مبل دو نفره دراز شدمیم ینطوریبعدش ا شدمیم متیسوار هواپ یوقت شهیهم یبدبخت ب  رفتم قهوه هارو اوردم

 و پامو تو شکمم جم کردم و سرمو رو دسته مبل گذاشتم ... دمیکش

 .... آنا

 ... یآج

 تو چته... پاشو

 ک احسان شونه هامو گرفت. وفتمی.خواستم بدیسرم چرخ ادوریمحض باز کردن چشم و نشستن سر جام دن به

 .سین خوب حالش  آنارو نیبب ایب ای:آراحسان

 .اریآب قند ب کمیادو رو به احسان گفت برو آنارو بخودش د هیکنار آنانشست و تک ایآر

 چشاتو باز کن... ی...خانم یچرا سرد زمیعز آنا

 .. ایبچه ها هم اومدن کنار آر هیمنو بق نیبب خانمم

 بگو... یزیبا تو ام چ یلعنت  داد زد .آنا ایآر

 چش شده... نیا ریام 
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 خسته است. می.فکر کردمیبهش نگفت یزیخوابه چ میماهم فکر دی:واهلل خوابعسل

 .یخی...آنا باتوام چته تو چرا  آنا

 .رهیم جیسرم گ کمیخو ...خوبم ..فقط  ای.آرآنا

 ضعف کرده من برم غذا درست کنم.-عسل

 رو که احسان اورد به آنا داد. یاز آب قند کمی ایآر

 حال. یا بهوش بود اما بشو به خودش داد و بردش سمت اتاق آنا. ان هیبغل کنه پس تک شدینم ریبعد جلو احسان وام و

 

 ...ایآر

 نباش. ینطوریشده آنا تورو خدا ا چت

 .دیرو رو تخت گذاشتم.و دراز کش آنا

که  یچیمنم آنا زنمه من ه تونمینم تونمینم ایبود.خدا خی نیع دمیسردشو تو دستم گرفتمو دستشو بوس یدستا

به خودم  دینبا دونمیم دونمیم ستمیواسش بسوزم خود خواه ن ستیلحظه ها که حالش خوب ن نیا دینباشم با

نا که آنا به آ دمیفهم یدور نیبا ا ایخدا جونمآروم  نمیدلسوز تر نمیآناست مهربون تر نیوابستش کنم اما...اما خدا ا

 چقد عادت کردم

 ایآر-

  جان

 .مایتو هواپ نمیعادت ندارم انقد بش ماستیاونم مال هواپ رهیم جیگ یلیمن خوبم فقط سرم خ-

 . نجامیمن ا یخواست یزیاستراحت کن.چ کمی زمیعز...  باشه-

 .نییپا امیب خوامیم ادیبدم م ییمن از تنها ایآر

 .نییپا میدستتو بده پاشو بر یخانم یکنار تختشو گفتم باشه آن سادمیبود.وا زاریب ییدختر چقد از تنها نیا
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 . امیپاشد و گفت.خودم م یحالیدراز کردو دستشو گرفتم با ب دستشو

تونه.چند قدم رفتم که اونم بعداز مرتب کردن شالش اومد بهم برسه  یدونینم دونستمیکه داشت م ییرنگو رو نیا با

 قدم بزرگ برداشتم.و گرفتمش تو بغلم. هی نیهو دوباره خواست بخوره زم هی میکه باهم بر

 .شتیپ مونمیخب بمون منم م سین اگه حالت خوب آنا

 طبق معمول. شمیواست دردسر م ادیم نیاالن ش شهی...نه نم نه

 یتاب یبود قلبم واسش ب نمیدستم پشت کمرش به خودم فشارش دادم .سرش رو س هیدستم پشت سرش و  هی

 . دمیبوس شویشونیپ دمیازش دور بودم فهم یاز وقت نویکرده بود.ا ریآنا تموم جسم وروحمو تسخ کردیم

داشت  کارش نیام چسبونده بود با ا نهیمنو.سرشو ب س نیکردم و گفتم جوجه بب ادیمعذب بود. فشار دستمو ز انگار

 . کردیم وونمید

 با توام -

 .رهیم جیسرم گ ایآر-

 نیصورتشو با دستم قاب کردم.مظلوم تر سیخ سیبود خ سی.سرشو باال بردم با دستم چشاش خدمیعقب کش کمی

 کرده بود. هیچرا گر نیروبروم بود ا ایدن یچشما

 چشاشو پاک کردم . بادستم

بود. با  از آنا بهم فشار اورده ی. دورتونستمیچشمامو بستمو لبمو گذاشتم رو لبشو نم نمیاشکارو بب نیا تونستمینم

کردمو تموم صورتشو غرق بوسه  کشیکرد ب خودم نزد سیآنا صورتمو خ یاشکا  آنا  یشرو کردم به خود لبا

 میخانمم بسه تحمل ندارم اشکات روان یآن هوار محتاجشون بودم محکم بغلش کردم بس وونهیکردم.چشماشو که د

 که آروم شد کمی شدیگذاشتم تا آروم شه هق هق داشت کمتر م نمی.بسه سرشو رو س کنهیم

  نییپا میبر یخانم یآن

 . اوهوم

 نکن.. هینداره تورو خدا گر دهینکن نه نه جون من فا هیگر ایرنکن آنا جون آ هیگر گهید
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 دنیبچه ها قبل از د شیپ می.دستشو گرفتم و باهم رفتدادمیبه من نداشت چرا جون خودمو قسم م یعالقه ا چیه آنا

 دستامون تو دست هم دستمو از دستش جدا کرد.

 .کردیترش م یدوست داشتن نیازش واحترام قائل بود. و ا زیواقعا واسم مقدس بود واقعا واسه همه چ آنا

 

 

 

 

 

 

 میوستیجمعشون پ به

 . میکنیدرست درمون دستو پا م زیچ هیشب  دیسر کن یشام نی: بچه ها فعال با اعسل

 میمن تصم یبازم از اون کاراش که جا دیبودم با دهیدو نفر که احسان اورده بود رو اصال ند نیا میهم جمع شد دور

 کرده باشه واستخدام کرده باشه رهیگیم

 . دلم واسش تنگ شده بود.خوردیداشت آروم غذا م آنا

 .میریشرکت.؟امروز با شمام فردام یریرو کرد سمت منوگفت ساعت چند م احسان

 .ستین نجایا نیخب چطوره که ش-

 مراسم اونه. ریخدارو شکر.درگ شهیمیتولد دوست صم-

فکرو داشتم چون  نیخودم بود.که ا یاحساس قلب نیا وردالبتهیاما ب روش نم دونستیانگار حرف دل منو م احسان

 .میبا هم بزرگ شد یمنو احسان از بچگ
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 طرف هیاز  شدنیبدبخت م یلیخ شدمیبودم اگه عاشق آنا م یبزرگ یرفت سمت آنا بازمو بازم آنا.تو دو راه حواسم

 آنا که منو دوست نداشت کردمیم نکارویا دیاع آروم بود.پس باواوض کردیم نیهمه رو تضم ندهیبودن آ نیبا ش گهید

به حرف دلم گوش  شیدفع پ شدیخراب نم یکس ندهیهم آ شدیراه بود.هم آنا بهم وابسته نم نیکار بهتر نیپس ا

 .رمیم شیبا عقلم پ دیدفع با نیخودمو خونوادم لطمه زدم اما ا یکردم کال باختمو آبروم رفت به آبرو

چکار کنم و  ینیبه احسان کردم که  ی.نگاهیکه مال قراردادمونن بهم بد یمال یپسورد پرونده ها شهیم ای:آرریام

 بازو بسته کرد. دییتا یچشماشو به معن

 اریب بعدازنهارلپتاپو  باشه گفتم

 :ممنون.ریام

 .گشتیم نتایتو کاب یزیچ هیآنا دنبال  میکردیرو پرونده ها کار م یازنهار کل بعد

حرکتش رفتم شکالتارو از  نیانگار خسته شدو رفت تو اتاقش.خندم گرفته بود از ا گردهیم یدنبال چ مدونستیم

مو پله ها رفت نهییبزرگ . پا وانیل هیتو  ختمیکه گذاشته بودمشون اوردمو خودم شرو کردم به داغ کردنش و ر ییجا

 گفتم خانم آنا خانم ...

 باتوام ها...-

 .ایاتاقو باز کردو جانم آر در

 بودم. اشیکالفه گ نیا عاشق

 جمش کن  ایتو آشپز خونه ب یآب داد یچه دست گل نیبب ایب

 نکردم.فقط. یگفت من ...من کار دیترد با

 خانم .. یفقط چ-

 اخم کردمو در آشپز خونه. هی

 .ادیدنبالم م دونستمیم

 ...ایفت آرکه تو چهرش بود گ یو روبروم با حالت ترس خاص اومد
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 با نمک بود یلیرفتار آنا خ نیداشتم بخندم به ا ددوسیترکیکارا داشت م نیاخمم که با ا من

 نکردم . یبخدا کار یآر-

 گفتنت یآر یبه فدا من

 بااخم گفتم. وبازم

 .زویروم نیبب بروتو

 .کردنیها داشتن باتعجب نگامون م بچه

حرکت رفتم تو با  نیتو اشپز خونه دستمو به حالت سکوت رو به بچه ها تکون دادمو لبخند زدم بعد ا آنارفت

 رو برو شدم . ایصحنه دن نیدلچسپ تر

رفتم پشت سرش و  ومدیمزه مزه کردن دهنش م یگرفته بود و پشت به من واستاده بود صدا یبا دو دست وانویل آنا

دور دهنش  یخنده دار بود نوک دماغش شکالت افشیق واقعا  برگشت سمتم نییاورد پا وانویچنا زدم رو شونش ل

 شده بود  ینیریتمام شکالت. ش

 .ومدیاونقد که اشک از چشم م دمیبلند خند ینتونستم اخمم داشته باشم با صدا گهید

 .نشیبب  یخشکش زده بود.اله یهمون مدل آنا

 بال گشتم مردم.شده خب دلم هوس کرده بود ...از بس دن ی....چایآر

 بلند. یبا صدا دنیو تمامشو خورد بچه ها که انگار اومده بودن شروع کردن به خند دیباال کش وانویباز ل و

 بچه است افتاده تو کاسه شکالت. هیانگار  افهشویخدددا ق یوا-احسان

 بچه ها خوردمش. یخنده ها ونیانگشت زدم و م هیلبش  یشکالت رو نیکترینزد از

 بود.. ایشکالت دن نیوخوش مزه تر ایمزه دن نیتر نیریش

 بچه هانبودن معلوم نبود االن چکارش کرده بودم ... اگه

 مرززز نگرفته ها. نیخو نخند-
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 .نیچکار دار مویخواهر شکالت نیخو نخند-احسان

 .سادیاومد کنار آنا وا و

.... 

 ا رو دوست داشت و کنارش بود.که احسان مثل خواهرش آن نیا زیچ هیاونم تنها از  یلیبود خ خوشحال

 

 ؟یداداش-آنا 

 :جانم. احسان

 .دیاالنم دستم انداخت بهم خند کنهیهمش اخم م ایآر نیا

 .ییییییگفت آبجئ یالت ژیروکرد طرف من وباحالت و پرست یشیاخم نما هیبا  احسان

 .یییییییجووون آبج-آنا

 بهت اخم کرده. اروی نیا-

 آره خان داداش.-آنا

 ما اخم کنه. یرو آبج دهییمادر نزا-

 هست. یواستادمو گفتم من امر نهیدست به س منم

 شوما یباهمون حالت اومد طرفم و گفت ک-

 بله من.-

 .مهیاج یبعد شوماچشمت کف پا نیکله زدن در اوردو .گفت از ا یو اومد جلو و ادا یکنیشوما غلط م خو

 .میکردیکارو م نیا میجلب توجه کن میخواستیکه ن یبچه گ ادیچشمک به احسان زدم.به  هی-

 اش  نهیبکش.زدم تو س دستتو
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 دستو بکش. تو

 تو بکش . اول

 تو دستتو بکش. یبزرگ تر تو

 تو دستتو بکش. یتر کی..ا...ا تو کوچا

 رفته بود تو حس. شتریبه دعوا احسانم از من ب میمثال شرو کرد وباهم

 اومد سمتمو  ریکه ام میکردیدعوا م یجد ماانقد

 کنم. تیدوست داشتم آنا رو اذ میبود.ما ادامه داد یچته تو پسر همش شوخ ایآر

با حالت  یرسیمنو جدا کنه اما زورش نم خواستیشد بود و م زونیکه آنا اومد از کمر من آو میشد زیباهم گالو اونقد

که معلوم بود ناراحت  آنا اما. بودن شوکه  و عسل ریام و  خنده ریز میمنو احسان هم زمان زد زدیبغض حرف م

. اه. واز نیگرفت یبه شوخ زویشمام. همه چ دستمگه من مسخره  هیچه کار نیا نیاحمق یلیشده گفت.خ یوعصب

 بودم.رفت باال و رفتن تو اتاقش. دهیکه اصال از آنا ند یآشپز خونه با ناراحت

  نیدعوا دار  یبود منم فکر کردم جد یچه رفتار نی:خب بابا حق داره اریام

 بچه ها آنا ناراحت شد.رفتارتون درست نبود.-عسل

 .ییرایرفت تو پذ احسان

 .میبچرخ کمی اطیتو ح میچهار بعد از ظهر بود. احسان گفت بر یکایدنبالش رفتم. ساعت نزد منم

  یپس آنا چ-

 .لایخیب توام.... گهیمن که نم شیحرفاشو پ کنهیآرومش م هیگرفته است.گر یلیبزار تنها باشه االن حالش خ-

 .میدیکه آنا واسمون گرفته بودو پوش ییهر دولباسا اطیتو ح میرفت

 که ... اطیتد ح میزدیقدم م میداشت

 ایآر-
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 جانم.-

 .؟یباش نجایا تویادامه زندگ یتونیم ؟یراض نجایاز ا-

 . گفتم.ومدیاز غربت بدم م نکهیو البته ا  میتموم ناراحت با

 یبا آدما یدور از همه چ ی.پول خوش گذرانهیاوک طی.همه شرادیجد یجا هیتو  یخوبه چرا که نه زندگ یلیخ آره

 یازیخودتو از نو باهاشون ب یتونیکه م یا بهیغر

 ؟یدار یهمه چ-

 آره-

 ؟یپس دلت چ یپس عشق چ-

 .دمیبه حرف دلم گوش نم گهیاحسان من د-

 شهی.چون هم یچشیرو نم یوقت طعم خوش چیه یپا رو دلت بزار یوقت یول یخوش نجایا نکهیندارم با ا یکار ایآر

 .یکم دار یزیچ هی

 دل ندارم احسان رباط شدم. گهیمن د-

 خند احسان و ب وضوح حس کردم. پوز

نداره.نگو که امروز از سر عالقه نبود اون همه واسه آنا  ینگو که اون نگاهات معن ستین ششیدلت پ انگوکهیآر-

 مشناسینباشه تورو خوب م ی.بود من هرچیت واسه افت فشارش عاد.نگو که نگران شدنیدنبال اون شکالت گشت

 که دلت باهاشه. دونمیم ایآر

 که داشتم اصن خوب نبود. یواسه هدف نیا و  واسه احسان رو شده بود دستم

 فکرا بودم که احسان گفت. نیا تو

ند چ نیازش معلوم بود ا یست ولکجا دمیتو خودش بود. روز اول که کالداغون بود. واصال نفهم یلیآنا خ یرفت یوقت

 روز تو خودش بود.
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 .خوبه حالش نباشه تنها  اگه ادیبدش م ییبود. آنا از تنها شییتنها بخاطر

 .دهیم یقرمه سبز یتو سرت بو ایبس کن آر-

ذاب تا بعدا ع ارمیاز دلش در ب خوامیو البته اضافه بودن بکنه.من فقط م ییآنا احساس تنها خوامیمن فقط نم احسان

 .نیوجدان نداشته باشم.هم

بخاطر رفاه  یبرده بود.ببره. چون من هدف داشتم.حت یبهش پ یکه تا حدود یاز عالقه ا  ینداشتم احسان بو دوست

.همه سهامم ومدیآنا فقط منو نداشت که ازم خوشش نم دادمیاگه هدفمو ادامه نم دادمیادامه م دیآنا هم که شده با

و منم  کردیرو دنبال م یخوب یبودن.و زندگ مواظبش.احسان و خانواده خودمم کردمیب اسمش م هگیهم چند وقت د

 .کردیم دایپ شیهم سهامشو افزا هیاحسان وبق کردمیم مویزندگ نجایا

 چیآروم بود.پس ه زشونیدر عوض همه چ یول دادنیبد عنق و بد اخالقو از دست م یایآر هیهمه فقط و فقط  اونا

 .امیوقت ازهدفم کوتاه نم

 میاریباال از دل آنا در ب میبر یایم ایآر-

 . میشد شیمدت کم تنگ شده بود خدا بگم چکارمون کنه که باعث ناراحت نیا تو آنا واسه دلم  موافق بودم باهاش

 داداش. میآره بر-

 میبه سمت در خونه رفت باهم

 

 

 

 باال میرفت

به در جواب نداد.صدا زدم گفتم  دمیزم در زد بازم جواب نداد.من مخکم کوبدر زد اما آنا جواب نداد با احسان

 .کردمیداغ م گهیکردم.داشتم د نییرو باال پا رهیآناوبازکن دستگ

 شکستمشآ. یباز نکن انا
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نمازش تو  دیقرمز باچادر ومقنعه سف ییبا چشما میدیزدم به در که در آروم باز شد.آنا رو جلو در د گهیدو بار ر کی

 چه طرز در زدن. نی. ادیزاریواسه من نم شیلحظه آسا هیو گفت شما دوتا  سادیدر گاه وا

  نییپا می.سرمونو انداختمیشده بود عیضا یاحسان که کل منو

و ت می.ماهم پشت سرش رفت میوردیاز دلش در م دیمام نگرانت شدم .رفت تو اتاق با یکنی:د خب چرا درو باز نممن

 اتاق.

 :آنا....ناحسا

 بله

 ییآج

  بله

 .میکن یشوخ میخواستیما م دیببخش

 . گهیببخش د گهیخو د لرزهیمن االنم بدنم م ینجوریا یشوخ

 شدو که آنا با بغض ادامه داد. یچ دونمینم

 ستمیباعث عذابم. من با شما قهر ن شهیبودم.حاال شما دوتا ام دعوا دادم.هم نیهم شهیهم میباعث نارحت شهیهم من

 از دست خودم ناراحتم.

 سمتش و گفتم میدو رفت هر

 .یوقت باعث عذاب ما نبود چیمنظور بود و تو ه یب کارامون همه ما  :آنا خب بخششمن

 میکنیاالن بازم دعوا م گهیجان بس کن د آنا

  دمیچقد ترس یدونی.میزنیحرف م ینطوریبه من نگاه کردو گفت من بچه ام ا رو

 مگه نه احسان. میکنیکرار نمت گهید دیببخش یخانم خب

 خودشه. یکنه خونش پا تی...آره....اما اگه تورو اذآره
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 داره. یشرط هیاولم قهر نبودم.فقط  از

 .؟یشرط چه

 .رونیب نیخونه دلم گرفته منو منو ببر تو

 .یشکالت خورت خواهر ای گرفته  دلت-احسان

 هردوتاشون.-

 حرف نیهمزمان .باگفتن ا دمیاحسان خند منو

 توپ وباحال . یجا هیکه ببرمتون  میآماده ش میبر باشه

 .ایآر یگیراست م-آنا

 .گمیمعلومه که راست م-

 .ایآر یگیآنارو در اورد و گفت راس م یادا احسانم

 با نمک گفت اونقد که واقعا انگار آنا بود. یلیخ 

 بود جواب دادم نیورد.شزنگ خ مینرفته بودم که گوش رونیکه آماده شم هنوز از اتاق ب رفتمیم داشتم

 .الو

 .بگو

 ؟یگیم ینگرفتم چ ادیرو خوب  یهنوز کره ا من

 .شهیروز با دوستام باشم از فردا کارم شروع م هیمگه قرار نشد  امینم نه

 نه گمیم

 گفتیواقعا زور م گهید داشت

 بشه. یکه چ  فهممیکه زبونشونو نم ییتوجشن کسا امیب من 
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 حق منه نمیو ا یتو نامزد من ایآر-

 .داشته  ب جهنم بگو کار-

  یشروع کرد یدیعشقم.در ضمن با من خوب حرف بزنم بازم دوستاتو د یبه دد گنیواگرنه م یایحتما ب دیبا-

 ایباشه منتظرم ب-

 بهشون نگاه کنم واسم سخت بود. دمیکشیرو قطع کردم خجالت م یدستمو مشت کردم و گوش تیزور عصبان از

ار ک نیاتاق بود ا یآب پرتغال رو کنسول تو وانیل هی رویدوش گرفتم اومدم ب هیم تو حموم اتاق خارج شدم رفت از

 . اما نبود...ادیکه ازش بدم ب دادمیدست دلم م یلیکار آنا باشه کاش بد بود کاش دل تونهیفقط م

 .ومدیچقدر از رفتارش و کاراش بدم م دونهیخدا م ومدیم نییاز پا نیش یصدا

 بودم. دهیخوب فهم نویالاقل من ا ستین بایچهره ز ایتو دن زیداشت اما همه چ ییبایز یچهره  هرچند

ساده ساعتمو دستم انداختمو بعد کراواتو زدم  یلیطرف خ هیموام زدم  دنیکت و شلوارمو پوش یحوصله گ یب با

چه  دنیلباس پوش نیاز ا نیسرش واقعا ا ریخ دهیپوش یبله بازم خانم لباس مجلس  نییرفتم پا دمویکفشامو پوش

متوجه من  نیکه ش نییوجب بود.از پله هارفتم پا هیکال لباسش سرو ته  نکهیاز لباس کوتاه متنفر بود. ا برهیم یلذت

 شد و با لبخند اومد طرفم.

 . زمیعز سالم

 و دستشو دور بازوم حلقه کرد. دیجلو و آروم گونه امو بوس اومد

 مهم نبود اما بازم جا خورده بودن.  ادیزصحنه واسشون  نیا یو عسل تا حدود ریام

 متوجه آنا نشده بودم....اه.. ارهیبه روش نم یچی.اما ههیکه معلوم بود عصب احسان

 همون بهتر که فکر کنه بهش عالقه ندارم . نهیبزار بب اصن

 خانم. میکردم و گفتم بر یازش مشخص نبود با همه خدافظ یچیه نییانداخت پا سرشو

 .زمیعز میبر-
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 نیسمت خونه دوست ش میو رفت میاز در خارج شد باهم

 

 

 

 آنا

... 

 ایتو دن یعذاب بکشه هرکس دیبا یطور هی ایتو دن یشده واسم هر کس یعاد گهیجلو چشام رفت با اون دخترد ایآر

 وحمل کردم . زارویچ یلیسخته اما من خ دونمیم هست  بودو نیبسوزه سوختن منم ا یطور هی دیبا

 .مهیب درست کردن خورش ق میتو آشپز خونه وشروع کرد میعسل رفت منو

 . کردمیم مویزندگ دیهم مال من نبود با اینبودم وآر ایفکر نکنم من سهم آر ایداشتم به آر دوس

 فکر بودمو شرو کردم به درست کرد غذا البته به کمک عسل. تو

 ،ینباشه تو زنش یبره هرچ ایبا آر یاونطور نیکه ش یباش لکسیر یتونست ی:آنا تو چطورعسل

 

 نبود.که اسمشو بزارم رابطه  ایمنو آر نیب یچیوقت ه چیزنش بودم.ه یشناسنامه ا هیمن فقط  گفتمین دیبا یچ

 .میعاشق هم باش میتونی.بزور که نمایمن بزور اسمم رفت تو شناسنامه آر ستین یکه زورک زیعسل جان همه چ-

فشارت افتاد  یهواسش به تواه وقت کنمیهروقت که نگاه م میدیرس یز وقتدوست داره.ا ایآر کنمیآنا من فکر م-

 نگرانت بود از صدا زدناش معلوم بود. نقدیبود همه مونو. خفه کنه .ا کینزد

 میکه ما دنبال حلش نهیمشکلش هم هی ایآر آنا

 .سیحس ن یباش بهت ب مطمئن
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 . تشهیفقط و فقط اگه ام خوب باشه باهام بخاطر احساس مسول ایعسل آر-

 .می.همونطور که تا حاال موندمیمونی.وپاشم م میگرفت مونویاز اول تصم ایضمن منو آر در

 یرو دوست ندار ایکردم نگو که آر یرو بخودم وابسته م ایآر نشستمیساکت نم ینطوریتو بودم ا یاما من اگه جا-

 .کنمیمن درک م دمیدیکه با هم بودم حالو روزتو م یشونزده روز نیخودم ا کمیتو ش مکنیکاردم م نیکه هم

 .یسازیکه ازش واسه خودت بت م یگیو اونقد نم یبگ یتونیساده رو نم زیچ هی یوقت یبعض

 از من نداره. اونم دلش شکستست. یعسلم دسته کم نیا کنمیم فکر

 .وفتهیب جا خورش  حاضر بود و فقط مونده بود غذا

 . دمیباال و تواتاق دراز کش رفتم

 که موندمو گوش کردم. کمی.ادیاز پشت در م ییکردم صدا احساس

که چقد  دونمیو م ی.تو که به اسرار من باهام حرف زد کنمیقربونت بره نگران نباش من خودم درستش م احسان

 .یپاک

 من باهاتم. فهمهینم یچیه نترس

 بشم خانمم. آروم باش. قربونت

 .هیواسم جالب بود که طرفش ک یلیاحسان بود.خندم گرفته بود احسان عاشقه خ نیخدا ا یوا

 .؟یچ یخوایتو... تو منو نم-

 ؟یتو منو دوست ندار ینی

 ؟یاطالع بابات و داداشات باهام حرف بزن یب یدوست ندار نهیمشکلت ا تنها

 باشه. نهیهم اگه

 .کنمیرو درست م یهمه چ رانیبرگردم ا من
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 نکن باشه عشقم . هیگر فقط

 .دهیجوابشو م یخانم من چ یول یریتقص یب تو  اومده قبول خواستگار

 نیآفر

 .رسمیچشم چرونتم به وقتش م یضمن حساب اون هم کالس در

 .ادیرفتار کن بابات کوتاه ب یخدا طور تورو

  شدیاحسان اومد که دور م یقدم ها یقطع شد صدا تماس

 بچه هارو صدا زدم. دمویغذارو چ زیم نییبعد از نماز رفتم پا منم

 ام. مهی. من عاشق خورش قنی:ممنون بچه ها چه کرد ریام

 .میدمق اومد نشست و تو خودش بود ماتو سکوت غذامونو خورد احسان

 .اطیکه خورد پاشد و تشکر کرد رفت تو ح کمی کردیم یاحسان با غذاش باز اما

 اومده. شیپ یباشه حتما مشکل بزرگ ینطوریاحسان ا یوقت

و اپن ر زاریم دصویکل نیبا کتاب خونه دار یقدم بزنم شما هم اگه کار کمی رمیبعد من رو به بچه ها گفتم من م کمی

 تابه. واز آشپز خونه رفتم . ختمدتویاحسانو ر ی.بعد از جم کردن بشقاباس خودم و احسان غذا

 هی یاما خدارو شکر احسان پا دمیکه جلو رفتم ترس مکیکت احسانم بر داشتم. و رفتم سمت باغ.  دمیمو پوش پالتو

 .یکیدرخت نشسته بود همون نزد

 جلو صداش زدم  رفتم

 .یداداش-

 .دیبه چشماش کش یدست دمی.تا من رسومدیم نشیف نیف یصدا

 آنا نجامیمن ا-
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 نشستم . نیو منم رو زم کشینزد رفتم

 .یداداش

  جانم

 چته

 .یچیه

 ام . بهیمن غر ینی

 دلم گرفته. کمی.فقط هیچه حرف نینه آنا جان ا نه

 گرفتم سمتش. کتشو

 شده. یبعد بگو چ یبپوش سرما نخور نیا اول

 .رانیدلتنگم.دلتنگ ا کمیفقط  یآج یچیه

 شهیم تیاونجا هست که باعث دل تنگ یکیالبد  خب

 هست؟ یکس 

 .کنهیمن مطمئنم اون کس تورو رد نم یندار یمشکل ینظر چیجان تو که از ه احسان

 .ادهیم هیرو بعد از مامان باباش و بق یجواب قطع خودش

 تورو رد کنن. چرا

 مث تو باشم. تونمیآرامشت از کجاست چرامن نم نیا یتو چقدر آروم آنا

 بهتره. یلیاز من خ طشیواسه عشقم خواستگار اومده وخواستگارش شرا امشب
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 مگی.همش مکنمیرفتنش دست دست م یوقته که واسه خواستگار یلینظر خودش عوض بشه. حقم داره خ ترسمیم

 ایفکر کنه سر کارگذاشتم و  ترسمیشده و واسش خواستگار اومده. و م رید گهی.اما حاال د ارمشیب طیشرا نیبابهتر

 استرس دارم. یلیخ ستمین شهیازمنو قوالم خسته شده باشه و امشب بله رو بگه. آخه مث هم

بازم  ینداشته باش میچیاگه ه ی.حتمونهیاگه عاشقته.به پات م دهیعشقتو د نیاحسان داداشم اون دختر اگه ا-

 که اون زن داداش گلم تنهات نزاره. یانقد گل هست دونمی.داداش گلم م زارهیدوست داره و تنهات نم

 هست اون دختر خوش بخت. یک حاال

 .الیخیب

 احسان لوس نشو. گهید بگو

 

 .گهینکن د تیاذ هیک بگو

 . یفهم یبعدا م الیخیب

 .کنمایقهرم

 برم که دستمو گرفتو گفت پاشدم

 خودمون بمونه؟ نیب یدیم قول 

 .گهیبگو د دمیقول م باشه

 هی دیبدست اوردنش با یاونم.چون برا ونیوتموم احسان االنو مد خوامیخاطرشو م یلیخ گمیکه دارم م یکس نیا

.چند ساله عاشقشم و دم نزدم. چند ماه که خودش کنمیتو سرا واالنم دارم تالشمو واسش م یو سر شدمیم یکاره ا

 نمی.که من عاشق آذیکه باخبر یشیشخص سوم م یخبر نداره تو دار یکس گهیو د دونهیم

 رسونده.  نجایمنو ساخته و به ا نی.عشق آذمهیتموم زندگ نیآذ

دوسش دارم از  ایدن نیتو ا نیدوست و داداشم که بعد ازمامانم وآذ نیبهتر ایاولش آر دمیرستیم زیاز دوچ شهیهم اما

 نیا شمیخونه ما.دوم ایآر ایفکر کنه چشم پاک نبوده چون من اونجا بزرگ شدم من اونجا بودم  دمیدستش بدم ترس
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اما نه اندازه  میبود ما خوب بود یعال شونیاولم وضع مال ازتک دختر خانواده مدرس اونا  نیبوده واسش کم باشم آذ

دارن از ما دارن االن چطور  یبگن هرچ دمیترسیم شهی.همدمیرس نجایبابام به ا میو تا حدود ایآر یاونا با کمک بابا

 .یاومده خواستگار دهیخجالت نکش

 شکستمو گفتم. سکوتمو

کوچولو ناراحت شه اما تو  هیاولش  دیشا ایم.آرمبارکه.دوما خدا درو تخته رو واسه هم جور کرده سوما داداش گل اوال

داداش  گنیدر موردت نم یچیخبر دارم که تورو دوست دارن و ه ای.بعدشم من اگه از خونواده آریندار یکه قصد بد

 .دنیمن .و دختر مثل گلشونو بهت م

 .یکنیدلمو آروم م یزنی:آنا چقد خوب حرف ماحسان

 ؟یخواستگار امشب چ اما

 .شهیتورو بخواد معلوم م نمیاگه آذ یاحسان داداش نیبب

سهل  خواستگار که نیاگه نشسته باشه ا ینشسته که تو دلش جاش نیحرفات رو به دل آذ نمیبب ینیبش دیبا حاال

 .داداشم.کنهیپول دار ترشم رد م نیصدتا از ا

 . گستید یکیبا  نمیبب تونمیکردم نم یزندگ اشیتنهام نزار آنا.من تاحاال با رو نیکنه آز خدا

 .یب خدا داداش توکلت

 ..آنا

 .جانم

 یشیم ضیاال سرده مر امیبرو تو من بعدا م تو

 .رمیمنم نم یایسر جام و گفتم تا ن نشستم

تموم دنبالم  گهید یام اضافه کرد وونهیخواهر د هی میبود وونهیآخه ما د یکرد نیهم نش یک با مارو امشب  خدا یا

 .کنهیم ییاما معلوم بود ظاهر نما ونیتلوز یتو رفت نشست رو برو میراه افتادو باهم رفت
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 زیآب با نمک گذاشتم و رفتم کنارش نشستم و گذتشتم رو م وانیل هیو  ینیتو آشپزخونه و غذار گذاشتم روس رفتم

 و بالبخند گفتم بخور . یعسل

 خورمینم-

 بخور-

 یبخور دیبا-

 . خورمینم-

 تا تهش بخور. نیجون آذ-

 گفت . عجز با

 نه-

 آره.-

 نگاه به من کرد و با قاشق و چنگال افتاده بود به جون غذا . هی.واول 

 اومده بود. یاز قحط انگار

 . کردمیتعجب داشتم نگاهش م با

 بسته. یتموم شدن سرشو برداشت و با لبخند گشاد و چشما بعد

 ؟ی:خوبمن

 :اوهم اوهم.احسان

 خب نوش جان.-

 .ارمیب بازم

 .دینفس سر کش هیبه عالمت نه تکون داد و آبو  سرشو
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 .رفتمیم سهیر خنده از  خنده امو کنترل کنم نتونستم

 

 

 

ما باال حت میمنو احسان باهم اومد وندیخوابم نم کردمیم یاز برداشتن ظرفا رفتم سمت اتاقم بخوابم .اما هرکار بعد

 ...دیاون اال خواب

 ی.سرمو گذاشتم رو پشتکردیداشت کالفه ام م ایاومدن آر ریاز د ینگران گهینشستم د ییرایتو حال پذ نییپا رفتم

 مبل.

 .کردمیکشوند فکر م نجایکه منو تا ا ییزایبه همه چ و

 بود . ایاومد آر یدر ورود یصدا

 وقرمز. سیسمتش رفتم.کتش رو شونش بادستش نگهش داشته بود کراواتش شل شده بود چشماش خ به

 ؟یخوب ویآر

 زد. یبا معن پوزخند

 اصال حوصله بحث ندارم. رونیبرو ب نیبرگشتو گفت ش ایاومد داخل.آر نیسرش ش پشت

 بدم. حیاجازه بده توض ایآر

 بشنوم  تویتوض خوامینم

 .دنیبود مانند د یک دنیشن

 جالبه. خانم باهمه بودن جز من.  یبود که داد ییهمون قوال نی. انیآفر یزد کیپ یدیجز من.رقص یبود باهمه

 سمت آشپز خونه دوست نداشتم دخالت کنم تو دعواهاشون. رفتم
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 چکار کنم. دیمن اگه تورو نخوام با-

ه ک یومدین  ساده ب دستم دمیاز دست نم یمتیق چیو من تورو به ه یتوعشق من ایآر یبکن یتونینم یکار چیه

 .یساده بر

 .یدیاز چشم خودت د یدید یبه من بخوره هرج فتیگفت دست کث ایافتاد .که آر یچه اتفاق دونمینم

 عشقم. ینجایا یچ یقرارمون باش که برا ادی ایپس آر یگیم یجد-

 .ارهیب دستش ب خواستیشده م میزورک یرو دوست داشت اونقد که حت ایآر نیش

 یسازیم مبرا یآروم یازندگیسین رفتهیپذ یچیکه ه هیچ تیبهونه بعد نمیفقط لنگ طالقتم از اون دختره تا بب ایآر

 یسهمم یتوعشقم یکن یازم دور یتونینم گهیزندان هم اموالت مال ماست.تو تا پنج ماه د یریهم خورت م ای

 .ی.مگه من چمه که دوسم نداریکن یدوست ندارم ازم دور

 .ستمیبلد ن یداشتن زورک دوست

 .یو چشم رو من بست ینیبینم موییبایکه منو ز هیتو دلت از چ خوامتیچرا من انقد م پس

 .ادی....من خوابم م رونیسنگ حاال هم ب از

 ...ایآر یپست یلیخ

 نظر لطفته. ممنون

بره باال.بعدش  اهمیتو آشپزخونه خودمو مشغول کردم تا آر قهی.چند ددادیم نیدر اومد که نشون از رفتن ش یصدا و

تم شدمو رف الشیخیمبل نشسته.اول ب یدستاش گرفته و رو نیسرش رو ب ایآر دمیرفتن داشتم که د رونیقصدب

 ایم آرمبل نشست یرو برگشتمو رفتم کنارش رو تهسمت عشقم .راه رف دیسمت پله ها که برم باال.اما بازم دلم پرکش

 من واقعا خسته شده بود . ی

 .ایآر-

 نداد. یجواب

 .یمحکم باش دیو با یواسه مرد توام مرد ایآر-
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 دلم طاقت نداره. نینش یمدل نین منو ام اصدبار بشک ایآر

 .ریبگ ایب ایآر جلوش گرفتم و  آب اوردم وانیل هی رفتم

 نداره رفتم باال سرش واستادم و سرشو از دستاش جدا کردم.. دهیبر نداشت .نه معلومه فا سرشو

 ..که

. ستین هینه گر ای  کنهیم هیداره گر یطور نی.اشیبا اون همه غرورش و مردونگ ایبود .آر سیقرمز و خ ایآر یچشا

 حرکت من دستشو انداخت. نیکه روح روانشو داغون کرده بود با ا هینیفشار بار سنگ دمیشا

که  نکنم یحرکت چیه امیتو بغل آر یچقدر خودمو نگه داشتم تاوقت دونستیچه م یتحمل نداشتم کس گهید منم

 ینطوریبمونه اما من چقد تحمل دارم که عشقمو ا اپنهونیوارم نسبت به آر وونهید  عشقم لو بره که عالقه

 .کنهیکه آرومم م یمثل خودش باشم وقت دی...با  نمیبب

 جانم ؟ کردیداشت نگام م نییپا از

 شده ؟ یچ هیچ یآر 

 نپرس. یچینشده ه یچیآنا ه یچیه

 .کنمیباهاش رفتار م ینطوریبارا نیگرفتم واسه اول ادستشویآر یروبرو یرو عسل نشستم 

کنه  یکار تونهینم ییچون تنهاست و تنها رهیم لیکه تحل نهیبیم یاونقد سخت ارهیهست که آدم کم م ییوقتا هی-

.در دهیونشون م کنهیمردا رو ثابت م یسخت مردونگ یروزا ای. آریفشار ریقبول دارم که تو واقعا االن ز نوی.من ا

تنها من  نه نمیحال تورو بب نیا تونمیوقت نم چیمن ه یف ولحر نیخنده دار باشه گفتن ا دیشا یستیضمن تو تنها ن

م من تحمل خ ایبعد تو لبخند رو لبش آرزو بود. آر میکه بود رانیا نجاستیاحسان که االن ا نی. همهینطوریاحسانم ا

 تاباشه تنه یهرچ میماهم باتوا ای.مارو از خودت سوا نکن آر یباش ینطوریتو ا یشدن پشتتو ندارم تحمل ندارم کس

 .میزارینم

 واسم مهم نبود. کردینگام م یحالت تعجب هیبا  ایصورتمو گرفته بودو آر یپهنا اشک

  میستین الیخ یحالت ب نینه من نه احسان به ا یکه بفهم گمیدارم م نارویا ایآر
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 بار ریز یتو منو تنها نزاشت ای.اما آرنجامیا یواالن واسه خوش گذران المیخ یمن و از خودت ندون فکر کن من ب تو

نکردم و  ییوقت احساس تنها چیه یول ایدرسته رفتارت باهام خوب نبود اونجور یاما من تنها نزاشت یتهمت بود

 کنهیکه تنهام نزاشت.بفهم.غمت هم منو نابود م ویکس زارمیمن تنها نم ایآر گذرمیاز جونمم م یجبران اون حت یبرا

 ستادیباال اونم ا دمیخودم .کراواتشو گرفتمو کش ینشون دادنا تفاوتیادامه بدم به ب تونستمینم گهیهم احسانو.د

 اسیبا دست زدم رو شونه هاش راست وا ی.تو محکم بودی.تو مغروربودیآر یستیتو ن نیتعجب کرده بود... گفتم ا

 یدیشن یچ یدید یحالت خوش باشن. چ نیبد خواهات از ا خوامی. نمیدار یباش ینطوریا خوامیمحکم باش نم  ایآر

 .؟ها یختیبهم ر یتو مهمون

 بهت زدن از اونا بد تر بود. ها ییچه تهمتا ادتهیبدتر بود. میکه با هم بود یاون مهمون از

 هیباال اومدو چشمامو پاک کرد .با ایآر یامون.دستا یب ختنیری.تورو خدا. اشکام مایاون موقع محکم باش.آر مث

 گفت . یخش دار یصدا

 حاال بهشون زل زدم. نمیبب نارویا تونستمیبه اشکام اشاره کرد.ها من که نم نامیمن باعث ا آنا

 باشه؟ یتو بگ یآروم باش اصن هرچ زمیباش عز اروم

 آروم باش. فقط

 تحمل کنم. دیسخته اما با آنا

 زنم بشه که جلو چشمم وسط دوتا پسر نشسته بودو... یکس دیزدن حاال با رتیبا اون همه دم از غ من

 .ستیکس ن چی.به نفع هادی.و اگه به زبونم بارمشیبه زبون ب شهیکه نم یو حرف دل کنهیداره داغونم م نایا

 نکن. هیگر ایپاک کردو گفت جون آر اشکامو

 .سسینکن ه ینطوریکه انگشتشو جلو دهنش اوردو گفت نکن ا زدمیهق هق م داشتم

 صورتمو قاب کرده بود آروم گفتم باآ ششه تشدس

 محکم من...من.. یلیبغلم کرد محکم خ و

 اش بود.  نهیدور کمرش حلقه کردم سرم رو س دستمو
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 دور کمرش حلقه. دستمو

 .یتوبگ یآروم باش.چشم هرچ گهیجان د آنا

 .ایآر رهنیرو پ ختیریم ینطوریکه هم ییکنترل شه هق هقم بود و اشک ها شدوینم یزیچ تنها

 رو سرم  دیشم.دستشو کش یبود که دوست داشتم تا ابد توش زندان ییتنهاجا نجایا

 ..آروم باش.جونم

 .ایآر رهنیرو پ ختیریمن م یصدایب یاشکا اما

 پشت سر هم. یهم هق هق ها یوگاه

 برداشت و بازم صورتمو قاب کرد. دستاشو

ده آروم و شمر ارویجمله دن نیو بهتر میشونیگذاشت رو پ شویشونیبباره پ ینجوریا سیچشات ن فیآنا ح نیبب

 .خانمم باش آروم  شمرده زمزمه کرد. آروم جونم

 اشکات شه آروم باش.  یفدا ایآر یاله

 چشماشو زمیریهنوز دارم اشک م دیکه د ای. آردیباریگفتن عاشقتم از چشام م یبود که به جا ییهمه اون اشکا نایا

بود.چشماشو باز نکرده بود که لباشو مهر لبام کرد و  میشونیرو پ شیشونیهنوزم پ دیکش قیبست و چند تا نفس عم

وم تم ایکم اوردم عشق آر گهیعشقمو پنهون کرده بودم د حاالو من که تا  خوردیبود که لبامو با ولع م ایآر نیحاال ا

کرد بعدش  یحرکتم و مکث نید از ااولش انگار جا خور ایآر یلبها دنیوجودمو گرفته بود منم شروع کردم به بوس

که گذشت سرمو عقب  کمی  انگار اونم مثل من بود تشنه بود دونمینم دنیمشتاق تر از قبل شروع کرد به بوس

 ه.کرد و آروم گفت جوج نییرونگاه کنم دستشو رو پشتم بالو پا ایآر دمیکشیم خجالت  نفس گرفتم هی. ودمیکش

 نگاهش کنم دمیکشیم خجالت

 گفت دوباره
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 ها جوجه منو نگاه. باتوام

 گفتم هممم. ینکردم ول نگاهش

 .کردمیم یباز رهنشیپ بادکمه

  گایمنو ن هیچ گهیهممم د-

 باال خانمم. ریبشه خانمم.حاال سرتو بگ دنتیخجالت کش نیا یفدا ایآر-

 داشته؟ ایهم منو دوست داره. ایآر ینی

 یخانمم.اه آن ابیاون دکمه رو ول کن منو در-

 میشونیگذاشت رو پ شویشونیبود.پ میتموم هست شیطوس یگرفتم باال و نگاهش کردم. چشما سرمو

 خانمم. یآن-

 جانم - 

 ؟یختیریواسم اشک م یطور نیا ویانقد من واست مهم بود که انقد نگرانم بود ینی-

 آروم گفتم. ی...اما با صدانیاز ا شتریب یلیخ-

 بلند بگو. دمینشن-

 .یکه فکرشو بکن یزیاز چ شتریب یلیخ-

 گفت. یحالت خاص هی با

 .یآن-

 جانم.-

 به فدات. یآر-

 خدا نکنه نگو ستیقبول ن خوامیا..نم-
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 گمیم-

 نگو-

 من بگم همونه پس خدا بکنه. یهرچ-

 خدا نکنه. زنمایم غیج

 رو سرمون. زیباشه باشه خدا نکنه. بچه هارو نر-

 .چشم

بودنو کنار زدم و گفتم  ختهیر شیشونیکه اومده بودن رو پ ییبردم کراواتشو باز کردم هنوزم دستش دور موا دست 

 .گفت که کنم باز خواستم دورم از  من برم بخوابم دستاشو یندار یکار گهیخب د

 عجله من باهات کار دارم. نیبا ا کجا

 ا خب بخوابم -

 خانم. یمن بخواب شیپ دیامشب با-

 تعجب نگاهش کردم گفتم ها. با

 ؟یدیشرعا و قانونا و قلبن مال من فهم ی.بعدش تو مال منزمیها نه بله عز-

 ها-

 بازم گفت ها .ها نه بله.بچه.-

 آخه ...-

 نداره جوجه.  آخه

گردنم.و شروع کرد به راه رفتن سمت اتاقا احساس  ریدستشم ز یکیپام و اون ریحرکت دستش انداخت ز هیبا  بعدش

 وفتمیدم هر لحظه مکر
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  نگام کرد و گفتم سادویلحظه وا هیبزنم. و بخاطر ترس از افتادن دستمو دور گردنش حلقه کردم. غیبود ج کینزد و

که اون به راه رفتنش  نییکنه امشب کار دست خودمو ندم و سرمو انداختم پا ریجونم واسه خانم خودم. خدا بخ یا

 ادامه دادو رفت تو اتاق خودش. 

 م؟یفردا صبح چکار کن شهیبد م یلیخ ینطوریا ایآر

 چکار کنه.با  خوادیم دونمینم اتاقم تو رفت  بوس کوتاه رو لبمو هیاونجاشم کردم منو گذاشت رو تخت و  فکر

. رفتم سمت در و درو باز کردم  استیآر دمیاز ترس که د دمیاز جا پر ییهو هیبه در بالکن  خوردیآروم که م یصدا

 .یتو از اونور رفت یکنیچکار م نجای.ا

 .شتیکردم و از در بالکن اومد پ دیتو اتاقت درو از پشت کل رفتم

و بردتو بغل خودشو گفت جات  دیدستمو کش ییهو هیرو تخت و من نشسته بودم که  دیکنارم دراز کش اومد

 .نجاستیا

 تو حرفمو گفت. دیکن . که پر یمخالفت خواستم

وقته شبا خواب  یلی.خیکنیامشب آرامش داشته باشم تنها تو آرومم م خوامیرو خدا منگو تو یزیتوروخدا چ یآن

 راحت ندارم

 اما..-

 گرفتو گفت . یرنگ دلخور نگاهش

ارم .من فقط خواستم کنکنمیمن اجبار نم ی. اگه دوست ندارستین یعادت کنم باشه مشکل دیبا دونستمیم دیبا من

 یباش

 گفتو چشماشو بست . نویوا  یبر یتخت بخواب اگه حوصله ندار الیباخ اونور  .زنمیبهت دست نم من

 نیآرامش با کنارش بودن ا کمیفقط  خواستیاز من نم یادیز زیچ ای. آرنطوریخودمم هم یبراش سوخت برا دلم

 بکنم. دوست نداشتم تنهاش بزارم پس رفتم جلوترو سرمو گذاشتم رو بازوش تونستمیبود که م یکار نیحداقل تر

 .دهیکردم خواب فکر
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 . یگفتم آر آروم

 ب فدات.-

 ا خدا نکنه.-

 کرد و تموم صورتموگردنمو غرق بوسه کرد. کیسمتمو خودشو بهم نزد دیچرخ و

تو چشماش بود . شالو از رو سرم کنار زدو دست  یزیچ هیخمارش نگاه کرد. یباالگرفت و توچشمام با چشما سرشو

 ...کردیم یکرد تو موام.و باهاشون باز

 از لبم زدو گفت شبت یکردو منگ سرم رو بازوش بودمنو تو بغلش گرفت بوس کیکه گذشت خودشو بهم نزد کمی

 عشقم . ریبخ

 .ریبوس از گونش زدمو گفتم شب بخ هی.منم گهیم زارویچ نیکنارم.و ا استیآر نیا ستیخواب ن نیا ایخدا

 کارات. نیکاردستمون نده با ا میبخواب جوجه بزاربخواب-

 ....گ

 

 شدم. داریگونم ب یرو یزیحرکت چ با

بود.آروم گفتم صبح  نیا یآرزوها نیاز بزرگ تر یکیباز شد  ایآر یچشا تو چشمم آروم آروم  باز کردم چشممو

 .ریبخ

  ریخانمم صبح توام بخ سالم

 نکرده. یریتو اتاقت.تا دادا احسان مچ گ یبر یش داری.گفتبدیبوس مویشونیبعد پ و

 ترس نگاهش کردم و گفتم با

 ها.  دارهیاحسان االن واسه نماز ب یآر 

 .گمیبهت م امیاوضاع رو چک کنم بعدا م رونیعشقم بزار اولم من برم ب دونمیم-
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 زد رو لپم و گفت  یبوس و  رفته بود.برگشت سمتمو اومد جلو ادشی یزیتا دم در انگار چ رفت

 .یممنونم که هست یآن

 شده بود. نیشبه ا هی نقدیا ایآر شدینم باورم

 حله. ایاومد داخل گفت.ب ایآر قهیچند دق بعد

  گرفتمیوضوع م دیبا  سمت اتاقم و رفتم تو دمییدو و

 ... نییپا رفتم

 اوردن. مانیچه خبر بود همه ا نجایا بلللللله

 .خوندنیطرف نماز م هی ریوام احسان

.رفتم سمت خوندنیهمه نماز م نکهیلحظه ذوق کردم از ا هی خوندیداشت نماز م دهیچادر پوش نطرفیا عسلم

 بود. ایبود. حتما آر ییتو دستشو یکی رمیتا وضوبگ ییدستشو

 . رونیکه منتظرش موندم اومد ب کمی

 جون. یلبخند نگام کرد از کنارش رد شدم که گفت.چشاتو قربون آن هی با

 ونن..بد یزیدوست نداشتم بچه ها فعال چ دمیگرفت آروم خند خندم

 خونهینماز م ادارهیآر دمیسمت عسل که د رفتمیچادر و مقنعه امو درست کردم داشتم م رونیگرفتم و اومدم ب وضو

 شروع کردم به خوندن نماز ... هیو روز خوب یشروع بشه حتما تو باهام بایصحنه ز نیکه با ا یممنون صبح ایخدا

 من . دنیسجاده رو برداشتو برگشت و با د ایکه آر کردمیکه تموم شد داشتم زکر م نمازم

 چند بار زد به قلبشو لب زد..فدات بشم عشقم. دستشو

بود رفتم  یواسم خال ایآر یروبرو زیمنم م خوردنیصبحانه داشتن صبحانه م زیزدم و بعداز نماز همه سرم یلبخند

 زیواسه صبحونه سر م نیبم اومد او سرش تو لپ تاپش بود تعج خوردینم  یچیکه ه دمیرو د اینشستم اونجا و آر

 باشه. 
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 هیمو باز کرد خچالویرفتم در  ستیصبحونه بخور ن نیا دونستمیبودم من که م ختهیر واناشونیتول ریبچه ها ش همه

 . زیگذاشتم رو م ختمیر  پر آب پرتقال واسش وانیل

 ؟ هیبهم کردو گفت زور ینگاه

 .قایدق آره

 نره . ادتی65:آنا پرونده احسان

 .ارمیچشم حتما م-

 توام اموز رو بخش انبار کار کن. ریام-

 باشه داداش.-

 عسل بانو شمام که نظارت رو دفتر ورود و خروج.-

 حتما.آقا احسان.-

 ممنون از همه من برم آماده شم.فعال. خب

عدشم عسل ب زیجم کردن م میبعد رفت .منو عسلم شروع کرد قهیچن د رهمیام رفتیهم چنان با لپ تاپ ور م ایآر

 .رونیرفت ب

اجازه حرف زدن  گهیبخور د نویخان ا یآر خودم سمت برگردوندم صورتشو و جلو رفتم  زل زده بود به لپ تاپ ایآر

 .وانویبهش ندادم و فرستادم تو دهنش ل

  دیکه سر کش بعد

 آنا

 جانم

 مواظب خودت باش. اونجا

 هستم. چشم
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 .گمیم یجد دارم

 باشه چشم. گمیم

بسته  یکه مدل لبنان یسرمه ا یوروسر یدست کت شلوار سرمه ا هیرفت و آماده شه آماده شه منم رفتم. وبا  و

 ایآر نیهمه تو ماش دمیست بودن هم پوش فمیکه با ک میورن یبودن کفشها نییاز اتاق همه پا رونیبودم اومدم ب

 بودم که سوارشدم. ینفر نیبودن من آخر

 کردن سوزن تو انبار کاه بود .اما دایهه مث پ میتوش بود یقانون رینکته غ هیکه دنبال  یتسمت شرک  میوراه افتاد  

 .میکردیتالشمونوم دیبا

 .دونهینم یزیچ سایبا پل مونیاز هم کار ایآر هنوز

 ..میکن یو دستمونو بخونه نزاره کار میلو بر دمیترسیزرنگ بود م یلیخ ای.آرکنهیم دیبدونه مخالفت شد اگه

 

 شرکت.  میدیرس 

 که شرکت نبود .... شرکت

 با هم بودن. رمیمنو احسانم پشت سرش و عسل و ام رفتیجلو راه م ایآر

 .گردیاالن برم دمنینیبش نجایبود.بچه ها چند لحضه ا وی. فکر کنم اتاق آر یرفت سمت اتاق ایداخل آر میرفت

 یوار عاشقش بودم .حس خوب وونهیواسش من د دزی.دلم شور مرونیبره ب ای.دوست نداشتم آر رونیتنها رفت ب ایآر

 .ختیتو دلم ر یبیغر یشاد هیهم منو دوست داره. ایآر دونستمیبود که م نیکه امروز داشتم ا

 کجا. نایدرمورد نقشه اشون من کجام و ا زدنویها با هم حرف م بچه

 گذشت. قهیدق چند

سرش تو کار خودش  یداشت هرک یدنبالش جوفوق العاده آروم  میبچه ها و ما همه رفت نیایاومد تو اتاق گفت ب ایآر

رفت رو سن منم تشنم بود  دیآر  و میاول نشست فیرد گاهیبود.رو جا ومدهین یک چیهنوز ه میسالن شد هیبود. وارد 



 یهمسر اجبار

 
233 

 

ور  لپ تاپش نیهم که امروز همش با ا ایآر نیآب بخورم اما قبلش پالتومو در اوردم .ا وانیهدلی یرفتم از آب خور

 .رهیم

اونم با لبخند خاص خودش..از  کردیکه اومدم سرشو بر داشت انگار تازه متوجه ام بشه داشت نگاهم م یبرگشتن

 . اریآب واسه منم ب وانیل هیاونجا گفت آنا 

حوصله  اریکه گفت .همونو ب ارمیب ایازش خورده بودمو خواستم برم دور بندازمو واسه آر کمیخودم که  وانیل منم

ول کن نبود.رفتم  گهیاحسان د نیواگر نه هم زدنیخدارو شکر بچه ها داشتن با هم حرف م اراونوی. بیبرگرد یدار

 .زیآب وگذاشتم روم وانیسمتش ول

 ممنون.-

 گرفت. زیمچ دستمو از طرف م و

 که نمشیبگو رو برگه خم شدن بب یدار یاگه نظر نیبب نویا ایب آنا

 گذاشت رو دستمو .گفت دستشو

حجابشو کنار نزاشته. شروع دستم نوازش  نکهیپوش هم ا کیهم ش دنشیلباس پوش نیخانم خودم بشم با ا قربون-

 کردن.

 درسته. ینداره همه چ یمشکل چیب پرونده کردمو گفتم ه یو نگاه ومدیم نیداشت ش دمیکش رونیب دستمو

 که سرشو برداشت و متوجه شد.گفت ممنون ایآر

 سالم کردم و رفتم نشستم. نیش با

 .  نیرفتار کرد.اما ش نیسر سنگ یلیخ نیباش ایآر 

 .شهیتکرار نم گهیکارم اشتباه بود د دیببخش شبیبابت د ایآر

 .باشه واسه بعد.ستیجاش ن االن

 حرفو تکرار کنم . هیهم خواست ادامه بده که گفت چند بار  نیش  
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 که رو سن بود نشست. یرو صندل نیش

 بود ناراحته. معلوم

... 

 شلوغ بود. یلیاومدنو سالن خ همه

 ود.که انگار زبان اصلش ب کردیاونقد قشنگ صحبت م کردیصحبت م یسیشروع شد که با زبان انگل ایآر یسختران و

موقع کارش. پشت سن.واقعا از  یشگیهم نکیدور گردنش و با اون ع یشال سرمه ا هیبا  یکت و شلوار مشک هی

ن تو دلم به زبو زدیلبخند م کردویبه من م ینگاه یگه گاه ایداشتم. آر زویعشقمون دو طرفه بود.انگارهمه چ نکهیا

 .رفتمیمدام قربون صدقه اش م یکرد

... 

بدم دست لحسان کارم  کردمیم یینها یبرس داشتم که بود دستم جلو پرونده به حواسم من  تموم شدن جلسه بعد

 نینباشه از ش دمیتو د ایدوست نداشتم آر گهیاتاق. به همراه دو نفر د هیسمت  میتکه تموم شد منو بچه ها رف

 ...دمیترسیم

 .کردینگاه م شیبود و داشت به گوش یکنار احسان نشستم عصب یصندل ینبود.رو یکه کس میاتاق شد وارد

 شوم طرفش و گفتم خم

 شده. یزیداداش چ-

 نه-

 .یاخمات تو همه و کم حرف هیپس چ-

. نگرانشم امروز کالس داشته شهیسه م رمیازش خبر بگ شهیجوره ام نم چی. هترسمیم نی. از ادهیجواب نم نیآنا آذ-

 .اما هنوز جواب نداده.

 ...ترسمیم آنا
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 ...ترسمیم

 .ینذاشت ونیاحسان جان تو چرا با من در م-

 چکار مثال؟ میینجایو در ضمن ما که ا یتو خودت کار داشت-

 دم .در اور مویگوش

 من غلط کردم اصن کمک نخواستم. ی.لو ندزتیآنا جان عز-

 چرا لو بدم.-

 معلومه من گفتم. گهیکه اون خواستگار داشته.اونوقت د یدونیآخه مثال تو از کجا م-

 اون با من.-

 خونه. آذر جون برداشت.  هیزدم به گوش زنگ

 کش دارررر. یسالمو احوال پرس یاز کل بعد

 هست. نیآذگفتم مامان  باالخره

 دخترم خوابه. آره

 .دهیجواب نم شمیخبر حالش خوبه امروز کالس داشت چرا نرفته. گوش چه

 تیموقع میبهشو نه نگ نیخونواده خوب گهیاما باباش م ستین یواسش خواستگار اومد خودش راض شبیمادر د آره

 دارن. یخوب

 .ستین یخوشبخت  بخواد پول ومال که نیآذ دیاول با گهی.آرمانم مکنهیقبول نم نیآذ اما

 .رهیسربگ میزاریاما ما نم ستیمعلوم ن فعال

 .ممنون دخترمادیب شیپ دونهیخدا صالح م یهرچ شاهللیا

 زنگ بزنه . هیشد بگو به من  داریب نیمامان آذ-
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 باشه دخترم-

 فعالخدافظ مامان-

 .زمیخدافظ عز-

 کردم. قطع

 نگاه نگران نگاهم کرد وگفت. هیتو الک خودش رفت و با  شتریاحسان ب زدمیکاش زنگ نم یا اما

 خاموش کرده.؟مگه نه. شویگوش ینطوریشده که ا یراض ؟حتمایدلش رضا بده چ نیاگه آذ آنا

 .ادیب شیپ رهیخ یهرچ شااهللیداداشم نگران نباش توکلت به خدا باشه ا-

 ازش بگذرم. تونمینم نهیاما من بند بند وجودم آذ-

 ردو بدل نشد. نمونیب یحرف گهیدن در اتاق دبا باز ش و 

 

 

 

 

 منو ازم بدزده.بغض گلومو فرو بردم. یایآر خواستیکه انگار م یرو گرفته بود.طور ایدست آر نیش

 .زنهینگاه مکردم مهم دلشه که مال منه و واسه من م ارویآر

 یکه باز تو قلبم خورد دست دادن وروبوس یری.دست آخر بازم امضاپشت امضا و درآخر ت یحرف همکار یکل بعد

 . نیو ش ایآر

 من بچسبونه. یایکه خودشو به آر گشتیم تیهمش دنبال موقع نیش

 مال من بود. ایآر ینیمن  یایآر هه
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 اومد. ریبازم د  ایکه آر میبود نیداد تمو شد و ما تو ماش قرار

 پکر بود. احسان

 .سیحالش خوب ن گفتیاز صبح م عسلم

 رو بهم برگردونه. ایآر یزیبودم قبل ازهرچ دواریام بود  کالسرش تو لپ تاپو تبلت که رمیام

 .میشد نیاخماش تو هم بود ماهم سوار ماش ومدیداشت ازدورم ایآر

 .نیتو بش کنهیسرم دردم ری:امایآر

 نویماش میدیتو فکر خودش بود.رس یآهنگم نزاشت هرک یحرف نزد حت یبه خونه کس ریحرکت کردو تمام مس ریام

 کفشا. نی.تو ادیترکیپام به شدت داشت م  میکرد یط ویریمس هی نیی.رفتم پا  اطیبر تو ح

 بود . نیآذ  دمیو احسان.شماره رو د ایاز همه آر شتریزنگ زد نگاه همه اومد سمت من ب میگوش

 جان سالم. نیآذ الو

 .داداشم خوبه .اون پسرخاله خلو چل ما چطوره یسالم زن داداشم .خوب-

 خبر. چهیزنگ زد ی.کار داشتمیممنون ما همه خوب-

  یراست زمیعز یچیه-

 مرغا. یقات یریم یدار دمیارز جمع فاصله گرفتم شن کمی

 ها من.-

 آره تو مهندس-

باشه اما من نه آنا جان اگه آقا جون ازت خواسته  ایلیمورد عالقه. خ دیپسر ندارم شا نیبه ا یعالقه ا چینه من ه-

 نیبه ا یعالقه ا چیبه آقام بگو من ه گمیم دارم  قئلم  که واست یگفته باشم من با تمام احترام یباهام حرف بزن

 پسر ندارم.

 .یبغ نکن. همون بهتر که دوسش ندار زمیباشه ..باشه عز-
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 .یکنیممنون که درکم م-

 با بغض گفت. نویا

 .نیآذ-

 بله)بابغض(-

 .اینترس بابات با منو آر ادیب شیپ یمشکل زارمیمن نم-

 . دوست ندارم بابام ازم برنجه.یآن یگیراس م-

 راحت من برم فعال کار دارم. التیخ زمیآره عز-

 .یچشم.با زنگمیبازنم م زمیباشه عز-

 یالح یبا ب یهمه تو اتاقاشون بودن.منم کفشارو گذاشتم تو جا کفش ینبود.رفتم سمت در ورود اطیکس تو ح چیه

 بپرونمش.  دیبا یچطور دونمینم شعوریب نیبود از اون ش ختهیرفتم سمت اتاقم اعصابم به هم ر

 در اومد . یکه صدا کردمیداشتم عوض م لباسامو

 چند لحظه صبر کن.-

 دمیپوش لباسمو

 .یدست گرمن شلوار طوس هیلباساشو عوض کرده بود باتو احسان بود. ناراحت و پژمرده  ایب

 .خدا شانس بده .کنهیبه خاطر عشق چکار باخودش م یبود روان سیخ مواشم 

 بود. نیآنا جان آذ-

 آره-

 .گفتنیچ-

 و گفتم. زمیکرم بر کمیاول  خواستم
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آرزو رو بزاره کنار.اما توحق انتخاب  ایشکر بگه و اون شخص  دیبا ستین یزیچ یداداش قسمت آدم وقت نیبب-

 . یحتما مال خودت کن نویآذ دیبا یندار

 .یآج یگیجا خورد اما بعد گفت راس م اول

 .آره

 .یچ انیجونم ممنون .اما عمو ک یآج یمرس

نبود بازم چشماش  شی. احسان انگار احسان چن ثانبه پزنمیبا من نگران نباش داداش خودم بهش زنگ م اون

 .رونیبا خنده و آوازو رقص رفت ب دیخندیم

 اومد. ایآر یصدا

 ها. ساکت باش. یدار رینگ ریبگ وونهید احسان

 دویچرخیخنده دار بود دور خودش م یلیخ ییاونم حامد پهالن.خدا دیرقصیم خوندویبازم تو راه رو اتاقا م احسان

 اومد رمی.ام رفتمیم سهیخدددا من که جلو در اتاق بودم داشتم ر یخودشو دستاشو ا بردیاونور م نورویدخترا ا نیع

 تو تا االن اخمات تو هم بود. یوگفت احسان خوب رونیب

 .دادیدست باال و کمرو قر م هی کردویکارشو م احسان

 وسط. ایدادش ب ریام

 اومد. ایداد آر یصدا ییهوی.

 صاحاب شده رو. یببندم در اون ب امیب ای یبنیم احسان

 . شهیم یچ یایب اگه  جون عشقم ی:اساناح

 .ینار یبار با آهنگ نار نیا دنیبازم شرو کهرد به رقص الیاز خ یخال احسان

ود. خوب ب دنشمیرقص شیرو هوا.خدا دادیرو تکون م یکیدستش به کمرو اون هی نییداد پا یباال و م بردیم دستاشو

 با شدت باز شد و  ایدر اتاق آر
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 .یبندیببند ن گمیکله خراب م یپسره روان -

 بوس از لپش کرد و گفت  هیو  ایبا رقص رفت سمت آر احسان

 داد ادامه  چشم قشنگ یدار ییفدا-

 اومد دل داروم اومد . ارومی حاال

 . اری یا گهیوسط د ایرو گرفت .گفت ب ایآر دست

 آها آها یکرد ونهیمنو د اری یا-

 ندشم گرفته بود .خ وردیهم داشت از تعجب شاخ در م ایآر 

 با ماحاال کن ایبده ب یقر هیوفا کن بابا ایب اری یا

 .یدل نداد گهید یدل برد یچرا خبر ندار اری یا

 دست دست. حاال

 .یتب ندار ی:احسان داداش چته خوبایآر

 .خوادیتوجه م کمیآره داداش فقط دلم -

 شونیدوستان ا  ستیاز اون طرف گفت معلوم ن ریام-

 مخ تب دارن. ایدارن  مخاطب

 و گفت سادیوا یلحظه حالت استرس هی. ختیریقر م خوندیکه م یدر حال احسان

 .نمیبزار ب -

 مخ تب ندارم. زمیعز نه

 مخاطب دارم. ینی یبعد زد به صورتش وا و

 بود. رزادیش خانم خود انگار واقعا.دارم مخاطب من آررره اوا دارم  چه باحال من مخاطب ییییییوا 
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  وگفت

 .خوامیدل دارمو م خوامیم ارمویمن  الیخیحاال ب-

 .میدیاز حرکات کمرو دست احسان از خنده ترک ریاوامیآر منو

 

 

 . ترکهیببر تو اتاق مخم داره م نویا ریام

 .دادیادامه م دنیهمچونان داشت به خوندنو رقص احسان

 بودم. ریدلگ ایآر چرا از دونمیب زور احسانو برد تو اتاق.منم برگشتم تو اتاقم نم ریام

ن احسا ریصدا زدم.فقط ام نییعصرونه. بچه ها رو از پا هیو شرو کردم به درست کردن  نییکه گذشت رفتم پا کمی

 اومدن. منم نشستم

 .یو عسل خوابن آج ایآر- 

 باشه. ریدندون گ ستین یکردم اما در حد دایپ ییزایچ هی من

 .میش کیبه اون نزد دینفره با هیکار دست  حساب

 نرمش کنه. تونهیکار احسانه احسان م اونم

 .شهینم مصیحال نایمن اصن زبون ا ایگیم ییرای:به چاحسان

 .یندار یمشکل یسیانگل نی:تو رو زبان بریام

 خوب معلومه نه-

 ه؟یپس مشکلت چ-

 باشه هستم.-
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... 

شت حس دا نیگرفته بود ابزنم دلم  النیو خواستیم دلم   نداشتم. ینقش چیکه من توشون ه گهیحرف د یکل بعد

قدم زدن رفتم پرونده هارو چک کردم چندتا مورد  کمی.بعد میشیوقت مال هم نم چیو من ه ای.که آرکردیم وونمید

 .غذا سراغ رفتم بود هفت ساعت  نوشتم ریواسه ام

رداشتم و ب لمویوقت بود سمتش نرفته بودم عکس پرو فا یلیخ میدرست کرد.رفتم رو واتساپ با گوش یاستامبول هی

 بود  نیعکس نوشته گذاشتم که متنش ا هی

 آموزد. یبه آدم م یادیز یزهایچ ییتنها

 تو نرو بگذار نادان بمانم. اما

.دلم واسه کنهیبابام و مامانمو م یفاصله دور هم هوا نیاز ا یدل لعنت نی. اکردمیم میخانوادگ ینگاه عکسا داشتم

 بود...با باباو مامانم تنگ شده  امیباز طونیش

 .بود  رو صورتم که اشکاموپاک کردسرمو برداشتم احسان یاحساس دست با

 شده.حرف بزن . یزیآنا چ-

 . یگفتم نه فقط دلتنگ دمویخند

 .یک دلتنگ

 مامانم. بابام

 رو برومو دستمو گرفت . نشست

که واقعا سخته تو   کنمیدرک م دونمیم نهیامتحان پس بده و امتحان توام ا یجور هی دیبا ایتو دن یآنا هر کس-

 .خورمیقبطه م تیبه صبر و روح  میتو بودن و گاه طیشرا

 . نهیهم سیدست خودم ن رهیگیم ایتنگه  یممنون اما دلم وقت-

 سخته. دونمیهم که شده تحمل کن م ایآنا جان بخاط آر-
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 .یآج الیخی.... بکنمیفکر م ایتازگ-

 .یکنیفکر م یداداش بگو چ-

 .آنا تنهاش نزار.ارهیداره اما واسش سخته به دستش ب یدل خوش هی ایدن تو ایآر کنمیفکر م-

 ه؟یچ یو بپرسم اون دل خوش مینشد ادامه بد گهیو عسل اومدن واسه غذا د ریام

 .... کنهیبود و سرش درد م ومدهیاما ن ادیرو گفت ب ایاحسان رفت آر میدیرو چ زیم

 از اتاق. رونیبود ب ومدهینخورده بود.و ن یچیاز صبه ایآر میبود ونیتلوز یپا همه  از غذا بعد

باال  . رفتمینیس رو گذاشتم ماستو و چنگال و  بودن رفت تو آشپز خونه و غذا و آب و نمک قاشق لمغرقیها تو ف بچه

 ازشواقعا دلم  نکهیا با کردم روشن خوابو شب  بود. کیتار اتاق  چند بار در زدم جواب نداد نگران شدم رفتم داخل

 یو عشق دمیدیرو م ایمن فقط و فقط آر شدیدلم قانع نم ورهج چیه کردمیچکارش م گهیگرفته بود اما عشقم بود د

 که بهش داشتم .اونم از نوع جنونش.

تک  هی یامروز هنوز تنش بود کت و فقط در اورده بوداز خودم بدم اومد که حت یدستمال بسته بود به سرش لباسا هی

 . کردمیم یخودخواه دیتنها بود من نبا ایتو اتاقش.آر ومدمیپا ن

 .. یی...آقای....آرایآر

 گفت جانم. یگرفته ا یباصدا

 .دیچن لحظه چشماشو باز کرد وبه طرف من چرخ یش داریب شهیم

 که با چشماش ور رفت گفت جانم آنا بگو. کمی

 بهتر. حالت

 االن بهترم. کنهیدرد م سرم

 غذا اوردم  واست

 ندارم. لیم
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بدونه من دوسش دارم دوست داشتم  ایچرا دوستداشتم امشب تموم عشقمو نشون بدم دکست داشتم آر دونمینم

 ازیامت هی.من کنهیازم دور م ارویکه آر یبه دختر نیمشدو به ش می.حسودستیعشق ن نیمگه ا گهینره سمت کس د

 عاشقم نبود. دیدوست داشت شا یمنو تاحدود ایمثبت داشتم آر

 به زور دستشو گرفتمو نشوندمش. نمیدست خودته پاشو ب مگه

 رمیتونم س یخانم نم آنا

 .یریس یخورد یچ

 . رمیس یول یچیه

 دهنش. کیرو گذاشتم رو پام کنار تخت نشستم و قاشقو پر کردم بردم نزد ینیس

 گهید یگفت لج باز و

 .هیارث زمیعز آره

 

 لقمه رو گذاشتم دهنش. نیاول

کنارم باشه  ایآر یوقت دیسخت بود.و من با یکه واقعا واسه هر آدم یبود دوراه یاشت اما تو دو راهمنو دوست د ایآر

 آرومش کن حدا اقل واسه چند لحظه کوتاه.

 .وسطومدیبودن بدم نم کینزد نیخودشو جا به جا کرد و اومد جلو تر. غذا رو لقمه به لقمه دهنش گذاشتم از ا کمی

 غذا گفت.

 ؟یخورد خودت

 . تونستمینم نه

 ؟ی.چرا نخوردیتونیم مگه

 دوست ندارم. چون
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 ؟یمن نخوردم توام نخورد چون

 رو شد. شتریندادم دستم ب جواب

 شدم ریس گهید 

 از دستم گرفتو گفت. قاشقشو

 .ینخورد ی. تو غلط کردینخورد یکرد جایب تو

 دوست داشتن عشق منه. نمیا ریبگ لیتحو ایب

توجه خوشم  نیرو گذاشتم دهنم.از ا گهید یکی یبود که دهن یبار نیه اولخودشو گذاشت دهن من واس قاشق

دست پاچه  ایآر یبه سرفه افتادم.اونم چه سرفه ا زاشتیکه دهنم م یپر یدهنو پر کرد با قاشقا هوانقدی.ومدیم

ت و نداش دهیتو پشتم فا زدیم یکردم هرچیشد. مکرر سرفه م یو چند بار گفت آنا آنا چ یرو گذاشت رو عسل ینیس

 آبو گرفت سمتم و ازش خوردم و نفسم باز شد. وانیل

. 

 ؟یآن یبهتر

 اوهوم

 تو رو ایهم نشست کنارم .آر ایکنار تخت و آر نشستم

 ؟یچته ناراحت ایآر-

 .ستیمهم ن الیخ یب یچیه

 واسم مهمه.-

 زنده. ایمرده ام  ینیلحظه بب هی میدیرس یوقت از  مهم بود اگه

 گهیداشته باشه.د تونهیکه دوسش داره م یاز طرف یانتظارو هرکس نیچرا. ا دونهینم ینینگفتم. یچیکردم ه نگاهش

 منو دوس داره اما  ایآر دونستمیخوب م
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 پرده باهاش حرف بزنم. یام هست. دوست داشتم ب گهید یزایچ

 .دهیهمه هستن احسان کارتو انجام م نجایا رانیا فرستمتی.فردا میآنا چرا ساکت-

 نیا وندیبودم.اون از بودنم خوشش نم یراض نمیتمام وکمال مال من نبود اما به هم رهیخودشو ازم بگ تخواسیم

مچ  ایشده بود آر ریپاکش کنم اما د داومدمیجمله رو به زبون اورد.اشک از چشم چک نیبرعکس من بود چه ساده ا

 دستمو گرفت.

 .؟یکنیم هیگر یتو دار آنا

 سادمیپاشدم روبروش وا وردمیدستام گرفتم طاقت ن نیدرد و دل کرد.بغض گلومو گرفت سرمو ب یبا کس شدیم کاش

 وبابغض گفتم.

ا .)ب یفهمیم یها حرف بزن. تو چ یدارم که تو مهم نباش  میمهمه.مگه جز توام کس میلی. چرا مهمه خسیمهم ن یگیم

 یواسه ک نیا گهیدختر د هیتو دست  یکه شب قبلش گفت دوست داره و واسش مهم یدست کس دنیاشک گفتم(د

 .کنمیم حس شتریب ایتازه گ نویا رمیگیم شیآت یکنار اون یوقت ایآر هیچ یدونیساده است که واسه من ساده باشه. م

رفتار  ینطوریکه دوسش دارم و ا یندارم .از کس گهیکه د یاز سرنوشتم از خونواده ا یگرفته از همه چ دلم

 .؟هیمال منه اما سرد شدن بعدش چ ایفکرکردم دن گهی. دیرفتار کرد یچجور یزد ییچه حرفا ادتهی شبی.دکنهیم

ون سخته منو داشتن با ا دونمی.میلیهر دل توبهیبا اون دختر روبوس تتیمیصم ستیواسم قابل هضم ن تونمینم من

جلو  یخوایم رمیفردا م نیها .باشه هم یگفت شبیکه د یشد مونیمشکلت منم از حرفت پش فهممیگذشته.م

چقدر زود فراموش  ادتهی. فراموشتورا  ادمی ریبخ یبچگ یباز ادیفراموش کردن. هیسادگ نیچشمت نباشم به هم

 .کاش فراموش کردن آسون بود.کاش..... میکردیم

از  بتشیرفتار د دونمین یدل بسوزون خوامی. نمکنهیفراموش کردنه که آدمو نابود م نیا ستیداشتن سخت ن دوست 

 دیق هگی.دستمین یچکیکسم درسته مامان و بابام بهم پشت کردن و رفتن اما محتاج ه یبود. درسته ب یر دل سوزس

کسو  چیه ی.من دل سوز کنهیخودشم بازش م تماانداخت ح میگره رو تو زندگ نیکه ا ییاون خدا زنمیم ویهمه چ

اسه و یدار یتو بود. اما تو چ شیخود فکرم پ ی.اما به خداوندومدمین رمیدل گ یخواستم بدون نجایا ومدمی.نخوامینم

 .یکشیمن نقشه رفتن م
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با دستش مانع باز شد در شد.دستمو گرفت برگردوند سمت خودش و  ایدرو باز کردم که برم آر  رونیب رفتمیم داشتم

 ام خورد به در. هیتک

 .ها.اسینجوریگفت ا یخش دار یصدا با

 یلیتوروخ  یلعنت نیباشه. ا گذرهیم نیتوا یچ یبدون یخوایاش م نهیا دست زد رو سچه مرگمه؟ب یبدون یخوایم

دو  و ایآره تو از جنس ر یتوش جاباز کرد اتیدر کار نبوداما بعد کم کم با مهربون ی. اوالش اصال عالقه اخوادیوقته م

 یبار نیکه مست اومدم خونه اول یاون شب ادتهیباحرفات.  یکردیتو آرومم م یازم نداشت یتوقع چی.تو هینبود ییرو

 .ادتهیبرخوردت  دمیرو با هامون د بایبود که ز

که حتما صبحونه بخورم  یکردیم یبهونه کار هیاما تو هر روز به  خوردمی.صبح ها صبحونه نم ادتهی بایمراسم ز شب

.تا همون شکالتان نه نایرد او درشو باز ک ریزتحریم  یکشو  باشه. رفت سمت ادتیخوب  دیاونام با ی.شکالتا چادتهی

ربار که بودم ه نجایا کنمیبا لبخند نگاه م شهیرو هم شکالتا نیمواظبم نبود. ا ینطوریتوقع ا یب یدختر چیحاال ه

زنده  رمویمی.مرهیدقت از فکرم نم چیکه مسموم شدم چهره نگرانت ه ی. شبکردیبد ترم م نایا دنید شدیدلم تنگ م

 مبقل  اونشب ادتهی ی. آنا شب آخرتاتیگفتنات.واسه نگران شدنات. واسه .نماز خوندنات.واسه حما یواسه آر شمیم

.چون چهیدر مقابل دوست داشتن تو ه بای. دوست داشتن زی.تو منو به خودت معتاد کردیترکت کنه لعنت تونستینم

 بود. غیدر یواسم ب اتیخوب

 تایبه مهربون تونستمی.نمستیاومدن واسم خوب ن نیاولش خوشحال شدم اما بعدش فهم دم ا یاومد دمیفهم یوقت

 بودم دوست دارم. دهیدفع واقعا فهم نیتفاوت باشم چون ا یب

. یاما آنا چطور اتوی.دل سوز یکه رو من دار یرتیغ نی.ااتوی.مهربونباتو خانم یفهمیتورو م خوادیقلبم تورو م حال

 نیتورو بسوزونم ا یخونوادم و احسان و حت ندهیو آ یباشم تو رو واسه خودم داشته باشم و زندگخود خواه  تونمیم

 ترسمی.آنا میستیاما ... مال من ن ی.تو همه جوره مال من یاشمال خودم ب خوادیوقتا دلم م یکنه .بعض میداره روان

 ه؟یسر دردم واسه چ یدی. حاال فهمارهیسرت ب ییبال نیش نیدوست داشته باشم و هم

 .؟یرحمانه منو قضاوت کن یب ینطوری.ا یحق ندار تو

منو  نیب قیعشق عم نی. اتونستمینم ایآر ی.واقعا من بکردیقشنگ به عشقش اعتراف نم نقدیا یا گهیمرد د چیه ن

 رو واسمون سخت. یی.تحمل جدامیبود خبریکه خودمونم ازش ب ایآر

 بود. کرده
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تو چشمات نگاه کنم .آخه من آدمم ها دل تور  شدیوز و نگات نکردم واسه خجالت بود که نماگه دلتو شکستم تمر آنا

 .شکنمیم ینطوریا

 تا اون لحظه اشک تو چشمش نبود.و اون لحظه گفت. ایآر

ام اگه بخو رمیاشکاتو. بم ی.دوس دارم نابود کنم باعث و بانرهیگیم شیدلم آت نمیبیاتو م هیگر یآنا وقت بخدا

 شدم. مونیمن از حرفم پش یگیتمام م یرحم یبا ب یایبه تو م وونخیباعثشون شم.د

 .کردیم وونمید شیبغض یصدا

ختره که د نیدل بستم به ا یتورا فراموش.فکر کرد ادمی رمینه بد ترش کن بگو باشه .م   رمیبرو تو بگو نم گمیم من

پس من  یکسو ندار چیتو ه یکس یب یگیانصاف چرا م یداره.بن یبامنم هست جلو چشم با پسرا حدو ومرز یوقت

 مگه دوست ندارم.  ستمیمگه شوهرت ن میچ

 که حرفشو به تو نگفتم. ستمیدلم ن ونیمد گهیروبروم رفت کنار وبابغض گفت حاال برو من د از

 بود خواستم برم  نییرو نگاه کردم سرش پا ایآر  در رهیگذاشتم رو دستگ دستمو 

 موایتموم دن تونمیبشه که غرورم حفظ شه من نم یبرم که چ نجاستیا میبرم کجا من که همه هست تونستمینم

 بزارم. رپامیز

گرفته بود از اون  هی.و دوتا دستمو دور گردنش حلقه کردم . گرایرو ول کردم و رفتم سمت آر رهیسمت دستگ رفتم 

 ادیاشکا رو صورتت ب یاگه داغ یکنیکه فکر م ییاز اونا هکنیآرومت نم یزیچ چیدلت پره و ه یکه وقت ییها هیگر

 .کنهیآرومت م

 خش دارش گفت. آروم خانمم. آروم باش. یدوتادستشو دورم حلقه کردو با صدا ایآر

 .یآر-

 خانمم. یجان دل آر-

فتم اگه گ دیواست دردسر شدم. ببخش دی. ببخشدمیغمتو ند  دیکه بهت توجه نکردم امروز. ببخش یآر دیببخش-

 .یکسم تو همه کسم یب
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 .ایآروم باش قلب آر گهیتوام ببخش منم بد بودم.حاال د کنمیخانمم خواهش م یآن-

 .گرمیج نمیب ایدستش منو کشوند سمت تخت و گفت ب با

 دارم. یچ نیبب نیگوشه تخت وگفت بش مینشست

 ها؟-

 ها نه بله.-

 اورد. رونیجعبه ب هیاز کرد و . در کمدو بدمیم زهیبهت جا ینکن هیحاال اگه گر خب

 ؟شکالت هیچ یدونیم خوردمیدو هفته از همون روز اول فقط شکالت م نیا شدیدلم واست تنگ م ییآنا وقتا نیبب

 .ارهیمن م ادیتورو 

 .میمگه من قهوه ا-

 کردو گفت  یخنده ا تک

 .یمیزندگ هینیرینه عشقم تو ش-

 .یالک-

 .ینه جد-

 .یفکر کردم موشک-

 گفت. دویخند

 اردتیانقد شوکول سر ذوق م دونستمیشکالته اگه م نیمزه ها واسه ا نی.اینیریش زهیریم یچه مزه ا نیا...ا..بب -

 .وردمشیزودتر م

 باهاتم قهرم. خورمیاصن نم-

 کردم. یبابا شوخ یا
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 کردم. یخب منم شوخ-

 .میدیخند وباهم

ذاشت گ یکیبر داشت و  یکیبودن  یباز کرد شکالت قلب شکالتو شهیو در جعبه ش  سادیجلو و رو تا زانواش وا اومد

 دهن باز آ ..آ..آ.

 بازکردم و گفتم مممممم. دهنمو

ا خدا.و بعد ب یوا  گفتمیکه خوشمزه بود باذوق م یبودم هرچ کیکوچ یخوش مزه بود. وقت یلیخ دمشییکه جو کمی

 .خوردمیولع م

 خوش مزه است . یلیخدا خ یوا-

 گرفتمو چهارزانو نشستم.شروع کردم تند تند خوردن . ایرو از دست آر جعبه

 .و گفتم ایرو برداشتمو گذاشتم تو دهن باز آر یکی.کردینگام م کردیگرد و دهن باز نگام م یداشت با چشما ایآر

 .دیشکالت تو دهن از خنده ترک ایآر هویو شروع کردم به خوردم  ستین ینگام نکن چون خبر ینجوریا گهید

 خدا... ی... وایتو چقد بچه ا خدا آنا یوا

 هیرفتم سمت آب و  عیبود که تو دهنش بود.سر یازشدت خندش در اومد. افتاد به سرفه واسه شکالت ایآر اشک

 .دیو دوباره خند دیلبوان آب بهش دادم و سر کش

.که کردیرو نگاه م ایدر اتاق من بود فکر کنم اومد من آر یآنا.... بعدش صدا زدیکه منو صدا م ومدیاحسان م یصدا

 .زیر زیدریخندیداشت م

 احسان بفهمه. ادیانگار بدت نم-

 بزار بفهمه. یحقم یقلبم یسهم یدستشو اورد باال و زد رو دماغمو گفت زنم-

 دادا. ایرو هوابود که احسان در باز کردو گفت آر ایدست آر-

 آب دستش و وانیل هیهم  ایصحنه رو بروش. آر دنیاش تو دهنش خشک شد با د هیبق
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دهنم بود واسه پاک کردن  یرو یکیلبم. و چندتا شکالت تو مشتم.اون کینزد ایکم دست آر یلیفاصله خ ایآر منو

 شکالت دور دهنم.

 بود. ریاما د نییاورد پا عیدستشو سر ایآر

 قرمز شده بود. ومدیخجالت زده بعد خندشم م احسان

 ....آنا ....ا...همون....تو بگو. ززهیچ-

 از خجالت. نییاحسان باعث خنده هردوتاشون شدو من سرم پا یپاچگ دست

 . قباهت داره واال. ایح یگفت :نخند ب ایبه آر احسانرو

 تومن خانم خودمه. یایقباهت واسه خودت داره که در نزده م-

 ها. یپس تاحاال کجا بود-

 .کنمینم ایبه توچه من ر-

 .دمیبود من د یچ نیپس االن ا -

 ممممم. کنمیدلم خواست اصن بازم تکرار مدوست دارم -

 . دیگونه محکم بوس ایآر

 و درو بست. رونیندارم. رفت ب یحرف گهیمن د-

 گفتم. نویزم دمیحرص پامو کوب با

 .خوامممممینم  بود یچکار نیا ایاه آر-

  دیخندیبه حرص خوردن من م ایآر

 کنممم. گاشین یطور گهید کنهی.احسان االن فکر بد م خخخخخوامیباهات قهرم.نم نییاصن من برم پا -

 باز کردم برم که  درو
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 .یحقم یقلبم یسهمم یگفت زنم-

 زدمو درو بستم. و فرررراررر غیکه ج رتمیدر اوردمو خواست بگ اداشو

 نشستم کنار عسل رو مبل دو نفره. نییرفتم پا  رسهیمن که دستم به تو م سایوا آنا

 شده. یزیچ یدییآنا چرا دو یخوب-عسل

 . نجایسرب سر بچه ها گذاشتم االن اومدم ا ستین یخاص زیچ زمیزدمو گفتم نه عز یلبخند

 .رچشهیام-

 .دونمیدهن گفت نم باشکل

 گفتم. ریبه ام رو

 اومده. شیپ یمشکل ریآقا ام-

 .ستین یمهم زینه چ-

 .کنهیم ریرو پرونده گ یوقت هینطوریهم ریام الیخیآنا جان ب-

 کرده. ریگ ینی-

 دلم گرفته تو خونه. یلی. من که خالیخیآره فعال ب-

 ساعت چنده -

 .ازدهیربع به  هی-

 همون طور تو فکر بود. ریبا خنده. و ام نییاومدن پا ایآر  احسان

 چشه. نیاروم با سر اشاره کرد ا ایآر

 .دونمیگفتم نم منم

 شده!؟ یزیچ ری:امایآر
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 .ستین یخاص زینه چ-

 . اطیتو ح میبر دی:پاشاحسان

 .میداداشم بر گهیراست م-

 سرجات منظورم بزرگتراست. نیبش یکنیم یچقد زود خودتو قاط-

 .اطیاز احسان پاشدن که برن تو ح تیحرفو زد ناراحت شدم همه به تبع نیا یجد نکهیازا

 اومد سمتمو گفت . ایآر

 .ایتو با من ب ییبچه تو خونه بمونه خطر داره عمو-

 رو گرفتمو گفتم. ایدست آر یخوشحال با

 .ییعمو یسیم-

 رو کردم به احسان واسش زبون در اوردم . و

 ادب. یبچه ب یادب ش دیاومد سمتم تو با شیبا اخم نما  احسان

. ونهبچگ حالت با  حرفو زدم نیا ینطوریمنو بزنه ا خوادیاحسان هاپو شد.م یی.داییرو گرفتم و گفتم عمو ایآر یبازو

 .دیخند رمیام یبا نمک بود رفتارم که حت نقدیا

 میکه قدم زد کمیو  اطیتوح میرفت

 .یمسابقه دو. تا در ورود دیایبچه ها ب-عسل

 .میدیی.با گفت کلمه رو احسان دومیپنج تا به خط واستاد هر

 بعد احسان بعد من. ایجلو بود بعدش عسل بعد آر ریام

 که بچه ها از جلو چشم دور شدن خدا بگم چکارتون کنه. دمیرس رینفر آخر بودم. اونقد د دمییدویم داشتم

 .میترسیم
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ام گرفته  هیو گر دمییدویبودن م دهیخط رس انیانگار به پا ومدیخنده شون م ی....عسل... صدا ایداد زدم آر دموییدو

د داشت بلن یداشت با گام ها دمیرو د ایآر  دمیرس یوقت  نمشونیبودم که بب دهینرس ریمس  یبود هنوز به شکستگ

 سمتم. ومدیم

 شده آنا؟ یچ

 .هستم من  چته یخانم

 . دمی.ترسامیمنم ب نیچرا نموند-

 .یجوجه ترس چ-

 باز شد از حد معمول. شتریلحظه چشاش ب هی ایو آر میشد کیهم نزد به

 ؟یخورد نیآنا زم-

 نه چطور مگه.-

 دماغت.-

 و دستم و بردم سمت دماغم. سادمیوا

 شد. یخون دستم

 چم شده. نیوا ا-

 اومد و دستشو انداخت دور شونم و گفت خانمم چت شد . ایآر

 ها اومدن  بچه

 .؟هیخون چ نیا یشد ی:آنا چعسل

 داخل. ایب عیسر ای:آراحسان

 آنا چت شد تو.-ریام
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 گفت  ایآر

 ؟یراه بر یتونیم

 بابا . آره

 .ختیریم ینطوریبزنم و جلو بچه ها من وگرفت بغلش خون دماغم هم یحرف  نزاشت گهیرنگ تو روش نبود.د ایآر

 .رفتیم جیگ کمی سرم  داخل میرفت

 . یخانمم بهتر-اش  نهیچسبوندم به س سرمو

 .یشد ینطوریکه ا یدیدلم انقد ترس زیشد آخه عز چت

 منو خوابوند روتخت اخماش تو هم بود.و گفت ایبرد باال برد تو اتاق خودش بچه ها همه دنبالمون اومدن آر منو

 . وشروع کرد به پاک کردن خون رو دماغم. اریآب ولرم ب کمیعسل خانم.-

 دکتر. مشیببر ایآر- ریام

 االن خوبم. ینه ..نه الزم ن-من

 .؟ ی.آنا خوبگهید نهیهم میبچه رو نبر گمیم- احسان

 خراب کردم .حال خوبتونو  دی. ممنون ببخشنیبخواب نیخوبم بر آره

 تو اتاقمم. ریبود من هستم شبتون بخ ی. کارهیچه حرف نینه بابا ا- ریام

 تو اتاقم فعال کار دارم. ایآر دارمیمنم ب-

 .بود اخمو صورتم  ت دیکرد کش سیدستمالو خ اینشستو بعد رفت .آر کمیهم اومد داخل و آبو گذاشت  عسل

 . ادآیبند نم آنا

 . میریم ومدیواستا اگه بند ن کمیباشه -
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 مینیدستشم دستمالو گرفته بودکه رو ب یکیدستمو گرفته بود و با او ایگرفتم باال و تا مانع اومدن خون بشم آ سرمو

 که گذشت دستمال برداشتو گفت. کمیبود .

 شکر خون بند اومد.خانمم. خدارو 

 !یآن یبهتر 

 خوبم. ییآقا آره

 شکر. خدارو 

 بستم .انگار متوجه شد. لباسشو باز کرد چشمامو یها دکمه

 .یییخانم مارو باش تورو خدا .هع-

 نگفتم. یچیه

 اومد نشست کنارمو.گوشه تخت. ایباز کن او چشمارو تموم شد.بازشون کردم حوصله حرف زدن نداشتم آر-

 تنش بود و گفت.  یشلوارک مشک هیو   یمشک یحلقه ا نیآست هی

 .زاشتمیتنهات م دی.نبا دیببخش آنا

 معذب بودم. ایشروع کرد به پاک کردن. و از نگاه ثابت آر صورتمو

 بستم. چشمامو

 تموم شد. زمیخانمم چشماتو باز کن عز-

  ایآر یمرس-

 خانمم. کنمیخواهش م-

 کنم دوست داشتم بدونم چقدر دوسم داره. تشیاذ کمی خواستمیتو اتاق. م ییو رفت دستشو پاشد

 اومد.  ییدر دستشو یصدا
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م کردم ام ک نهیاومدن س نییباالو پا  شهیم کمیداره نزد دمیپاش فهم یپاش کرد و با صدا اشوییدمپا رونیاومد ب ینی

. 

 . نورتریا ایآنا....آنا...ب-

 ندادم. جواب

 باتوام ها. یآن-

.... 

 زد تو صورتم. یلیاومد جلو وبا ترس صدام زد آنا و چن تا س-

 ردم .کنم چشمامو باز ک تشیاذ نیاز ا شتریب ومدین دلم

 جانم-

 )مثال من خوابم برده بود(.

 شده.  تیزیاه آنا فکر کردم چ-

 .دیببخش-

 آنا-

 جانم-

 آنا. تونمیبشه من...من نم تیزیاگه چ-

 . نجاستیا جات  و سرمو گذاشت رو بازوش و گفت تو-

 که رو دستش دست ارهیدر ب مویاورد باال و خواست روسر دستشو

 جان نه نکن . ایو گفتم.آر گذاشتم

 من مواتو دوس دارم دستتو بردار. یچ ینیآنا -
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 بدون مکث برداشتش. و

 گفت و

 من عاشق مواتم خانم خودم  -

 زد روشون. یوبوسس

 . ادیخوابم م ایآر

 خانمم. بخواب

 سمتش برگشتم

 خانمم. یفداتشم آن-

 .ادیکردو گفت از فاصله بدم م کیدستشو انداخت دو کمرمو منو به خودش نزد و

 .سآیحبرا ن نیزد رو لبم و گفت خانم هرشب ا کیبوس کوچ هی

 .یدوباره خون دماغ ش ترسمیم نکهیبخاطر ا فقط

 لب زمزمه کردم . ریآروم ز و

 مرا غرق خواهد کرد. دهینرس ایست به در یرود آرام آغوشت

 سی. االن وقتش نینیریش زیمزه نر-

 ....دمیشدو خواب نیسنگ چشمام

... 

 به عمرم .و  ایشدم به آر رهیزد.خ یتو جام غلت کمی  دارشدمیب ایقبل از آر صبح

 .کردمیم یکار دور نیچرا از ا دونمیبوسش کنم.اما نم خواستیچقدر آروم بود ومظلوم. دلم م توخواب
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م ر اوردرو از کمد د ایآر یلباس ها رونیو اومدم ب ییرفتم ودستشو دهیبه ذهنم نرس یا گهیپا شدم تا فکر د عیسر

 بپوشه. خوامیکه من م یزیدوست داشتم چ

 ایکردم و رفتم سمت اتاق آر دارشونیرو روشن کردم و ب در اتاق بچه ها زدمو از خواب ب یکتر ریو ز رونیب رفتم

 .گفتم و تختش کنار نشستم  شدنو نداشت. رفتم داخل اتاق و داریب الیانگار خ

 ...ایآر

 .گفتم  یرو صورتشو به زبون کرد دمینشد دست کش داری. باینشد بازم صداش زدم آر داریب

 کسکم. یهرچ انمی... دردو له گی... آرایآر

 خانمم  ریکم چشماشو باز کردو گفت سالم صبح بخ کم

 .ریصبح توام بخ-

 .یچ ینیبود  یفک کنم کرد یگفت یزیچ هی-

 .گمیگفتم نم دمویخند

 مچتو گرفتم. گهینکن د تمیآنا اذ-

 دردت به جونم همه کس من....ینی... ینی-

 محاله یهمه خوش بخت نیخدا منو ا یوا

 دردت تو ب جونم عشقم ییییاله-

.... 

 

 

 مچتو گرفتم. گهینکن د تمیآنا اذ-
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 ...دردت به جونم همه کس من.ینی... ینی-

 محاله. یهمه خوش بخت نیخدا منو ا یوا-

 دردت تو ب جونم عشقم. ییییاله

 .ینیریش نمیب ایتو بغلش ب دیمن کش و

 اومدم. رونی.و از بغلش بمینمازمون بخون نییپا ایب عیسر الیخیتورو خدا ب یآر-

 .رسهی.نوبت مام مینیریش یکنیفرار م شهیهم-

نگاش کن مواش شاخ شده لباسش از تو شلوارکش  یتو اتاق البته با هزار تا غر اله ییو رفت سمت دست شو پاشد

 .خاروندی.وداشت پهلوشو مرونیاومده بود ب

 .و بعد دوباره خنده.یجوری. هویچی.هیخندیم یبه چ وونهیبرگشت سمتم و گفت چته د ایخنده .آر ریز زدم

 سرخوش. وونهی:دایآر

 .دیخوشش آ ندیب ووانهیچون د ووانهید-

 نه، ای ییبرم دستشو یزاریآنا م-

 خوشبگذره. زمیبرو عز-

 زدو گفت. طونیلبخند ش هی

 .یایب ینتویتوام م یاگه دوست دار-

 ما. یدوستان به جا زمینه عز-

 انه؟ی رونیب یریدر اورد گرفت دست دستشو گفت م شوییدمپا

 فداتشم فقط نزن جون آذر جون. رمیم زمیاوه اوه باشه عز-

 .ییتو دستشو رفتیو اونم داشت م رونیب رفتمیداشتم م من
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 قبل بستن در سرمو بردم داخل اتاق گفتم . رونیباز کردمو رفتم ب درو

 .ایآر-

 ببنده و گفت وییدر دستشو خواستیم

 شد. یباز چ-

 .یباشه اول تو منو خواست ادتیخواستم بگم -

 نموندمو بازم. گهید

 .فررررررارررر

 .یکار دستمون بد ویوفتیب یوقت هی ترسمیم یایبا عجله م نییپا یایم شهیآنا جان چرا هم-عسل

 .دیو بعد خند یترسی:نکنه از راهرو م ریام

 اورده. ایسر آر ییبال ایدر حال فرار.و  ینی نییپا ادیم یمدل نیهر وقت ا شونیبا خنده گفت :نه داداش من ا احسان

 .دنیهرسه تا با هم خند و

 .یگفت یچ گمیم نییاومد پا اینداره االن آر بیداداش.ع ستین یمشکل-

 .یترسون یمنو از بچه م-

 ....اصن باهات قهرم احسان بد. اااادیب ایآر بزار

دهن  زاشتیم گرفتویبا خنده چون احسان لقمه م شهیالبته برعکس هم میصبحونه رو خورد مویخوند نماز 

 .گفتیو م رنیگیلقمه م یکه واسه عشقشون با لوس باز ییدخترا نیا یادا  رویام

  ترسمی.اخماتو باز کن مرمیام

 باتو ام باز کن او گره رو. ریام یوا

 . گفتیم ای
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 .یدستمو به گاز یهاپو نش ریام

 شرکت. میکردو گفت من برم بپوشم عشقم بر ریبوس از لپ ام هیدر آخرم  و

 .کردیتک خنده م هی یگه گاه ری. و اممیبود دنیاز خنده در حال ترک ایعسل وآر منو

نگاه  یهمه امروز چهار چشم دیاز شهر .گفته باشم ها.با رونیب میانبار بزرگ دار هیاز  دی:دوستان امروز بازداحسان

 کاله سرمون نره. دیکن

 که من حوصله غر غر کردناتونو.ندارم. دینرفته خانم توروخدا امروزو کفش پاشنه بلند نپوش ادمیآها تا  آها

 از آشپز خونه. رونیب

 میفتریبه سمت پله ها باهم م میداشت رونیب می.و باهم از اشپزخونه رفتمیجم کرد زویرفتن باالو من عسل م پسرا 

 باال.

 آنا -عسل

 جانم.-

 .نیندار ی.شما بدون هم معننیباهم خوب ایخوش حالم تو آر یلیخ-

کنار هم بودن تا ابد ادامه داشته  نیکاش ا ی.اما ادمشیدلم گرفتمش دستمو انداختم دور گردنشو بوس زیممنون عز-

 باشه.

 شالو کاله اضافه همراش هست؟ ایآنا آر یراست-

 چطور -

 من تو اتاقمم. یفهمیبعدا چطورشو م اریحاال تو ب-

 رفت تو اتاقش و منم رفتم تو اتاقم. وان

ت ک هی یشالو کاله آب هی یشال مشک هیکه از جلو تماش با منجاق کار شده بود و  یمشک یمانتو هی. یآب نیج هی

 ..همش دو جفت باهم بود.یجفت کفش اسپرت مشک هی. و به دستور احسان یکوتاه مشک
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 ایاز اتاق .و رفتم سمت اتاق آر رونیزدم.رفتم ب یرژ صورت هیو  ملی.و رکردیتر م رایخط چشم که واقعا چشمامو گ هی

 تو . ایو آروم در زدمو ب

 . یشالو کاله اضافه دار ایآر-

 کمربند به من زل زده بود..ودستش روبستیداشت کمر بندشو م ایآر

 لبخند زد.و هی

 .نمیب نجایا ایسوت زد بللللله خانم خودم ب هی -

 هنریپ هی یکا واسش گذاشته بود کت تک قهوه ا ییاز بستن کمربندش برداشتو اومد سمتم .همون لباسا دست 

 کتان. یشلوار قهوه ا دویسف

 .دگفتیعقب کش کمیدستشو انداخت دور کمرمو. باال تنشو  دوتا

 ؟ یبزک دوزک کرد یبا اجازه ک-

 دلم خودم.-

 .یاون چشاتو خوشگل کرد ینطوریا یبعد واسه ک-

 خودم.-

 .یفشار داد به خودش چ منو

 واسه شوهرم.-

که  نی. منم چشمام وبستمو خودمو سپردم بهش از ادنیشوهرت به فدات و لبشو گذاشت رو لبمو شرو کرد به بوس-

 سرشو ای. آروردمیپر کرده بود از عشقم داشتم نفس کم م امویدن ایانقد دوستم داشت تو اوج آسمون بودم .آر ایآر

 گفت. دویعقب کش

 فقط بوست کردم. فیتخف ی. تازه با کلیخوشگل نکن ویآنا خانم تا توباش-

 بهتره خانمم. ینطوریپررنگ بود ا هخوردهی رژت
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 زود باش. شهیم ریداره د یآر-

 فقط تورو نگاه کنم فقط چشاتو نگاه کنم. خوامیشه من م رید بزار

 . الیخیجونم ب ایآر-

 ...یزد رو لبم گفت بازم در رفت کیبوس کوچ هیکتش و مواشم مرتب کردم  یرو شونه ها دمیکش یدست

 ...شه صاف که  روش دمینامرتب شده بود دستمکش رهنشیدستشو باز کردو پ و

 

 ...یزد رو لبم گفت بازم در رفت کیبوس کوچ هیکتش و مواشم مرتب کردم  یرو شونه ها دمیکش یدست

 ...شه صاف که  روش دمینامرتب شده بود دستمکش رهنشیدستشو باز کردو پ و

 اتاق بدون زدن در باز شد. در

ه ه انگار بک یو با حالت نییباز شد و سرشو انداخت پا ینلبک هیبود بعو چشماش اندازه  یاومد داخل. اول عاد احسان

 . مآیزور خودشو کنترل کرده گفت .دوساعت منتظر

 تو. یایو م نییپا یندازیسرتو م ینطوریکه تو ا هیشب لهیبه طو یلیخ نجای:اایآر

 بودمش. دهیبود چرا تا حاال ند نجایا نینگاه به در کرد و گفت ا ا هی احسان

 خدا نه ..نه.. ییییییرو نگاه کردم وا ایلحظه خودمو آر هی

 نه. یییییو دست من وا نمونیکمربند شلوارش باز بودو فاصله کم ب ایآر

 .میایشما برو مام االن م-

 .نجامیاوا من هنوز ا- احسان

 .اااااایدرو که بستن داو زدم آر یبود و عصب نییسرم پا ومن

 .جوووونم
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 .کشتمیم

 .ومدیم راهرو تو از که بود احسان  مکرر یخنده ها یصدا نیا و

 م .چرا عشق-

 .ینیریسرت ش یچشم و ابرو به مدل واستادنمون اشاره کردمو گفتم فدا با

.. 

م ا هیامروز.جدا از کار کردن روح میبا هم خوش باش یکل دیخوب بچه ها با میشد نیباهم .و سوار ماش نییپا میرفت و

 الزمه واسه ادامه.

.سرشو با اخم کج  ایراننده افتاد که آر نهیلحظه چشمم به آ هیبه چشام زدم . که  مویآفتاب نکیع میکه شد سوار

 المصبک بکن با اشاره. نکیاون ع گفتیم کردویم

 ب راه کن. نویدر اورد و گفت احسان جان ا بشیفلش از تو ج هیدر اوردم و حرکت.  نکویع

   یعسکر دیمتن آهنگ اتاق خواب از حم  

تازه  و شعر دیتو رو د شهیمگه م ستین بایقد خودت ز نهیتو آ رتیتصو ستین ایرو یتو یتو حت هیشب یچکسیه 

که داره  یکه دوست داره دوست دارم قد بارون یاز هرکس شتریبهشت ب شهیجهنمم م یباش نجایننوشت تو اگه ا

 یساز هرک شتریب وونتمید گمیم یوقت زمیباش عز یرو شونه تم منطق کیدوست دارم عاشق اتاق خواب کوچ بارهیم

 یرو شونه تم منطق کیدوست دارم عاشق اتاق خواب کوچ بارهیکه داره م یکه دوست داره دوست دارم قد بارون

از عشق تو هم تو هر لحظه دارم جوون  رمیمیکه من هم م هیچه حس نیا  ♫♫♫ وونتمید گمیم یوقت زمیباش عز

از  رشتیب شهیم یا گهید جوری یکنیم تو صدام که شهیهم مونهیکه هست م نیماز عشق تو گرچه اسم من ه رمیگیم

رو شونه تم  کیدوست دارم عاشق اتاق خواب کوچ بارهیکه داره م یکه دوست داره دوست دارم قد بارون یهرکس

باره یکه داره م یکه دوست داره دوست دارم قد بارون یاز هرکس شتریب وونتمید گمیم یوقت زمیباش عز یمنطق

  وونتمید گمیم یوقت زمیباش عز یرو شونه تم منطق کیدوست دارم عاشق اتاق خواب کوچ

 

 وار. وونهیبودم. اونم د یطوس یها لهیت نیا  عاشق دوختیبه من ن نهینگاهشو از تو آ یگه گاه ایآر
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 .ییییی.هعی:بسوزه پدر عاشق احسان

 پخش نیتو ماش دیچیجهان پ دیام یشد صدا یجاش گذاشت و آهنگ و که پل گهیفلش د هی رونیب دیکش فلشو

 .ستمیآهنگ ماست داداش. ماکه عاشق ن نیا  شد

 .میدیخند یلیخ یلیو خ وردیعاشق معشوق در م یادا ایبا آر  رقصدویم راحسانیطول مس در

 داشت.  ییبایز یکره هم جا ها واقعا

 .میکن یرو ادهیپ دییایب شهیم ها بچه گفت احسان  شرکت که یکاینزد میدیرس

 آقا احسان. هی:عالعسل

 .ایزد یحرف درست حساب هیبر  هی:احسان  ایآر

 اخماش باز بشه . کمی ریام دمیبود ند یساکت بود چن روز ریام

 .میمن عسل پشت سر پسرا راه افتاد می.و راه افتاد میشد ادهیپ نیماش از 

کامل پرکرده  فمویک  که من همراه خودم اورده بودم. یهمه شالو کاله نیاحساس کردم هوا سرده.ا میکه رفت کمی

 رو صدا زدم.  ایدادم داستشو آر ارمویکه قرار بود واسه عسل ب یبود.شالو کاله

 ایآر-

 جانم.-

 بزار سرت. نویلحظه. رفتم سمت و کاله گرفتم طرفش ا هیواستا -

 .خوادی. نمزهیریمدل موام به هم م زارمینه نم-

 کرد پسره نفهم. عیضا یچطور منو

 ،یباشه هرجور راحت-

 که واسه احسان اورده بودم. گرفتم سمتش . ینکنم.شالو کاله یمهربون ینطوریتا من باشمو ا یروان
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 .یبدم درستشو کن نهیبهت آ میدیاونجا که رس دمیداداشم تو بپوش قول م-

 .دمیدزدیرو م ایمال آر یبود وردهیاگه ن ینی یکه تو چقد ماه یگلم ووووا هیآج یمرس  ممنون مهربون خانم-

 پسش بده. خوامی.اصن نمیکنیالو کاله مال منه بعد از آنا تشکر ماحسان ش-

 برشدار. یتونیاگه م میبا حال نار مینیب نیبش-

 .امآیم-

و اخم داشت به  بشیهم دست تو ج ریدنبال هم. ام دنییکوچولو و بعد شرو کرو به دو رسهیمگه دستت به سرم م-

 . دادیراه رفتنش ادامه م

 یدیرس ییجا هیکردمو برگشتم کنار عسل به  یتعارف سر سر هیاورده پس  ریام  عسل کالهو واسه دونستمیم

 .یلیخ یلیبود خ بایز واقعا  که

 .میریچند تا عکس بگ نیسیلحظه وا هیدر اوردمو رو به بچه ها گفتم  مویگوش

 .زمیگاد باشه عز ی.اومااحسان

 گرفتم. یکیرو کنار هم گذاشتم و  ایآر احسان و رویدخترونه گفت اول ام یبا ادا البته

 منو عسل. بعدش

کرد با  مونیروان ینیاحسان بود. ینهاد شیمدل پ نی.انهیمنو احسان که هردوتا پشت به هم و دست به س بعدش

 دساش گوشه کتش . یکیشلوارش اون  بیدستش تو ج هیکه  یتک هیبعدش احسان  گرفتیکه م ییمدال

 هی عسلم  بگم ریکه روم نشد به ام ریام

 

 یلیخ ییخدا رمیتا عکس ازش بگ ارهیاونو در ب یباعث شد احسانم ادا نیملوس بود هم یلیگرفت که مدلش خ یتک

 بود اداش به مدل عسل. هیشب

 واسه عکس.  سنیهم وا ای:آنا تو وآرعسل



 یهمسر اجبار

 
268 

 

د اونم از خداشه .اول کردم معلوگ بو اینگاه به آ هیخوشحال شدمو اما  یلیحرفو زده بود خ نیکه عسل ا نیا از

 گرفت. یکی.یسادیکنار هم وا میرفت

 .نیزنو شوهر میدونیندونه ما که م یتر هرک یمیصم کمی

 واهلل به خدا. شیا-احسان

 دلتون نخواد. ییهویگفت باشه بابا مراعات شمارو کردم.گفتم  دویخند ایآر

 داداش من. بندنیر که دستمال نم کنهیکه درد نم یو گفت سر ریام

 .گهید نیکردم عسل ناراحت شد بعد روبه ما گفت زود باش احساس

 عکس گرفت عسل . هیدستشو انداخت دور گردن من  ایآر

هم دور شکمم  یکیدستت انداخت دور گردنم و  هیرفت پشت سر منو  ایآر میریبعد م گهیمدل د هیعسل خانم -ایآر

 معذب شدم . یلیبود و سرشم کنار گوشم.خ

 .رفتنیو احسان داشتن جلو جلو م ریشکر ام خدارو

 خانمم لبخند دندون نما. یآن-

 گفت واووووو. عسل

 دو سه.... کی ستیمدل ب یعال یلیخ

 

 ؟یفهمیم ییمن فقط تو ینیریمنو به خوش فشار دادم گفت ش ایآر 

 .آره  آره بابا-

 از سرما. فتادیدماغ داشت م شدیواقعا هوا داشت سرد م  میرفتیو عسل با هم راه م ایآر منو

 ؟یش ضیمر یواستادو گفت انگار قصد دار ریام ی.رفت رو برویسیوا شهیلحظه م هی ریجلو و گفت ام دییدو عسل
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 چطور. نه

  یزاریکاله نم چرا

 .وردمین

  نهیمشکلت ا فقط

 .اوهوم

 .ریدر اوردو گذاشت واستاد رو نوک پاش و کاله و گذاشت سر ام فشیکاله از تو ک عسل

 به عسل زدو گفت  یلبخند ریام

 .ممنون

 . و بعد شالم انداخت دور گردنش.کنمیخواهش م-

 روزگار. یییی...هعایتشکر کرد اما آر میچطور نیا نیبب ایب

 نشه. ضیمن نگرانش بودم. که مر دونهینم فهمهیعشقو نم یمعن اینگفتمو به راهم ادامه دادم . واقعا آر یزیچ

 .؟یچرا ترش کرد ینیریچته ش یهو-

 ها!-

 بابا ها نه بله. یا-

 .یچته ناراحت گمیم-

 .ستیمهم ن یچیه-

 بده من اون کاله و شال .  ستمین ایآنا من اگه تو رو نشناسم که آر-

 درشون اوردم و فمی.از کدیاز کجا فهم نیا

 دوست ندارم. ینجوریتازه من خودمم ا ادیاز دلت در نم ینجوریا ستیسمتش .گفت نه قبول ن گرفتم
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 ؟یپس چجور-

 .یبنداز گردنم دور شالم  سرم و شیخودت بزار دیبا-

 ازش ناراحت بودک اما... هرچند

از دستش گرفتم و اونم خم شد جلو آروم گذاشتم سرش مواش خراب نشه و بعد شالو از دستش گرفتم مرتب  کاله

 قدوباالش.  نیا با  فداتشم یدور گردنش.اله دمیچیپ

 گفتم.  یردبه زبان ک دوینبود از دهنم پر هواسم

 او قدو باالتومه. یبقربان انیگ یآر-

 گفت.؟هوع یحالت تعجب به

 هوع نه بله. یآر-

 اونو در اوردم. یچون ادا میدیبلند.خند یبعد با هم با صدا و

 .؟یگفت یآنا چ-

 بابا باخودم حرف زدم یچیه-

 ی. جان من چگهید یچیه گهید  یگفت واشیسخته. بعد توام  یلیخ یکرد ستیبه من قبول ن یدیآنا تو فهش م-

 .یگفت

 تومه. یبقربان او قدو باال انیگ یمن گفتم آر زیعز-

 ؟یچ ینیاونوقت  -

  گمینم

 بگو-

 .گمینم-
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 بگوووو.-

 چششششم.-

 خب بگو عشقم.-

 تومه. یبقربان اوقدوباال انیگ یآر گمیم-

 جان قربون قدو باالت بشم. یآر ینی

 تو بشا عشقم. یقربون قد باال ایجونم ....آر یا  یاله-

 .ایخوانکه آر-

 خدا نکنه ینی دمیفهم گهید نویا--

 انیگ یآر نیآفر-

 جان ینی انیاونوقت گ-

 گفتم آره. دمویخند-

 .انیآنا گ -

 هرچه کسکم. انیییییییگ-

 همه کسم. ینیهرچه کسکم  دمیفهم نمیبا زوق گفت ا ایآر

 .نیآره آفر-

 مث تو. گمیخوب م نمیآنا ب میخب حاال بازم از دوباره بگ-

 .انیآنا گ-

 هرچه کسکم. انییییییگ-

 .،....میدیرس گهیروبده موتمو درست کنم د نهیاون آ گمیم یشو به فارس هیبق-
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 رو پس داد. نهیکاله و در اوردو مواشو درست کرد احسانم اومد مواشو درست کرد و آ ایآر

 .میانبار رفت یهمه با هم به سمت در ورود و

 . ایلحظه ب هی آنا

 جان آنا  سرد بودم نیاگه جلو ش  ی...ناراحت نش شهی.. مشهیم آنا  موندتا بچه ها رفتن جلوتر.و گفت کمی

 اصال به من توجه نکن. یآن ارهیسرت ب ییبال ترسمیحسوده.م یلیخ  نیش

 نیپس..پس ا یتو مال من گهیمگه مال من نبود مگه خودش نم ای.آرکردنیهرکلمه اشون منو خورد م ایآر یحرفا نیا

 رفتارا...

 مدرس چشم. یباشه آقا-

 .میبال دوما هنوز که خودمون یاوال ب-

 کردمیچک م دیبا یو من حساب  مینموندم و به حرفاش گوش ندادم خودمو به احسان رسوندم. با احسان رفت گهید

 رو . یقرارداد لعنت نیتمام بند ها تموم ا

گذاشتن .  ارمونیکه در اخت یتو اتاق میاز بخشا فرستاد و منو احسان تنها بود دیو عسل و واسه بازد ریام  احسان

 که احسان گفت. میکردیم یبررس میداشت

 رفتم.  نیبب نویا ای... آنا بدو بآنا

کلمه رمز دار  یسر هیاحسان حک کرده بودشو و تمام قرار هاشونو با  وتریکنارش و زل زدم به صفحه کامپ  رفتم

 هویکه  ارمیب فمی. رفتم فلشمو از تو کیسرنخ عال هیخوب بود و  یلیخ نیا میبردیم ریواسه ام نارویا دیانوشته بودن ب

 بود. یقحط کهیطور  نیودشگرفته ب ارویاومدن تودست آر ایو آر نیدر باز شد ش

 .؟زمی:احسان جون چه خبر عز نیش-

 خبر. یب یچیه-

 لبش. یپوز خند رو هیسرد شده بود. و  یلیبا من فرق کرده بود. خ نیش رفتار

 نکردم. گاشمین یسرد تر از خودش حت منم 
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 پرونده هارو ببر. هیتو اتاق منو بق ایب گهیساعت د میآنا ن یه-

 .دهیم یتو جمله چه معن یکلمه ه نیخانم ش دی:ببخشاحسان

 .گهید یه ینی یه-

 یادآوری.و ستین یزیکلمه احترام آم یکلمه شده و خواستم بگم ه ییدچار جابجا تونیآها فکر کردم زبان فارس-

 یزیچ  .چون پشت سرشدیحرف بزن ینجوریکه سهام دار کل شرکت ماست ا شونیبا ا نیکنم شما حق ندار

 .نیشنویم

 .میشونیمجموعه ا ری.و ما االن از زدنیسهام مارو ب تور کل خر شونیا

 شدو گفت. سیدهنش سرو نیش

 .دمیدوبرابر شو م زمیچند عز یدیسهامتو م-

 .ایب زمیعز- ایآر

 .نجایمن کار دارم ا ایآر-

 .یایعشقم بعدا م ایب-

 . ادیپاشد و گفت پس هانگ صدا بزن ب-

.  عشقم  کردیتو مغزم اکو م ایآر یحرفا روتیرفتن ب نیبا ش ایآر  هست. یاصال ک دونمیهانگ و صدا زد.که نم ایآر

احسا و زوم کرده بود  شی... اعصابم داغون بود. سرمو بر داشتم پسره نشسته بود پ زی...و سرمو گذاشتم رو م رمیعز

 احسان. وتریرو کامپ

.... 

 

جلومو  یمنش کردنینگاه م ییجورا هیکه احسان بهم داد رفتم. همه   یاتاق آدرس سمت به  ساعت گذشت مین

 بودن از لحاظ یهمه اوک نایباهاش حرف زدم خدارو شکر ا  یسیزبون انگلبه  نیواسه هم دمیفهمیگرفت و زبونشو نم

 چند سال رفتم دنبال مدرکش....هه. ستنیزبان .مث ما که ن
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 مدرس هم اونجان. یآقا دییگفت بفرما میرانیا شرکت از  من دیفهم یوقت یمنش 

 به اتاق  دمیشعور رس یب بزنم تو صفحه روزگار محوش کنم. گمیبازش م شیمدرس. با اون ن گهیم یچطور

 در نزده رفتم تو .... یک دونمینم  باز بود. انقد فکرم مشغول بود که میاتاق ن در

 

-  

 سوال کنم. ک شونیکیدرمورد  خواستمیدستم بود م  یتو اتاق سرم تو پرونده ها رفتم

متوجه من شد. اما جلو من  نیپشتش ب من بود و ش ایآر.بود وحشناک واقعا و  تو بغل هم بودن نیو ش ای.آ..آ.. آر

 دارم  جلو چشمم  گستید یکی بغل تو وجودم  دهنم وا موند عشقم داشتیبر نم ایدست از لب گرفتن با آر

 گهید یکیجلو چشم من.  ایجدا شد. آر نمروحم از ت زارهیم یاز روح آدم باق یزیصحنه مگه چ نیا نمشونیبیم

 هیط فقط و فق کنهیلحظه رو درک نم نیا یک چیه دیکشیم ریونامو رو هم فشار دادم که فکم تبغلش بود...اونقدر دند

 از جنس خودم. یکیدرکم کنه  تونهیعاشق م

وجود داره. که واقعا هم  یکه تو بغلش هست عالقه ا یمنو اون کس نیب یزیحتما چ کردیفکر م نیش رفتمیم اگه

. سین وقتش نجایاالن ا یبخدا به موقعش خودم باهات موافقم اما لعنت  زی. فعال بمون نریلعنت ایداشت. لعنت بهت ن

 .این

 محکم گرفتم.. خودمو

 یب میبه تنها عشق زندگ حسمیفکر کنه ب  نیش نکهیچشم زدم . واسه ا هیلبخند زدمو  هی. کردیداشت نگام م نیش

 .زدم در به تقه دوتا  تم رفتم پشت درو.درو کامل نبسشدیم دینبا یکه جز من سهم کس یحسم به لب

 چند لحظه  بعد

 تو. ایب-

 نقاب از رو صورتم برداشتم و رفتم داخل. هیگرفتم باال تا اشک چشام پخش شه. و تموم خشم و غمو مثل  سرمو

 داده بود. و چشماشو بسته بود. هیتک ینشسته بود و سرشو به پشت ایاز صندل یلیرو  ایآر
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 نبود. یاول صبح نیانگار اصن اون ش کردیهم با لبخند داشت نگاهم م نیش

 .نیپرونده هارو ببر نی. اومدعیسالم خانم رف-

 سوال داشتم. هیبله و -

 دست شون اراده  . چشمامکردمیو به دستش نگاه م زیشد. ومنم خم شدم رو م یکنارشو اون مشغول بررس نشستم

 موند. اثابتیو رو آر دیرونده لغزپ رو از و بود قلبم دست نبود خودم

 ای  من .اون صبوره ای. اون مهربون تر امنیمن. اون خوشگل تر  ایتره  ی. اون بغلیچرا چرا بغل گرفت انیگ یآر

 من. ایهمه به کنار او عاشق تر  نایمن.اصن ا

 داده بود به طرفم چرخوند و نگاهم کرد. هیکه تک ینگاهمو حس کرد چون سرشو همون مدل ینیانگار سنگ یآر

 .ینگاهو درک کنم ها چطور نیا یمن چطور یول  خسته ی...اما.. چه نگاه اما

 وردهیکه ن دیببخش یریبگ یمنش  شو از یپرونده شماره بعد یبر دینداره که فقط با یمشکل نجایآنا جان ا-

 ؟یدیبهم م میبد یمتشکر. پرونده ها  یخانم یمرس-

 کشوندم. نجایتورو تا ا دی.ببخشارهیواست ب ازدهیگفتم  ارهیب یه منشدادم ب-

 فعال.  سین یباشه مشکل-

 .. رونیرفتم ب ایبه آر توجهیب

 رفتم. زمیسمت اتاق خودمون حرکت کردم و رفتم داخل اتاق درو بستم به سمت م به

 .یگفت آناآآ. چته درو شکوند احسان

 نشده. یچینترس ه یدر یبس کن احسان تو االن نگران-

  یخدا چته آج ای-

 پرونده هارو بده. هیبق یچیه
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 . ایب-

 شهیخورده ش هی کردیمدت فکر م یبخش تموم شد تو طول ا نیا دید باز  ساعت اونجا بدون حرف کارامو کردم دو

 بود. یبغض لعنت هیداشتن  لشیکرده و تنها دل ریتو گلوم گ یا

 دو نفره بود. زیم هیبود.  نشسته یصندل هی رو تنها  بوفه رفتم

 نیدار لیم یچ-

 فکر در اومدم گارسون بود.اصال متوجش نشده بودم.  از

 .یشکالت یبستن

 بشه. یبود قرار بود چ یچ ایمنو آر داستان 

 نیش با  .پس چرا...چراکنهیرو نخواد نم یهروقت کار ایمتنفرم.آر جاشمیاز ترحم ب ستمین ایمن مال آر معلومه

 دستام گرفتم . نیسرمو ب زیروم گذاشتم دستامو.بسه  بسه یکرد وونمید ی....اه..لعنت

 .؟یشد یعاشق ک یدونیتو نم ینیآنا  یفیضع نقدریا-

 بود باال سرم.  سادهیوا دمید رویشد که ام داشیصدا از کجا پ نیا نمیبر داشتم که بب سرمو

 نم؟یبش تونمیم

   نیسر اشاره کردمو گفتم بش با

 نشست. و

 

 

 .نمیدستتو بنداز درست بش ؟یروزا فکر نکرد نیواقعا تو به ا ینی -

 . یدادم به صندل هیو محکم حرف زد که تک یجد انقد
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 اوردن. سفارشارو

 .کردیآرومم م شی.سرد یگذاشتم دور بستن دستمو 

 ؟یهمه رشته هارو پنبه کن یدار الی:آنا تو خریام

  زیرو م زد 

 د با توام.-

 .یزنیچرا داد م گهیندارم د ...قصدنه

 شک دارئ؟ ایجدا از اون آنا تو به عشق آر-

... 

 .یاری. کم میشیدست گرفتن ساده ناراحت م هیچرا از   یاگه عاشق ش-

... 

 . گمیم یبگم چ تونستمیبود نم نجایا مشکلم

 بره و درست شه. شیخوب پ هیقض نیبکشه .ا کیبار یبه جاها  نکهیبره و قبل از ا شیبرو خدا خدا کن که خوب پ-

 تموم وجودم گرفتم. یترس هی

 .کنمینم غیرو در یچ چیمن تموم تالشمو کردم و ه ریام-

 . معلومه.یکنینم غی..هه.درزهیبر واریبود د کیکه نزد یمعلومه.انقد درو محکم بست-

 کنار.  زارمتیم یبر شیپ ینجوریا آنا

  نموید دیبا امیآر ونیبکنم.من مد تالشمو خوامیشده باشم م یهرجور دیمن با ریام-

 ادا کنم . بهش 

 .گهید شهیتکرار نم-
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 .دمینه قول م-

خودشونو دارن  یمرده. عشق و دوست داشتن جا هیهم  ایندارم. اما آنا آر ایتو آر ندهیآ و حال گذشته  به یمن کار-

 خانوادش و احسان و تو رو و یزندگ تونهیپا رو عقلش بزار نم تونهیبه حرف دلش گوش کنه. نم تونهیاالن نم ای. اما آر

 . بندازه خطر به  رو به خاطر عشقش گهیاون دوتا سهام دار د یحت

 کن . درکش

 بود. زیچقدر ت نیا

که  یکردیموقع رو هم م نیفکر ا دیبا یداد شهیو به عشق ر یدل بست ایبه آر یاما تو وقت گمیم نویا دیآنا ببخش-

 مال تو نباشه. ایآر

 .نییپا ختیر یهور دلم

به  مینک رشونیدست گ میتونیم میبر شیندارن اگه خوب پ یتجارت خوب نایتوام عاقالنه فکر کن ا کنمیخواهش م-

 مردم باش. خودخواه نباش. یفکر جوونا

 چشم .-

 مطمئن باشم.-

 کردم. دییباسرتا

 زد و گفت . یلبخند

ا هم سرش تو چندت ریام  کردمیرو تموم م یتم بستن. داشنمیبیکرد و م هی رتیکه غ ستین یبار نیآنا.اول ممنونم

 پرونده جلو دستش بود.

 .نیسالم بچه ها خسته نباش-

 .شدنیم کمونینزد داشتن  که  با احسان دمیعسل و د برگشتم

 ...گهید یبستن هینشستن. اونم سفارشاشونو دادن و من بازم  اومدن
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خود خواه  دیمن نبا گفتیراست م ری. امایو عشق آر ایداشتم سرد باشم دوست داشتم بت بشم در برابر آر دوس

 باشم .

 زدم . یافتاد چه گند ادمی. تازه  سین یقبل احسان اون احسان کردم احساس  دومو شرو کردم به خوردن. یبستن

 .یداداش-

 بله-

 .یباهام قهر-

 نه مگه بچه ام .-

 .؟هیپس چ-

 .یچیه-

 داداش گلم. خوامیرت ماشتباه کردم. معذ دی.ببخشیتورو خدا داداش-

 نباش توام. لیبخ گهی:بابا ببخش دریام

 نداد. جواب

 .گفتم. نییکردم و سدمو انداختم پا زونیلبمو او  یحالت بچه گونه ا با

 افتیتو ام منو ندوست با اون ق اصن

 که احسان گفت. دنیعسل خند رویام-

 دخترارو در اورد. ی.ادایریکبیمن چه ا افهیمگه ق واه

 زبون در اوردم گفتم. واسش

 جادوگر بال دار.-من

  دار  اسب شاخ-احسان
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 برنارد -من

 اسکار.-احسان

 از خنده. کردیداشت غش م عسل

  گهید رهید میبر دی.پاشکننیدوتا بچه تا فردا کل کل م نیع دیکن بس  :اهریام

 جواب نداد.البته شمینبود. گوش ای.آررونیب میزد انبار از و شد تموم کارمون دوساعت از  سرکارامون و بعد از میرفت

 من بهش زنگ نزدم به احسان گفتم بزنگه.

 در اوردم و گذاشتمش تو گوشم. فمیاز ک مویگوش مویدلم گرفته بود .هنذفر میکه راه رفت کمی

 ییییهع 

   یعسکر دیمتن آهنگ توقع از حم  

 جا ندارم  یچیکه تو دلم بجز تو واسه ه من 

 دلم بزارم یکجا زمیعز تویخال یجا

 یریم یباورم شه دار یتوقع دار نکنه 

 یریگیم یاما حالمو شوخ هیجد متیتصم 

 واست غصه نخوردم کم واسه تو جوون نکندم  کم 

 لحظه بخندم  نیا یتو یتوقع دار نکنه

 همه ادم چرا من  نیواسم سواله ا نیهاتن حاال ا وونهیتموم ادما د یگقت یکه م تو

♫♫♫   

 دنبال تو باشم دیاحساس با نیا یکجا بگو

  ییتنها یکجا بگو 
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 یدلتنگ یکجا بگو

 گونه ام  یرو ادیپشت سر هم اشک همش م داره 

 یدلتنگ یایدر نیامشب بب هیطوفان چقد

 واست غصه نخوردم کم 

 واسه تو جوون نکندم کم 

 لحظه بخندم  نیا یتو یتوقع دار نکنه 

 همه ادم چرا من ؟؟ نیواسم سواله ا نیهاتن حاال ا وونهیتموم ادما د یگقت یکه م تو

 چرا من..... ایمن آر چرا

م . تو خودم بودم داشتوفتهیاتفاق ب نیا یبرگشتن کردمیفکر نم چیبودمو ه ایباال با آر میومدی....از اونور که م هه 

 ...رفتمیپشت سربچه ها راه م

سمت بچه  دمییدر اوردم دو مویخورد.هندزفر یکیکوچ زیکه جلو راهش بود ل یسنگ هیعسل پاش از رو  ییهوی که

 ها.

 ... یشده.؟عسل صورتش از درد جم شده بود.و گفت پام... آ ی...عسل چ عسل

 .ارمیب نوی:من برم ماشاحسان

 نشدو رفت  یمنتظر حرف احسان

 ..؟آخه حواست کجاس دختر..ی:عسل ..خوب ریام

 دستشو از مچ پاش گرفته بود  عسل

 زانو زد . نیخم شدو رو زم ریام

 .نمشیبردار دستتو بب-
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 درد دارم. رینه ام-

 در رفته باشه مچ پات. دیبردار شا-

 دستشو برداشت. عسل

 کفشو از پاش در اورد. که باز داد عسل باال رفت. اطیآروم و با احت ریام

 سرت ... ریکن خ غیج غیجا بندازمش. کم ج دیعسل پات در رفته. با-

 چیعسل داد .باعث شد.ناله عسل گوشمو کر کنه که ه یکه به پا یچرخش هیو نگفت. با  سیکلمه پل تمویموقع بخاطر

 .کردیم هیحاال مث ابر بهار گر

 شروع کرد به ماساژ دادن پاش  ریام

 ... زنمیدست نم گهی... تموم شد .د زمیعز ریآروم بگ یآروم باش خانم-

 اورد . نویماش قهیبعد از پنج دق احسان

 .نشستن عقب عسل خودشو  بزنه که بغلش کرد ینزاشت عسل حرف ریام

 .میو احسانم که جلو بود من

 . کردمیب عسل م یبار نگاه هی.چند لحظه میسمت خونه حرکت کرد به

 ود.داده ب هیچشماشو بسته بود و سرشو تک رمیبود. ام ریام یآه و ناله تازه خوابش برد سرش رو پا یبعد کل چارهیب

 خود دارد. یدوست داشتم عسل که جا یلیدوتارو خ نیچرا من ا مدونینم

 .هیمیدختر خوب و صم یلیواقعا خ که

 .بردمیحساب م ریچر واقعا از ام دونمیاحترام قائلم نم یلیهم واسش خ ریام

 بپرسم. یسوال هی شهی:آنا ماحسان

 اوهوم.-
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 ؟یبود یچرا انقد عصب-

 نبود. یخاص زینپرس چ یچیداداش ه یچیه-

 رفته کجا؟ ایآر یبپرس یخواینم-

 نه به خودش مربوطه.-

 .یگیشده که نم یزیپس حتما چ-

 نگفتم. یچیه

واسه ما گذاشت و خودشم با  نویماش کردیداغون بود .معدش به شدت درد م یلیمن خ شیقبل از رفتن اومد پ ایآر-

 رنگ به روش نبود امانت شماروهم داد به من. چارایب یرفت. ول نیش

 شدن. داریبا توقف احسان بچه ها هم ب ارهیگوشه پارک کرد و رفت چن پرس غذا ب هیر احسان شه تو

 :احسان کجا رفت؟ریام

 .ارهیرفت غذا ب-

 . مویزدیکدوممون حرف نم چیه

 . کردمیرو که درحتل رفت و آمد بودن و نگاه م یبودم و داشتم مردم رهیمن به اطرافم خ و

 به خودم اومدم . نیدر ماش یصدا با

 حوصله خونه رو ندارم. یاونجا بخور میپارک و گرفتم بر هیزحمت.آدرس  یب ریبگ نارویآنا ا-

 باهاتون بحرفم. خوامیدادا منم م ی:عال ریام

 ک بهش گفته بودن مارو برد.  یبه همون آدرس احسان

 آنا بده من او غذا هارو .-
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 هیکت رمی. امرفتیداشت به سمتش م ایبود آر قیآالچ ریکه ز یسنگ زیم هی میشد ادهیپ نیهارو گرفت و از ماش غذا

 .دیلنگیعسل و به خودش داده بود که م

 .  میدور هم نشست مویدیرس

 مشغول و بودن کرده باز هاشونو غذا اونا  نداشتم اشتها  باز کردم به همه مون غذاهامونو دادو کویاحسان پالست و

 . یخورینم غذاتو چرا بودن

 داداش. رمیس

 .یریکه س یخورد یچ

 باشه واسه بعد. تونمینم یچیه

 .زدیم شیکه الغر بود اما واسه غذا با دست اوردن خودشو به آب و آت نیاسکار با ا ادمهیکه  ییجا تا

 .  بچمو یبا خنده گفت چکار دار عسل

 گرسنه ات شد بگو. یبرات وقت دارمیبر م یخوریاگه نم زمیعز یمامان-

 دمیخندهمه با هم  و

 . بعدش کارتون دارم.یقلنبه سلنبه نزن. بچه ها فعال غذا تونو بخور یحرفا. بخور غذاتو  ننه عسل- ریام

.... 

 .؟شدیبدونه مقدمه گفت خب امروز چ ریام  .میرو که خورد غذا

 من که با خودت بودم-عسل

 .... صد تومان وشد...گمیمن نم-احسان

 .؟یکرد دایپ یزیبگو چ- ریام

 نکنه که بگو ستیجان قلبتو مواظب باش ا ریام-
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 د بگوووو اه.ه.ه.ه-

 .گمیداغ کرد االن م اتورتیباشه باشه راد-

واسه ردو بدل کردن اطالعات و  یمجاز یفضا هیشرکت  نیا دمیفهم کردمیداشتم قرار داد هارو چک م یوقت امروز

 نماو که هستن  که دست آنا بودن اون ده درصد مییشدن و اون یوتریکامپ  شرکت داره نود درصد پرونده یپرونده ها

رکت ش یفضا هر کدوم از کار کنا نیبگم تو ا دیبا کههم هست  گهید زیچ هیبه کنار  نی.خب ا هیجز بق رنیم کم کم

 دیسخته. با یلیکارشون خ سییمث ر ایاون باال دست یحک کرد و ول ادوینییدارن که من مال پا یصفحه خصوص هی

 که هانگ اومد. و نشد. کردمیروشون کار کنم.داشتم کار م

 لبخند زدو گفت هی ریام

 .میکارت درسته داداش قبولت دار-

 ؟یآنا تو چ-

 شونینیبب دیپرونده هست که با  یسر هیبر نخوردم.  یفعال به مورد من

 .؟یکن یکار هی دیانا تو با ریام

 هستش. نیش یبابا  یآقا معاون اصل نی.وادیکنیم شیباز رس نیکه شما دار هیهانگ همون اتاق اتاق

 .یکن یکار هیمحرمانه اش که تو  یبه پروندهها مینفوذ کن میتونیم یاز راه تنها

 مثال ! چکار

که هانگ داره  دمی.چند بار د میانبار بود کیکه تو کافه ک نزد یموقع ای و راهرو تو کردم توجه ک بار چند امروز  - 

ونه ات زن یها ترفند با  بشه تو جذب اون  که یکن یکار دیپسر جوونه تو با هیکه اون  میی. و از اونجاکنهیتورو نگاه م

. 

 که با دست مانع حرف زدنم شد. امیبار خواستم وسط حرفش ب چند

 ؟یتونی. حاال تو مهیجا کاف نیاون باتو رابطه اش خوب شه فعالوتا هم دیشده با یهرجور 

 لحظه خورد به احسان اخماش تو هم بود. هی چشمم
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 بده. یفاز دوست گهید یکی. آنا جلو شوهر خودش بره با یبکش ینقشه رو تونست نیتو چطور ا ریام-

 نه. ای ی.آنا موافقیک به جاش جواب بد یستیبه هدف.درضمن تو آنا ن دنیراه واسه رس نیتر کینزد نیاحسان ا-

قبول  دیخودم عهد کردم که خودخواه نباشم. با ییل کردن داشتم من با خداجز قبو یا گهیمگه راه د گفتمیم یچ

 .کنم چکار  رو ای.اما آر کردمیم

 منتظر جواب من بودن.  همه

 ...یاگه دلش بشکنه چ یچ نهیبب ایآر اگه

 شکوندش ها ... ایمن دل ندارم که آر هه

عشقم آزا شه  نکهیهم بخاطر ا دونمیخودمم م نویاکه زن اون پسره شم  ستیرو دوست دارم.قرار ن ایمن هنوز آر اما

از دست اون دختر نجاتش  دیبا  خوامیاونو م یمن راحت اعشقمهیکشورم. آر یهم بخاطر جوونا یاز دست اون عوض

 اگه سهم من نشه و تا ابد ازم برنجه. یبدم حت

 من هستم. ریآره ام-

 

 ؟یفهمیم یگیم یچ یدار یفهمیآنا م-

 .فهممیخوبم م فهممیآره داداش م-

 .یکن یباز ایبا آر ادیدلت م ینکن.تو چطور تیآنا خر شهینابود م ایآنا به واهلل آر-

 بزاره .. یچ یرو پا ندفعیبار اشتباه ا هیکرد  یعشقش ابراز م دیاز اولم نبا ایآر اه

 دستاش گرفت. نیب سرشو

 تحملم از دست رفت پا شدم و گفت. گهید شدیداشتم منفجر م تیعصبان از

 رو نا بود کنم ها. ایآر خوامی. من میگفت یاحسان ....تو...تو ....چ-
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دست روم بلند کرد  ایآر نیچقدر هم ایآر از دومم  چقدر تعنه خوردم که دست یدونیتحمل کردم م یچ یدونیم

ه عاشق من شد گول منو اگ ایشکست.احسان آر یبود دماغم بخاطر چ ی.دست شکستنم بخاطر دل سوز

 هی یحت وردمیخم به ابرو ن ارمب هی یکردم. حت یتوقع زندگ نیبا کم تر ایشد .من توخونه آر میمهربون عاشق  نخورد

 نیمن فقط دوست دارم راحت شه از ا استیبازم بخاطر آر کنمیکارو م نیبارم باهاش کج رفتار نکردم. اگه ...اگه من ا

 یخدا سزا شیپ یوقت هی ایشه  ریدست گ یوقت هیگناه  یپاک و ب یایست ندارم آردوست ندارم دو یکثافت باز

 .ادیسرش ب ییبال خوامیآشغاال شد.من نم نیا ی.اون ناخواسته قاطنهیکاراشو بب

 خوش باشه. ای؟ها احسان ؟من فقط دوست دارم آر هیعشق چ یمعن مگه

عالقه  دیکه نبا خوندیتو گوشم م شیچند رو پ نیاز اول تا هم ایآر نی. همیگیم ینطوریا یخان تو که دار احسان 

 .میباشه. ما فقط هم خونه ا نمونیب یا

ه ک یایآر نی.هم دمید یچ ایمن ازآر یدونیاز دل من م یها. اصن تو چ یکنیم یکی بایمنو با ز یچطور یلعنت احسان

و  گریتو ..تو بغل هم ...هم د یمن امروز بااون دختره لعنت یایامروز.... امروز )با بغض ادامه (آر  شهینابود م یگیم یدار

 ها... هنابود شد ی... و با هق هق .افتادم حاال ک

 .کردنیو احسان با دهن باز داشتن نگاهم م ریام-

 . کردیم هیگر  صدا یب عسل 

 .زمیعز نیآنا بش نیبش-

که بخواد بهش  یاون کس کنمیمنه .نابود م هیدوستت ...همه زندگ نیهم احسان  هق هق ادامه دادم .در ضمن با

 اگه اون کس خودم بشم. یبزنه.حت یبیآس

 زد و موتویاحسان از همونجا ر نیبلند رفتم سمت ماش یرنگ نگاهش عوض شده بود اون نگاه نبود با قدم ها احسان

 بچه هم سوار شدن. هیبعد احسان و بق قهیسوار شدم ده دق

 ندادم. دید رییبه جلو بود و تغ دمید یهمونجور

 گل مقابل صورتم قرار گرفت. هی

 به عشق برادرم. میتقد-
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 .میمال هم باش  ایمنو آر خوادیهم نم ایدن یوقت گهیم یعشق چ گهی. ددیحرفش اشکم چک نیا با

 .ایخواهر دن نیبه بهتر میبابا غلط کردم.تقد یا-

 تند حرف زدم. دیببخش آنا

 .ستمیقهر ن-

 ؟یپس چ-

 . یچیه-

 گلو گرفتم از دستش .-

 .دمایبخشیاگه من بودم نم ی. ولیدل مهربونت آج یبدا یووووووا-

 با هم . میقهر کن یاگه ناراحت-

 .ینه ...نه من غلط بکنم آج-

 شدیو عسل م ریام یاز بحث کردنم با احسان که همش باعث خندهها بعد

 سمت خونه.... میرفت و

.. 

 

وارد خونه که  یسمت در ورود میبود رفت اطیبودمش تو ح دهیکه تا حاال ند نیماش هیدر خونه رو باز کرد احسان

 ام. نهیتو س کردیم یتاب یسرشو گذاشته بود رو پاش. قلبم ب ایمبل نشسته بود و آر یکه رو میدیرو د نی. شمیشد

 انگار شک کرده بود. نیخود ش یهمه حواسشون به منو واکنشم بود حت بایباال. تقر میرفت  میآروم سالم کرد همه

 ینباشم هرچ فیضع خواستمیعوض شم م خواستمیدستام گرفتم م نیتختم نشستم شالمو باز کردمو سرمو ب رو

 داره رو در اورده بود. یادیز ایدن نیبودم بسه ا فیضع
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 تخت رو از شدم  تاب پا ینداشت ب دهیفا

 و  سرم یروسر هی. دمیگرمکن هم رنگشو پوش هیو  یطوس یبا خط ها یمشک یشلوار ورزش هیدر اوردم  لباسامو 

 نیی. و واسه شام رفتم پادمیتو پرونده ها سرک کش کمیکردم ...  زیآو جلو از و  کردم رد گردنم دور از هاشو گوشه

باال مسواک زدم و موامو شونه کردم رفتم  فتمر میدادیجون م میداشت یعسل املت درست کرده.همه از خسته گ

. بغض گلومو چنگ زد استیدر اتاق آر نیا دمیدر بود و به خودم که اومدم فهم رهیم رو دستگسمت اتاق و دست

 ت صورتمو رفتم تو اتاقم و در بستمو خودمو انداختم رو تخت. ختیاشکام ر

 . .  … بهیغر کی شهیشب همه کَست م کی و …همه کَست  شهیم ادیم بهیغر کیشب  کی.   

 

 ؟یفهمیم یگیم یچ یدار یفهمیآنا م-

 .فهممیخوبم م فهممیآره داداش م-

 .یکن یباز ایبا آر ادیدلت م ینکن.تو چطور تیآنا خر شهینابود م ایآنا به واهلل آر-

 بزاره .. یچ یرو پا ندفعیبار اشتباه ا هیکرد  یعشقش ابراز م دیاز اولم نبا ایآر اه

 دستاش گرفت. نیب سرشو

 تحملم از دست رفت پا شدم و گفت. گهید شدیداشتم منفجر م تیعصبان از

 رو نا بود کنم ها. ایآر خوامی. من میگفت یاحسان ....تو...تو ....چ-

دست روم بلند کرد  ایآر نیچقدر هم ایآر از دومم  چقدر تعنه خوردم که دست یدونیتحمل کردم م یچ یدونیم

ه عاشق من شد گول منو اگ ایشکست.احسان آر یبود دماغم بخاطر چ ی.دست شکستنم بخاطر دل سوز

 هی یحت وردمیخم به ابرو ن ارمب هی یکردم. حت یتوقع زندگ نیبا کم تر ایشد .من توخونه آر میمهربون عاشق  نخورد

 نیمن فقط دوست دارم راحت شه از ا استیبازم بخاطر آر کنمیکارو م نیبارم باهاش کج رفتار نکردم. اگه ...اگه من ا

 یخدا سزا شیپ یوقت هی ایشه  ریدست گ یوقت هیگناه  یپاک و ب یایدوست ندارم دوست ندارم آر یکثافت باز

 .ادیسرش ب ییبال خوامیآشغاال شد.من نم نیا ی.اون ناخواسته قاطنهیکاراشو بب

 خوش باشه. ای؟ها احسان ؟من فقط دوست دارم آر هیعشق چ یمعن مگه
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عالقه  دیکه نبا خوندیتو گوشم م شیچند رو پ نیاز اول تا هم ایآر نی. همیگیم ینطوریا یخان تو که دار احسان 

 .میباشه. ما فقط هم خونه ا نمونیب یا

ه ک یایآر نی.هم دمید یچ ایمن ازآر یدونیاز دل من م یها. اصن تو چ یکنیم یکی بایمنو با ز یچطور یلعنت احسان

و  گریتو ..تو بغل هم ...هم د یمن امروز بااون دختره لعنت یایامروز.... امروز )با بغض ادامه (آر  شهینابود م یگیم یدار

 ها... هنابود شد ی... و با هق هق .افتادم حاال ک

 .کردنیو احسان با دهن باز داشتن نگاهم م ریام-

 . کردیم هیگر  صدا یب عسل 

 .زمیعز نیآنا بش نیبش-

که بخواد بهش  یاون کس کنمیمنه .نابود م هیدوستت ...همه زندگ نیهم احسان  ضمن هق هق ادامه دادم .در با

 اگه اون کس خودم بشم. یبزنه.حت یبیآس

 زد و موتویاحسان از همونجا ر نیبلند رفتم سمت ماش یرنگ نگاهش عوض شده بود اون نگاه نبود با قدم ها احسان

 بچه هم سوار شدن. هیبعد احسان و بق قهیسوار شدم ده دق

 ندادم. دید رییبه جلو بود و تغ دمید یهمونجور

 گل مقابل صورتم قرار گرفت. هی

 به عشق برادرم. میتقد-

 .میمال هم باش  ایمنو آر خوادیهم نم ایدن یوقت گهیم یعشق چ گهی. ددیحرفش اشکم چک نیا با

 .ایخواهر دن نیبه بهتر میبابا غلط کردم.تقد یا-

 تند حرف زدم. دیببخش آنا

 .ستمیقهر ن-

 ؟یپس چ-
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 . یچیه-

 گلو گرفتم از دستش .-

 .دمایبخشیاگه من بودم نم ی. ولیدل مهربونت آج یبدا یووووووا-

 با هم . میقهر کن یاگه ناراحت-

 .ینه ...نه من غلط بکنم آج-

 شدیو عسل م ریام یاز بحث کردنم با احسان که همش باعث خندهها بعد

 ه....سمت خون میرفت و

.. 

 

وارد خونه که  یسمت در ورود میبود رفت اطیبودمش تو ح دهیکه تا حاال ند نیماش هیدر خونه رو باز کرد احسان

 ام. نهیتو س کردیم یتاب یسرشو گذاشته بود رو پاش. قلبم ب ایمبل نشسته بود و آر یکه رو میدیرو د نی. شمیشد

 انگار شک کرده بود. نیخود ش یهمه حواسشون به منو واکنشم بود حت بایباال. تقر میرفت  میآروم سالم کرد همه

 ینباشم هرچ فیضع خواستمیعوض شم م خواستمیدستام گرفتم م نیتختم نشستم شالمو باز کردمو سرمو ب رو

 داره رو در اورده بود. یادیز ایدن نیبودم بسه ا فیضع

 تخت رو از شدم  تاب پا ینداشت ب دهیفا

 و  سرم یروسر هی. دمیگرمکن هم رنگشو پوش هیو  یطوس یبا خط ها یمشک یشلوار ورزش هیردم در او لباسامو 

 نیی. و واسه شام رفتم پادمیتو پرونده ها سرک کش کمیکردم ...  زیآو جلو از و  کردم رد گردنم دور از هاشو گوشه

باال مسواک زدم و موامو شونه کردم رفتم  فتمر میدادیجون م میداشت یعسل املت درست کرده.همه از خسته گ

. بغض گلومو چنگ زد استیدر اتاق آر نیا دمیدر بود و به خودم که اومدم فهم رهیسمت اتاق و دستم رو دستگ

 ت صورتمو رفتم تو اتاقم و در بستمو خودمو انداختم رو تخت. ختیاشکام ر

 . .  … بهیغر کی شهیست مشب همه کَ کی و …همه کَست  شهیم ادیم بهیغر کیشب  کی.   
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 لیگردنم چپ و راست تکون دادم.امروز روز تعط کمی  شدم.رو تخت نشستمو داریاحساس درد گردنم از خواب ب با

اتاق خفه بود. در رالکن باز کردمو رفتم  یخراب شده.هوا نیتو ا میروز بود که اومد نیرود از چهارده روز امروز پنجم

 .دادم.و دستامو رو به باال کش دمیکش قینفس عم هیرو بالکن 

 آنا. ریبخ تیزییپا یبایصبح ز -

 .کردیو ورزش م دییدویداشت م اطیاحسان بود که تو ح یصدا نیا

 یسالم داداش-

 .ریسالم ام-

مرتب کردم بعدا از شستن دست و  مویروتاب نشسته بود واسش دست تکون دادم. رفتم تو اتاق و روسر عسلم

نگ س دیوبا دنییبر داشتم تنها شروع کردم به دو مویهندزفر اطیو رفتم تو ح موبرداشتمیو هندزهر یگوش  صورت

 ت.... اه توف لعن گهید یکیبا  ینیحرف بود که عشقتو بب یلیدختر سنگ شدن خ هیحرف بود واسه  یلیخ شدمیم

 .گرفتیدلم م شتریب دادمیکه گوش م ییآهنگا با

 آهنگ بودم. هیو دنبال  کردمیم میبود و داشتم نگاه گوش نییسرم پا کرومیم گاهیپاهامو ن داشتم

 .دیخندیبود .داشت بهم م ایبود. نگاهمو گرفتم باال آر یک گهید نی. نه ... ایوا  یکیمحکم خوردم به  که

 خواستنیهم م نایکه کنارش بود. ا یدختر اون و هه.لباسش اش گونه رو چال به  شدم تو صورتش رهیخ مبهوت

 گرفته. ایکه از دست آر یورزش کنن اونم با اون دست

 ؟یسالم آنا خوب-

 سالم ممنون.-

 طرز نگاهم و لحنم جا خورد. از

 . نیدادم به ش دست
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 ؟یدیخوب خواب شبید ریصبحت بخ زمیعز سالم

 باشه و من خوب نخوابم. ایآر شهیکردو گفت مگه م ایبه آر ینگاه

 .دییایبه هم م یلیخ ایخوبه تو وآر یلیخ

 .گنیهمه م نوی.ازمیممنون عز یوا-

 بشه. یکیچنان اخمش تو هم که با خودم گفتم االنه که ابرواش  ایآر

 برم خلوت صبح تون به هم نزنم. گهیبا اجازه من د-

که  یاز پشت درختا رفتم پشت سرش واستادم طور زدیحرف م یگوشه داشت با گوش هیازشون دور شدم.احسان  و

 داده بود. هیدرختو بهش تک هی یبود پانشسته  نهیمنو نب

 .شهیم ینطوریا یشیم داریاون صدات بشم که ب یمن فدا یاله -

... 

 نکن... یپاشو ...بابا پاشو دلبر-

 عشقم. نی.آفرگهید یجونم خانمه خودم یا-

 ؟یپرسیهم خوبه آنا هم خوبه.وا چرا حال منو نم ایار-

 منم خوبم خوشگلم.-

 درو تخته بودن. نیاحسان و داشت. ع اقتیل نیآذ واقعا

 ندارم. از پشت سر چند بار گفتم. یاون باک یفکر کنه من ب ایکرد دوست داشتم آر طنتیهوس ش دلم

 اوهوووم .....اوهموم-

 ..زنمیبهتو زنگ م رانیبرسم ا یعشق یآقا دیممنون عشق.. ببخش رهیهول شدو و با عجله گفت چ احسان

  دمویبلند خند یخدا با صدا یحرفش خندم گرفت. وا نیا از
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 درد. یکوفت ا ی. اییآنا تو-

 شروع کردو افتاد دنبالم. و

 . کردمیفرار م دمویخندیم

  یدیشه رمتیبگ ینیآنا -

 .دمیجون.و خند یخوب بود احس یعشق یآقا-

 . ریییییتو فالکسا. داد زدم ام ختیریم ییداشت چا ریام

 با حالت تعجب برگشت ریام

 ییدویآنا چرا م-

 متوجه احسان شد تازه

 کمک. ریییییییکمک ام-

 .یدار کارشی. چاهیس وید ییهو-

 مون دخالت نکن. یتو بحث خونوادگ ریام-

 تورو خدا کمک.  ریام ییییوا-

 روسرت. کنمیم یرو خال یآنا چا یسمت آج یایاحسان ب-

برداشت منم پشتش بودم . که احسان  وانویدوتا ل رررریسمت من. ام و اومد کنهیم یشوخ ریفکر کرد ام احسان

 شد. میتسل

 .رسمیبعدا ب حسابت م یول یچیاال که ه-

 هم اومدن. نیو ش ای.آر

 هم به اومد. عسل
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 رفتهگ واسش من  که یوری. پولدوختمیم اینگاهمو به آر یرو تو دستم گرفته بودم. وگه گاه ییبود . و چا نییپا سرم

 .بود تنش بودم

 روشون کارم کنم. دیبزار با ویکه الزم ندار یی:آنا پرونده هاایآر

 .ایچشم آقا آر-

 بال. یصبحونه تو بخور چشمت ب-

 .رو نگاه کنم  ایآر  عسل بود که بهم اشاره کرد که یبه پا خورد به پام سرمو برداشتم پا قهیندادم.چند دق جوابشو

 . گرفتیلقمه م نیه شداشت واس هه

ر ب مویبخاطر هدفم و بخاطر دل شکستم. گوش ای. بخاطر آردمیخندیم دیبا خودم  مچ کردم واسه آروم کردن دستمو

دمو خن نطوریهوا. هم دی. عسل که کنارم بود دو متر پردمیخند ییهویبا صدابلند  خوندمیداشتمو مثال داشتم جک م

.اشکم در اومد شدمینم آروم  خنده هام نیکه با ا ودب یاما گلوم بغضش طور کردنیادامه دادم همه داشتن نگاهم م

 . هینه از خنده بلکه از گر

 شد آنا به منم بگو. ی. چاحسان

 ....یچیه یچیه-

 .دنیدختره احمق چه طرز خند-ایآر

 خنده داشت. نقدریا ینیکرد. ستیآنا قلبم ا یرینم-عسل

 اشکش در اومده. ینطوریحتما خنده دار بوده که ا-ریام

 گفتم. ریکم خنده مو جم کردمو رو به ام کم

 بند از قرارداد باهاش بحرفم. هیدرمورد  دی.با نیشماره هانگ و به من بد ریآقا ام-

 برداشتو شروع کرد به سرچ کردن اسم هانگ. شویگوش عیسر ریام

 .میداشت کردم تو گوش ادیرو داد منم  شماره
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شماره هانگ رو گرفتم. شروع کردم به  یواستادم. ومثال الک قیآالچ رونیاز بچه ها جدا شدم و رفتم ب دیببخش هی با

. زدیشمارشو گرفتمو اونم با لحن خوب و متشخص باهام حرف م قهی.وبعد از چند دقدمیخندیحرف زدن وسطاش م

 بود . دهیشو تو هم کشاخما ایار هارفتم سمت بچه  یداد و بعد از قطع کردن گوش حیواسم کامل توض

 :هانگ بود.احسان

 اره.-

 آرومه. یلیخ هیپسر خوب-

 چشمک زدبهم. هی بعد

 .ارهیحرص درب خوادیم دمیفهم

رو در اورد و با   زدیرو با شکر هم م ییکه با هاش داشت چا یقاشق ایبودآر دمیهم تو د ایسمت احسان بود اما آر روم

 اومد  ریام یصدا که  تو دستش شدیم مقاشق داشت خ دادیم فشار  انگشت شست بهش

 کردم سمتش رومو

 . در مورد مدرکت.دی.اتفاقا درمورد تو )منظورش من بودم(پرسومدی:اره با منم حرف زد ازش بدم نریام

احترام و ارزش  کننیارزش قائلن و حجابشونو حفظ م نشونیکه واسه مذهب و د یرانیا یاز زنا شهیمن هم گفتیم

 قائلم. یخاص

 بود. دنیدر حال ترک ایآر

 .یپس چشمشو گرفت-

 تو چشمه.  شهی:آنا همعسل

 .میباال پرونده ها رو مرتب کن میپاشو بر نی:شایآر

 دنیزخندیر زیرفتن داخل .بچه هاخنده شون گرفته بود .ر نیبلندش وباش ایآر

 دلم خنک شد. شی:آخعسل
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 ...هه

 ...فی، نه حر دماربویمن  ستیحواسش ن چکسیراباختم..ه یباز کنمیم احساس

 

 بودم. ای. تو فکر رفتار آرخوردمیرو بدون قند م ییچا نیینگفتم سرم و انداختم پا یزیچ

اول شمارو  یخامش بش ایپسره  نیبه ا یدل بست نمیاگه اگه بب ایخدا به جون خود آر ی:آنا به خداوند احسان

 رتیروت غ ییایزن آر ییایتو سهم آر ستیمعلوم ن یچیکه هنوز ه گمیاالن دارم م نویبعد خودم ا کشمیم

 .یدیداره.فهم

 .نهیبب انتیبازم خ ایندارم آر خوش

پس غلط کرده از اول گفته مجرده و آنا  استینرو خواهشن اگه آنا سهم آر یطرفه به قاض هی:احسان خان عسل

داره زنش تنها تو اتاق بخوابه و  رتیداره .هه...چقدر غ رتیغ ایبره. آر شیحد پ نیگند تا ا نینکرده.که ا یمعرف  رو

اگر نه و کنهیکارو م نیجونت داره ا ایآر همون بخاطر االن هم آنا  بوده تا االن از آنا بود. یرتی.اگه غگهید یکیبره بغل 

 .دهیهانگ نم ینداره رو به صدتا اقتشویآقارو که ل نیهم یتار مو هی

.بعد از اون در حد دیبریدل طرفو م یتا وقت دی. خوبدیود خواه. همه تون مغرورو خدیهمو دار یهوا شهیمردا هم شما

 ینطورینفرمونم ا هیما زنا دلمون نشکنه. نیدار الیخ اکهی. دینیبیو عشق رو نم نیشی. کور مشدینامرد م یمردونگ

 .نیدیو حکم م یقاض نیشیباشه همه م

 .احسان زدم صداش که  پاشد که بره احسان

 ..واستاد

 .کنمیم یمن بخاطر هدفم هر کار-

 .کردنیعسل و احسان مسخ شده منو نگاه م رویام

 

.... 
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 سرش تو کار خودشه. یهرک گذرهیم یلحظه تا االن دو روز از

 ودب قرار مثال بود اومده کنار فکرم طرز با و  خوب بودو ازمن و اعتقاداتم خوشش اومده بود یلیبا من رابطش خ هانگ

 . میازدواج بردار پیو بعد تر میمدت با هم باشچند  ییآشنا یبرا

 .ومدیشبا هم خونه نم یبود و بعض نیهم که با ش ایآر

 اومدم. رونیزنگ خوردو از فکر ب می.گوش

 ارمیب لمدعسیو با مییاوال سالم .دوما منو عسل تنها-.ینیکه شهرمونو خوب بب میبگرد کمی می:سالم بانو امروز بر الو

. 

 .کنهیم یتنها بودن و نبودنمون چه فرق گهید یکنیم غی. تو که خودتو از ما فعال درزمیعز باشه

 .زمیهانگ عز یمرس-

عاشقانش به من  یروزا افتاد که به خون هانگ و نگاها نیبد عنق ا یرو قطع کردم نگاهم به احسان اخمو یگوش

 هالک بود.

فرستادمو نوشتم بچه  امیه پنج نفره امون تو واتساپ پرومو از روش گرفتمو سرمو تو کار خودم گرم کردم .تو گرو-

 که کال خونه اهمیمنو احسان .آر ینیگفت خودتون  ری.امدیبه حال خودتون بکن یفکر هی میستیمنو عسل شام ن

 .ستین

 رو گذاشت. یعالمو استرس احسان

 از ما گفتن بود. گهید گهیکردم د پیمن تا و

 اونوقت. مییآخ جون آنا جون منو تو کجا -عسل

 جواب دادم. مویشکلک خنده گذاشت مونییستا هر

 .رونیب میریجووووونم م باهانگ

 .نیخوشبگذره مواظب خودتون باش-ریام
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 فدات. رونیب میریجون عشقممنو توام با هم م ریام-احسان

 رو واسه احسان فرستاد. یهمون شکلک چشم قلب رهمیام-

 .میکردیسرد رفتار م یلیعد از اون روز باهم خ.ب میکه باهم ام اتاق بود نیاحسان با ا منو

 ... 

 

برداشتو با لبخند چشم به  نیما از ماش دنیاشو با د هیهانگ تک یسمت در خروج میوقت منو عسل با هم رفت آخر

 من دوخت.

 .و...دریمعمول یها چشم  تنش بود یدست کت شلوار قهوه ا هیمانکن داشت و االن  پیت هیاز هانگ  فمیکل توص در

ت بودنش و دس دیبودم اما از پل دهیازش ند یداشت.و البته با نمک و جذاب والبته خاص رفتار بد یخوب ی افهیکل ق

مغز گروه.  ینیهمه قرار دادها خود هانگ بود  طرفبود  نجاینقشه ها ازش متنفر بودم جالب ا نیداشتنش تو ا

 شدم. کیبهش نزد یشینما لبحند با  .فشونیکث

خم با ا ایشاخ به شاخ شد. آر ایآر نیبا ماش نمونیکه ماش میخارج بش نگیاز پارک میحواست مینشست نیماش تو

 شده بود و هانگ با تعجب گفت رهیهانگ خ دبهیشد

 .رهیبا خودش درگ یروان احمق

 وحشتناک از مادور شد. کافیت هیبا  ایباز کرد و آر ایعقبو گرفت راه و واسه آر دنده

 .نیکردیتحمل م یتو شرکتتون چطور نویشما ا نمی؛بب هانگ

 بس کن هانگ روزمو خراب نکن با حرفات خسته ام.-

 .الیخ یب گهیعسل:آره راست م-

 .بخشمشیچششششم خانما بخاطر شما م-

 اشغال. یبه عشق من چپ بگ یتو غلط کرد هه
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 .زمیعز یگفت یزیچ-

 نبود. یخاص زینه چ-

 .کنمیکه دعوتتون م نینفرا هست نیواسه شرکت شما اول میراسم دارفرداشب م  نیدونستیبچه ها م یراست 

 وقت بود دلم هوس مراسم کرده بود. یلیممنو خ یوا-عسل

خانممو  دیاز رقبا با یلیچون خ هیپنج ساله ماست.و فردا واسم روزه مهم یجشن واسه همکار نیا کنمیخواهش م-

 .ننیبب

 غلط کردم خانم تو بشم. من

 آره منم خوشحالم.-

 خوادیدلم دوست دختر نم گهید گرفتمیشناختنت م تیمراسم واسه به رسم هیقبل ازرفتنت  یزاشتیآنا کاش م-

 تو رو دارم.  یوقت

 کنم. یراض دیمن مامان بابامو با زمیعز-

 مدتم روش. نیو تحمل ا خوامتیم من  اه ...باشه...باشه ملوسکم-

... 

 عشقم. نیبش دیرو واسم کش یداخل صندل میرفت  ترستکران نگه داش هی مقابل

 ناز نشستم. وبا

 من برم دستامو بشورم.-

 باشه برو.-

 از رفتنش  بعد

 بپوشم. یمن فردا شب چ -عسل
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 گفتم منو. دمویخند

 بانمک گفت  یحال با

 .یدنینه پوش یشما که خوردن زمیعز-

 .میدیباهم خند و

 .میگفت باهم  اومد مونیگوش یزمان صدا هم

 .گروه

 .تی. وعالمت عصباننیآرومتر بخند ی.:با صداریو ام احسان

 .نیدی.از کجا فهمنیکرد بیو نوشتم مارو تعق میعسل با تعجب به هم نگاه کرد منو

 خدامون که هست میستیماکه ن -ریام

 .گهیراس م-احسان

 .نینشست واریگوشه د زی. مدمتونید دیخودتونو لوس نکن- عسل

 نیافر-ریام

 .کنمیچکار م نجایوا من اا-احسان

 و هانگ از و نبود خوب حالم اصال غذا خوردن و  بعد از اومدن سفارشا میکنار گذاشت ارویگوش گهید  اومد هانگ

 خونه... میبر گفتم و خواستم معذرت عسل

ن و بارون قدم زد رینا مهربون .دلتنگ شده بود ز ییایبازم گرفته بود بازم تخس شده بود و دل تنگ .دل تنگ آر دلم

 اجازه خودم بودنم نداشتم. یحت گهید  کردیاشکا آرومم م یگرم کردیکردن آرومم م هیگر

 یدامن چه  مکرر ی.رعدو برق ه گرفتیانگار دلم آروم نم زدیم نیماش شهیبارون محکم به ش میشد نیماش سوار

 . بدم حال به بود  زده

 خونه میدیکه رس نیهم کردمیتظاهر به خوب بود م زدیحرف م یچ یهرچ هانگ
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 . ییدستشو رفت عسل  خونه میرفت

 بودن.  دهیهنوز نرس نیواسه ا شدنینم کیبه ما نزد یلیخ  هانگ نباشم دیتو د نکهیها هم بخاطر ا بچه

 بود ایآر یصدا. خونه سکوت تو  از سمت مبال اومد ییباال تو اتاقم که صدا رفتمیم داشتم

 :خوش گذشت. ایآر

 یلی:خ من

 باال به سرعت. و نذاشتم حرفشو ادامه بده. ورفتم 

 کردم و افتادم رو تخت . مویشگیتو اتاق.لباسامو در اوردم. و نظافت هم رفتم

 بارون. ریز رفتم  به دلم زد. پاشدم در بالکن باز کردم و شیبازم با حرفاش آت ایخسته بود . آر یلیخ شیآخ

روشن کردمو تو گروه  مویگوش یلیدلم ابر بود خ یابرا .هوا نیمث هم ببارن اشکامم دادم  اجازه یرو صندل نشستم

 کردم. پیتا

 .ندازدیپروانه خوش خال م یلبخند دل بر به رو یگل بود ول اریکه زنبور  ستین یقشنگ یجا نیباران ببار زم ببار

 نبود . یکس 

 گل فرستاد . هی- ریام

 . قیتشو هی -احسان

   از موالنا. بایز یجمله ادب هیهم - عسل

 یتو پ ایام واتساپم اومد رفتم نگاه کردم آر یپ یهامونگذشته بود. که صدا امیاز پ یساعت هیداخل  ومدمیم داشتم

 نوشته بود. یو

 

 ستین میببار باران نـــــــــــــم نــــــــــم عالج زخمـــــــــها محکم
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 داد. امیبندش تو گروه پ پشت

 

 . یر رفتار نکن که هر وقت بارون بند اومد ، فراموشش کنمثل چت قتی: با رفایآر

داداش  نیع ای.درسته آردهیم ریروزاهمش به احسان گ نیچون ا میدیهمه فهم  نویصدرصد منظورش احسان بود.ا-

 باهاش بد باشه. ادیجلو ما ز دیبزرگترشه.اما نبا

 

 کند باران امشب را . . . ! ریرا به آسمان ، سپرده ام خدا به خ می:: بغض هاعسل

 

دست که قفل شود در  کیرا و از تمام تو  ابانیخ کی نیاز تمام زم خواهمیباران را م کی:: من از تمام آسمان ریام

 دست من . . .

 .خونتشیم ایآر دونستمیکردم تو گروه م پیتا منم

 باران

 است دهیرانت را خربا یمن آبرو یرا چشم ها تیزیی.آسمان جمع کن بساط پاباردیم دروغ

 

 . ـــدمیخشک یکســ انتیدر حجـــم خ یـــیمن در جــا ـــــریبـاران د یآمد ـری:: دایآر

 

 کنم...هه.. یمزاج بازم زندگ یآدم دم دم هیبا کنمینفهم فکر کرده من قبول م یایآر

 متنفر ازدلم  با دلم لج کردم خواستی.وبغض گلومو گرفت. دلم آرامش م مهیتموم زندگ ایآر دونمیخوب م خودمم

ا چر یدیمنو عذاب م یچرا دار یاحساس سنگ دلو توش جا داده بود تف تف تو دل من یب هیکه  میلعنت خود از بودم
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 یمانتو هیو در اوردم  الونیعارشه و و هیبا گر اوردمدر  الونوی.رفتم سمو کمد جعبه ویلعنت یکشیرو به رخم م ایآر

 .نییاز پله ها رفتم پا زدمویاز اتاق با خودم حرف م رونیون صندال رفتم بشال. با هم هیو  یمشک

 . خوردنیم ییهد داشتن دور هم چا بچه

 .ی:آنا کجا آجاحسان

 شده. ی:آنا چعسل

 .اطمیتنها باشم تو ح خوامیخفه گفتم:م یصدا با

 توجه به ادامه حرفاشون یب

چه مرگم. رفتم به سمت  ستینشده بودم معلوم ن وونهید ینطوریوقت ا چیه رفتمیبارون راه م ریز  .اطیتو ح رفتم 

 ور برم که آروم شم. النمی. دوس داشتم تا صبح انقد با عارشه و واطیگوشه ح قیآالچ

من بودنت  یمن بودنت خوش شب ب یمعجزه من ، شب ب نیخاموش دل کش آخر یمن بودنت خوش ، شعله  یب شب

من رفتنت خوش تا  یمرگ کوچه سر خوش رد پات مونده رو قلبم ، شب بخوش من به خواستنت دچار و ، تو به 

 هیطرف کابوس عشق و ،  هی اههگ هیتک یمن و تو ، باد وحش یایافق منظره راهه پشت رو هیهامون ،  هیسقوط سا

من به خواستنت دچار و ، تو به مرگ کوچه  شهی، تو چشام خالصه م دستیابره خون چک یهر چ شهیطرف بهت هم

 نیدوباره انگار ا یمن رفتنت خوش جاده ها دل نگرانن ، که تو بر گرد یسر خوش رد پات مونده رو قلبم ، شب ب

دربه  یخوندم و نوشتم قصه  یشد هر چ یهمه شب هام سپر ادتینداره بعد تو تنها ب یجهان به جز تو ، حرف تازه ا

من رفتنت خوش من  یاستنت دچار و ، تو به مرگ کوچه سر خوش رد پات مونده رو قلبم ، شب بشد من به خو یدر

نت رفت من یمن رفتنت خوش شب ب یدچار و ، تو به مرگ کوچه سر خوش رد پات مونده رو قلبم ، شب ب ییتو یبه ب

 خوش .

 .حتما احسان.شدیم کیبهم نزد یکیداشت از تو تار یکی.ومدنیم دیبودن که نبا ییهمون اشکا نیا

 بدتر شونیرو گونه هام و داغ ومدیپرواتر م یاشکم ب نواختمیم شتریب ی. هرچ کردمیبهش کار خودمو م توجهیب

 یلباس چیبارون بود ه سیعشق من بود خ نیمن بود ا یایآر نی.بعد از آهنگ سرمد بر داشتم اکردیمحتاجم م

 بارون. یسیکه جز تنش شده بود واز خ یمشک وریپول هیتنمش نبود جز 

 .دیسف یکتون هیپاش بود.  یمشک نیج هی
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 تر. کیو نزد کی. اومد نزددادمیادامه م خوندمویو ادامه دادم. با بغض م وردمیشده بود به من. کم ن رهیوخ 

 .نییسرمو انداختم پا واستادمو

 ه؟یچ

 .یزرنگ یلیآره تو خ یمچمو گرفت آره

 .یستی. تو مال من ناین کینزد ایاشاره مو اوردم باال و گفتم ن انگشت

ب دست حولش دادم و گفتم.برو برو عقب  یمگه خودت عاشق نشد هیسنگ. مگه چ هی.من عاشقم عاشق  آره

 ستیمن ن یجا نیو بغل کن ا نیشده بود .برو ش غیمث ج هیبازم بهت وابستع شم. با داد که از زوره گر خوامینم  من

 خوام بزار تو حال خودم باشم.ینم ترحم  برو تو امیبازم اونجا ن یول رمیبم خوامی. مستمین نیشمن 

 با خودمم لج کردم. یکرد یتو کار یلعنت یباز کرد تیاونو تو زندگ یو پا ی. من و داشتیتو منو شکوند یآر

و نزارمن لبخند ت ای. آرریرها نگ ینجورینکن دستاتو جلو من ا خیچشارو توچشام م نینگام نکن چشاتو بنداز ا یآر

تورو خدا )دستامو گذاشتم رو سرم د داد زدم (خاطره هاتو بردار و برو من قلبم دووم  ی.داد زدم آرنمیبب

همه  نای.ا یچینگوو ه یزیگفتن. نه ...نه چ وبزنه.انگشت اشاره م چپ و راست تکون دادم  ی.خواست حرفارهینم

 یقدم رفتم عقب آر ایطرفم. ادیمخاطب تو باشم .خواست ب گهیبار د هیب نداره تا گهیبخدا دلم د مونهیم نجایا

 ها ... یچکار کن یخوایم

 حد بسمه. نیبه بادم نده تا هم گهیمن خاکستر شدم د ی.ها ...آرمیبازم بشکن یخوای..نکن. م نه

 تو بغلش.  دیکش منو

 .دادمیاش و سرمو چپو راست تکون م نهیتو س زدمیمحکم. مشت م محکم

 . ینکن لعنت  یآر

 لبم .ق رهیمیم اینکنه آد هیگر ینطوریا بسه خدا تورو بسه  . دردت ب سرمدیآنا ....بسه ...بسه غلط کردم ...ببخش-

 .نفسم آروم باش... میبد بودم غلط کردم... من احمقم آره آره من ...من لعنت من

 رهیگیشون هستن و آروم متاب آغوش پرمحبت عشقشون .مامان یشدم مث بچه ها ک ب آروم
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 .ختیریم ایآر نهیامونم روس یب یها هیگر  خودم بودم یایاز نوع آر یمحتاج بغل عشق منم

 .نمیاشکاتو نب نیا رمیمن بم یاله

 ادامه داد. بابغض

 .تو فقط اروم باش آروم جونم.رسمیشکستمش دلتو بخدا حساب خودمو م من

 تورو ازمن گرفتن. نی. شمیستیم نمنو تو مال ه ایآر میعاقالنه فکر کن ایب-

 دستاش گرفت نیب صورتمو

خانمم اون جسممو ببره روحم وجودم که  ی.آنتپهی. من هرجا که باشم قلبم واسه تو مکنهیغلط م نیش  نفسم یآن -

 مال تواه.

 بخدا خودمم تحمل ندارم. بخدا ندارم. یآن

 یگردیم یریها باهاش م گهید یکن یداره که نگام نم یمعرفت. مگه اون هانگ چ یب یدوستم ندار گهیکردم د فکر

 .  یواخ ینم حیواست کم گذاشتم اما تو چرا از من توض یلیمن خ دونمی. میبارم نگشت ایکم بود با من  می.مگه من چ

 همش گوب.. بگو.نبود بگو  معرفت. یمن نبود ب یجا نجایمگه ا یکنیتو. تو خلوتت بغلش م یوقت یچ حیتوض ایآر-

 .بووود دروغ بگو کنم باور که  بود خواب

 ا؛یآر .یبگم اما باورم نکن امیب دمیترسی...م دمیترسیبدم.خ من م حیتوض یمعرفت خواست یب یتو از من خواست-

کر تو سرم رژه . هزار تا فدهیبهم چسب شمیریس نیا شدمیم وونهید داشتم  هانگم اضافه شه. نی.کمه ا میبخت بد

 ایاحساس تورو نصبت به من ب سنجه تازگ خواستیبود م نیش نقشه اون  تنها شدن باتورو نداشتم آنا یرو رفتیم

 یراه چینقشه اش گفت که خودم جا خورده بودم. ه ازتو اتاقش  ییهویانقدر  نیش روز اون. بود کرده شک تو منو  به

 .نداشتم کردنت خبر با  واسه

 یت کنثاب دیاالن با یحس ینصبت به آنا ب یگیهنگ کرده بود قبل از ورودت به اتاق گفت اگه راست مهما شیمنش با

 یدونیم کردم در ب پشتمو و کردم حلقه کمرش دور دستمو  قبل از ورود آنا خودشو انداحت تو بغلم و منم به اجبار

 . یخوردشدنتو آن دنیچرا ... .چون طاقت د
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 هنکیآنا بلکه از ا دنی.دلم گرفت دلم منفجر شد نه از ترسکردمیکمد پرونده ها داشتم درو نگاه م یدود شهیش از

بام تو ول کن ل یشعور بود که جلو یب یتا حد نیش.   بره تو نیاون صحنه از ب دنیبا د یکه تو به من داشت یاعتماد

 ..کردمیبرخوردنم لکسیر نقدریقت او چیه توبودم یجا اگه من چون  بود ینبود.واقعا تحملت واسم ستودن

 ...بخدا... آنا

 رو سرم گذاشت دستشو

غل چه برسه به ب دمشیبارم نبوس هی یندارم .حت نیبه ش یحس چینباشه ه ایدن خوامیم یجون تو که اگه نباش به 

 کردن ...

 .ارمیم یدارم بدشانس  یلیخودتم فقط خ ی. آر امیهمون آر من

 بود. ومدهیدلم آروم شدم اما هنوز هق هق بند ن کمی ایآر یها حیتوض با

تم به سم نیو گفت بش قیداخل آالچ زیم یو بعد منو کشوند سمت صندل زمیرو سرم زد و گفت آروم باش عز یبوس

 خودم. هیجوجه بارون نجایخم شدو گفت: ا

 .یزنیم النیقشنگ و نقدیا یاز همه شما چطور اول

 تنها واسه دل من. خودشو آروم نشون بده تونستیم چطور

 .زنمیم یحال زارم گفتم از هشت سالگ با

ه همو که توج ینواز بعد از استادم تو بود النیآنا تنها و یقشنگ زد یلی. خیپا استاد هیباال و گفت پ  دیپر ابرواش

 جلب کرد..

 مهم قلبامونه. میدار همو  . منو تویتحمل کن دیآروم باش تو با زمیعز یگرفت.آن دستامو

 به هم برسن. هههم. دیعاشقا با مگه

 .خواست ادامه بده.  گفتیداشت با بغض م نویا

گ دلتن یلیمن خ ایپاشدمو گفتم آر نیواسه هم دشیدیبود و نم نیهم پشتش به ش ای.آرومدیداشت از دور م نیش

 سخته. یلیخونوادمم واسم خ
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 به دستم داد. یو فشار آروم  نییاخت پاسرشو اند یکه چرا موضوع رو عوض کردم . همون مدل دیانگار فهم ایآر

 و سرجاش واستاد وپاشد

 کارته. نمیاما ا یدوست دار یلیمامانو باباتو خ دونمیم ششونیپ یگردیبر م گهیآروم باش چند روزه د آنا

 به جمعمون اضافه شد و وبا لبخند رو به من گف نیش

 

 .یگردیو بر م شهیتموم م ندهیجان ناراحت نباش هفته آ آنا 

 گرفته. یازش نداشتم جواب دادم با صدا میکه دل خوش نیا با 

 .زمیعز ممنون

 آنا-

 جانم-

 .یزنیقشنگ م یلیخ خودتم واقعا.دارم دوست رنگشو  خاصه یلیخ الونیو نیا-

 منم... شهیم -

 ادامه بده و گفتم. نزاشتم

 .دمیخر نویا  که گرفتم یحقوق نیاول -

 پس واسه خودتم خاصه.-

 .زدیانقدر معذب باهم حرف م ایآر یبد بود وقت چقدر

 هم مث من چپ دست بود. ایو سر جاش گذاشت.آر النیجلو تر گذاشت.و یکیاز اون  کمیپاشو  هی 

 سرش بایز دید ینگاه به من کرد و وقت هیو شرو کرد به خوندن انگار شک داشت اما  یعارشه رو رکش کش کمی اول

 گفت. شهیتو گوش
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 زدو گفت. فقط بخاطر تو. لب

 بهش وابسته بوده.  یلیخ یمدت هی کردمیبود اما احساس م یچ النشیاز و ایآر یدور لیدل دونستمینم

 اومد سرشو برداشت. النیکه از و ییبا صدا نیش

 . یکنیچکار م یدار یستیتو که بلد ن ایآر-

 هی. و بع چشاشو به چشام دوخت. به نشانه آرامش ریزبون به دهن بگ ینیانداخت. که  نیتفاوت به ش یب ینگاه

 ی. نشست هادادیباربسته و باز کرد. و شروع کرد به نواختن.با هر حرکت هماهنگ عارشه ودستش بدنشم تکون م

 از بدنش بود شروع یجز النیکه انگار و ودست کرده ب النیبا حرکت عارشه. اونقدر قشنگ حرکت بدنشو با و زشیر

 بودم دهیا حاالصداشو نشنکرد به خوندن ت

 

 روزم فقط شده نوشتن از احساسم هر

 که از تو دورم  نیعشق تو هم به 

 که عاشقت شدم سنگ صبورم. نیهم

 

 تو قلبم هست گهید یکی یفکر کن خوامینم 

 باور کن  یعشق آخرم شد تو 

  یباورم شد ییتو میزندگ تموم

 لحظست نیمن ا یها قهیدق نیتر یاحساس

 تو کنار من یهست که 

 عشقم  شهیبهت عوض نم احساسم 

 نمتیبیتورو م شمیم یاحساسات
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  رنتیهمش ازم بگ ترسمیم 

  ♫♫♫چشمم  سیآخه خ ینباش رمیمیم

 رمیمینشه که من برات م دیشا باورت

 عشق و از چشات یریبگ 

 چقدر دوست دارم تورو  یدونیم تو 

 نرو  شمیبمون و از پ کمینزد

  خونمیکن به عشق تو فقط م باور

 لحظست نیمن ا یها قهیدق نیتر یاحساس

 تو کنار من یهست که 

 عشقم  شهیبهت عوض نم احساسم 

 نمتیبیتورو م شمیم یاحساسات

 رنتیهمش ازم بگ ترسمیم 

 چشمم. سیآخه خ ینباش رمیمیم 

 

چشماش بودم در طول آهنگ همش چشماشو  تابیب دیکوبیام م نهیکرد و قلبم تندو تند به س وونمیبا صداش د ایآر

اومده بودن بلند   یک دونمیدستو سوت بچه ها که نم ی. چشماشو باز کرد. صدادادیبسته بود. و رو هم فشارشون م

 دیو لپشو بوس ایدست انداخت دور گردن آر وقشنگ بود. یلیعشقم خ یرفتو گفت مرس ایآر  رفت سمت نیشد و ش

آروم به  دیعکس العملمو که د کردیچشمش به من بودو نگام م ایو هم فشار دادم. آرکرد ومن چشمامو ر نکارویا

 گفت.  نیش

 ها هستن بسه. بچه
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 رو لپش. دیدست کش هی

 بود. یعال یلی:خریام

 .شدیزدنت متن آهنگ تو ذهنم مرور م النیقشنگ اصن با و راوی:چقدر گعسل

 محشر بود اما تو که ... بازم ...   ای:آراحسان

 داخل خونه. میبا بچه ها قدم زدن اومد یکل بعد

 شهیشرو کردم به خوردن. هم ختمویر وانیل تو و  کردم عیخوردن بچه ها منم شکالت تلخمو ما ییچا هیدور هم  و 

.بچه شدمیآروم م کردنی. و بازبون که مزه مزه اش مومدیبه مزاجم خوش م یلی. اما االن خومدیاز شکالت تلخ بدم م

 مویخودم انداختم رو تخت و گوش یشگیبعد از نظافت هم گفتم و اومدم باال ریو پاشدم و شب بخ زدیف مها با هم حر

 اومده . ایام از آر یپ هیکه واسم  دمیبرداشتم و د یاز رو پاتخت

 عشقم . سالم

آهنگ فقط وفقط تنها مخاطبش تو  نیو ا یا گهیزدم.نه بخاطر کس د النیامشب فقط وفقط بخاطر تو و ریبخ شبت

 . رهیگیجاتو نم یک چی.هیتو قلبم ایتا آخر دن ری.دوست دارم.شبت بخیبود

 .یبعد امیپ

 

ببخش که کاه و بیکاه دلم هوای تو را میکند مرا ببخش که چشمهایم هنوز منتظر است تا تو بیایی منو ببخش که  مرا

خاطرات تو نوشته میشود... منو ببخش که هنوز... دیوانه وار دوستت یادداشت های روزانه ی صفحه ی دلم... با مداد 

 دارم.

 .یکی....عشق  یکی... خدا آنا

 نوشتم منم
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”  بگویم بار یک شد می کاش ای کردم خالصه تو از کوچک کالم یک در را ام حوصله تمام امشب

 می تکرار بار یک همین تنها فقط کاش ای”  دارم تـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــدوست

 ! شد

 

 نداد.  یجواب گهید

جلو چشمام نقش  اینگاه.چهره آر یدل بکنم چرا به هر مرد ایآر از چطور  روخوندم امایپ گهیچند بار د ومنم

 یییوادامه بدم...هع نمیبب تونمینم یبدون آر موی.چرا زندگبندهیم

 دهیفا یکه بخوابم ب کنمیم یکردم هر کار ینگاه م کرده بودن.داشتم به سقف لیبخاطر جشن تعط فرداکارو

 . نییگرفتم برم پا میست.تصم

 که بهم ی. واسه وقتیلیانداختم دلم واسه بغلش تنگ شده بود اونم خ ینگاه به در اتاق آر هیاتاقمو باز کردم  در

 ماسکاماس او تو  سرشون نایبازم ا نیی. چشم از در گرفتم و ازب سمت پله ها رفتمو از پله هارفتم پاینیریش گفتیم

 .کترینزد رفتم بود

 رو وفهوه  احسان اخماشون تو هم بودو به صفحه زل زده بودن رفتم تو آشپزخونه و قهوه جوش و برداشتم رویام

 رو مبل دو نفره نشستم و گفتم. ریو رفتم سمتشون . و کنار ام ختمیر فنجونا تو کردم درست

 .هریم شی.خوب پنینباش خسته

 قهوه نیبه موقع بود ا یلیممنون خ-ریام

 .؟یدی: چرا نخواباحسان

 ن؟یکردینشد .چ-

 به دور ورش کردو گفت  ینگاه

بوده که سرهنگ ازمون خواسته که اونم با به  یزیدرصد از اون چ ستیرفته همش و همش ب شیتا حاال پ ی:هرچریام

 .کننیو کار شده کار م فیظر یلی.خشهیرفع اتهام م یآسون
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 امتحان کردم. اریصد حاال تا  نتونم کارمو بکنم شهیباعث م نیو ا ارمیوقت کم م شهی:من هماحسان 

م اتاقش یجا یکه هنوز حت سییاز اتاق ر ایبکشه  رونیاز لپ تاپ هانگ ب ایبره و اون اطالعاتو  دیاز ما با یکی: ریام

 .رهیکجا م ستیشرکت اما معلوم ن ادیهروز م میدونینم

 . میکردیم یکار هی دی.بامیکردیفکر م میاشتمون د همه

 باالشون. تی. و امننیبا اون همه دورب دیکن دایو عمرا پ سییاتاق ر ادیجوره جور در نم چی:هاحسان

 کنم . یاز نقشه هارو عمل یکی دیبا هی:فردا شب مهمونریام

  ی:مثال چ احسان

 نفرمون شک نکن. تو .من.آنا.و عسل. هیکه به  میکن یهم کار دیهمه مون با میکنیرو م رویکل اتاقا رو ز-

 .میبتون دارم شک  سراغ دارم نایکه از ا ییباال تیبا اون همه امنت-

 ستیجالب ن یلیخ نیو ا شهیخونه هانگ برگذار م یشک کنن بهش.چون مهمون دیآناست که نبا مونیمهره اصل-

 دم دست بزاره . ویزنگه که مدرک یلیچون هانگ خ

 به خودم. دیشما هانگ و بسپور-

 .نیاز ا شیب یش کیبهش نزد یبه خودم. تو حق ندار دیبسپور یچ ینی: احسان

 .یتو نگران نباش داداش کنمیچکار م دونمیاحسان من خودم م-

 .دست تو  میدختر بود. و به قول خودت هانگ و بسپور هیکه هروز به  یبه پسر میاعتماد کن میتونی:آنا ما نمریام

 وفتنیب ریگ نایاگه ا یروز هی  که دیدونیهمه رو بد بخت کنم خودتونم م یدست یدست نمیبش یدار الیخان خ ریام-

 .یهم کار ینیجرم  ینیشرکت ثبت شده خودش  نیکه اسممون تو ا نی. ما همرهیهمه شرکت گ یپا

 .؟یگینم یزیچرا چ ریام

 نی. اکنمیکارو نم نیا یا گهیکس د چینه به خاطر خودم نه ه ایمن نه به خاطر آر گمیبار گفتم و بازم م هی احسان

. درسته دوستش یدی. حاال فهمگذرمیمن از جونمم م هیا گهید زیداده بشه. هدف من چ سیپل لیتحو دیشرکت با
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نکن  یسع پس  به دست من باز شه دیکه شا هیا هگر نیخود خواه باشم ا خوامیدارم درسته عاشقشم اما احسان نم

 .یریجلومو بگ

 .کنمیتو کارات نم یدخالت چیه گهی: باشه برو... داحسان

بارم تو کارت  هی یوقت من ...احسان ...حت چیه گهید  .یخواستیو مگه نم نیهم  .چسپمیکنه بهت نم نیع گهید

 رفت.  تیدخالت نمکنم.پاشدوبا عصبان

 دیرکتی. سرم داشت م نمیاز احسان ا نمیدستام گرفتم ا نیب سرمو

 درک کن. شویاحسان نگرانه نگران-

  شمیم وونهینباش دارم د هیتو مثل بق ریلباس. ام دیخر میریفردا م-

 .کنمیآنا .در مورد تو باسرهنگ صحبت م فهممتیمن م-

 .هیجد متیتصم ینی

 که توش شک ندارم. هیزیتنها چ-

 . ری.شب بخیباش موفق  خوبه-

 برداشت و رفت باال. یهاشو از رو عسل لهیوس

 .ریشب توام بخ-

فکر کردم واسه خودم و هانگ.  کیخسته بودم وتو سرم هزار و یلیدادمو چشامو بستم.خ هیمبل تک یب پشت سرمو

 خوابم بررررررد.

 عسل چشانو باز کردم. یبا تکونا صبح

 . زمیعز یدیخواب نجایچرا ا آنا

 .ورزش  میبر یای. نمالیخیتازه خوابم برده ب عسل

 .زمیعز نه
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 .میبخواب ما رفت ریبگ یآج باشه

 .کنهیداره رو گونم حرکت م یزیچ هیخوابم برد.هنوز چشمام گرم نشده بود که احساس کردم  بازم

 نبود. یزیباز کردم چ چشمامو

 توهم زدماآ. منم

 دمی...د دمیرو گونم تکون خورد. چشمامو کردم آروم که د یزیچ هیچشامو بستم و که بازم  دوباره

 . کنهیداره با لبخند نگام م ایآر 

 .؟یخوب یدیخواب نجایچرا ا ده؟یرنگت پر هیچ ؟یخوب آنا

 .ستین یآره خوبم خواب بودم کس-

کار داشت انجام بده واسه امشب اومد کنارم نشست دستشو گذاشت رو  یسر هی رفت  هم نی. شرونیهمه رفتن ب نه

 .میشونیپ

 دکتر. میپس چته پاشو بر ینفسم تب که ندار -

 قند تو دلم آب شد. ایآر یایمهربون نیا از

 آنا؟-

 جانم.-

 تنگ شده . یدستتو توموهام کن نکهیواسه... واسه.ا دلم

 گرفت  خندم

 .دمآیهمش سه روز کنار هم خواب-

 .یکنارم باش یمال من باش گهیسه روز د هیحاضرم همه عمرمو بدم -

 .یلیخ زنهیشور م یلیآنا دلم خ-
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 .؟هیچ لشیچرا دل-

 .وفتادیواسم ن یشور زد اصال اتفاق خوب ینطوریکه دلم ا یبار نیآنا توروخدا مواظب خودت باش.آخر دونمینم-

 بد استرس داره. دستشو گرفتم معلوم

 .زمی. آروم باش. به خداتوکل کن عزوفتهینم یاتفاق چیه زمیعز ایآر-

 . زیهستن عز رمیبه خودم بگو احسان و ام یداشت ینخور. هر کار یدنینوع نوش چیوجه از ه چیآنا امشب به ه-

ت حرکت دستمو برداش هیو بعد با  ؟یدیفهم یکنینم یادیز شیاخم ازاونا که عشقمه زدو گفت.آنا آرا هیبندش  پشت

 و سرشو گذاشت رو پام

 .؟ایچشم.آر-

 بفدات.-

 گفت. دمویسرشو کش یموا

 ابراز عالقته. نیا یروان یآ یآ-

 و...بگو خدانکنه..بگو.بگ-

 خدا بکنه.  یآ  گمیباشه باشه م-

 .دمیمحکم ترکش بازم

 به من چه. شهیشوهر خودت کچل م یروان یآ-

 نداشتم. نانیوقت از داشتنش اطم چیمال من بود. اما چرا ه یشوهر من بود.نبود.. دستم شل شد. اگه آر ایآر

 .انیگ یآن-

گفت. سرش رو زانوم بود چشاشو داده بود باال و نگاهم  نویا نیریگفت چه قشنگ و با لحجه ش یچ نیخدا ا یوا

 .کردیم
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 یخشکش زدو گفت ا کمیاز رو گونه اش زدم اول  یو بوس محکم نییخودم نبو دلم قنج رفت سرمو بردم پا دست

 .شیگرفتم آخ یجونم چه انرژ

 .رهیمیواست م یسهمش یقلب یقانون یآقاتون که شما شرع نیخانم جان ا نیبب-

 وقته دل تنگ بودن کنارته. یلیخ یسهمش یقلب یقانون یآقا که شرع نیخانم هم حاال

 .خوادیبغل م هی(از شمامیدی. )باهم خندیسهمش یقلب یقانون یآقاهه که.)منم باهاش تکرار کردم(شما شرع نیهم

 .؟یدیفم

 فکرکنم. دی. دوما بایدینه و فهم یدیاوال فم-

 .یمن تحمل ندارم خودت شاهد بود ومدیمن اول اجازه گرفتم ن یدی..د یدیخدا د یا-

واستاد سر ماو منو گرفت تو بغلش و منم دستمو محکم از دور گردنش گرفته بودم دروغ چرا منم از خدا  پاشد

 باال . میمنم دلم واسه بودنش قنج رفته بود از پله ها رفت خواستمیخواسته بغلشو م

 بازکن. خانمم درو-

   باز کردمو درو 

 تو اتاق من . میهم رفت با

 امیاالن م نجایا سایوا-

کرد و از بالکن ظاهر شد. و در اتاق منم  دیداره رفت سمت اتاق خودشو درو از پشت کل یچه نقشه ا دونستمیم گهید

 .دیکل

 .زدی. آروم حرف م دیکنارم دراز کش اومد

م که با نگاه کردن بهش خواب یتنت. به صورت ینفسات عادت کردم. به گرم یابه صد دمیکنارت خواب یجانم از وقت آنا

سرمو پاهاشو تو پاهام قفل  ریحرف دستشو گذاشت ز نی. بعد از گفتن اشدی.و صبح چشمم تو چشات باز مبردیم

 دستشم دور کمرم حلقه کرد. یکیکرداون
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 خسته ام یلی.خسیانگار حواست به من ن یخندیمث قبلنا نم گهیچرا د یازم دور ش یخوایم کنمیچرا احساس م آنا

حظه ل نیآنا خسته ام درکم کن. واسه هم گهید زیچ هیقلبم  گهیم زیچ هیعقل  کنمیم یلج باز ایروزا دارم با دن نیا

 ؟یچ ینی یبه خستگ کنهیمرد اعتراف م هی یوقت یدونیتو م کردمیم ی.لحظه شمار

 گفتم... نیهم واسه  .تمیخاص یعشقمو آروم کنم واقعا ب تونمینم یحت نیمنو لعنت کنه بب خدا

 ..یاشیداره چون تموم دن شتردوستتیب ایکه از تمام دن یرادار یکیباشه  ادتی شهیهم اتیتمام خسته گ یال البه

 .یختیبازم ... بازم مزه ر ینیرینگام کردو گفت ش طونینگاه ش با

 لباماز رو چشام چرخوند و اومد رو  چشماشو

با لبم  بود و منم میزندگ  که تموم یتشنه تر بود تشنه کس ایآر از  . مندنمیمهر لبام کردو شروع کرد به بوس لبشو

بسه من مردم  یلبشو از لبام جدا کردو گفت جون آر امویکرد صورت آر سیبود خ سیکردم اما چشمام خ شیهمراه

 .تمام صورتمدنیبازم شروع کرد به بوس دوی. چشمامو بوسیکنیم هیگر ینطوریتو ا

تمام صورتمو غرق بوسه کرد.سرشو با دستم قاب کردم سرشو برداشتو  دنیفهم هاش بوسه  رو از تموم یدلتنگ واقعا

 خمار تو چشام زل زد.

 . ستیاالن وقتش ن زمیعز ایآر

 سرم گذاشت ریبازوشو ز بوسه آروم رو لبم زدو سرشو گذاشت رو بالشت و هیو   دیحرف من دست کش نیا با

 امتم  .فقط بدون کهشمیناراحت نم یاگه صد بارم مانع بش ستی.دوست داشتن من هوس نیآنا تو همه جوره مال من-

 .زهیم صدا تورو فقط و فقط وجودم

 رو محکم بغل کردم. ایمن بودم که آر نیدفع ا نیا و

 که کار دستت بدم. یکنیم یندارم تو کار تیتواه من کار ریهمش تقص یدید ینیریش-

و با بود ای. منم سرم روقلب آر کنهی.آرومم ماستیآهنگ دن نیبهتر  گذاشت رو سرمو گفت واسم نفس بکش سرشو 

 ....دمیخواب استیدن یملود نیقلبش که بهتر یملود
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 .دمید کشکنارم بو ایکه آر ییکه بودم. دستمو نوازش گونه رو جا یکنارم نبود.همون حالت ایباز کردم آر چشامو

 .نییاز پا ومدیبچه ها م یصدا

اد د یکیبود که رو سر  ایآر ی. صدارونیسرم انداختمو با عجله از در رفتم ب میتو تنم مرتب کردم و روسر لباسمو

 .زدیم

ا دوت نیبا ا یچه غلط یاالن بفهمم که تو دار دیاالن بدونم با دیها. من با قیرف یپسره احمق اسم خودتو گذاشت-

 .  یکنیم

 ...ایآر-

 .یواسم تموم شد گهیاحسان ببند دهنتو که د-

 .نییسرپا واستاده بودو احسان روبروش سرشو انداخته بود پا ایآر نیخم راه رو گذشتم ا از

 جا زل زده بود.  هیاخم کرده بود و عسل تو فکربودو به  ریو عسل رو کاناپه بودنو ام ریام

ترم و  کیبندازن.برادر کوچ ریکه اومدن منو گ سیعده پل هیبا  قیرف گفتمیم ایک وبه  هم خونه بودم ایمنو باش با ک-

 همسرم همدستشون. 

 و یشد مونینکنه پش ای..ای یاومد  یباز نیا تو اجبار  .تو که بهیترسیم ینشده تو از چ یزیاالن که چ ای:آرریام

 .یباهاشون همدست

 اره.هدف د هیو شرکت شما  سیکنم. پل ریدستگ ایقاچاق چ  نیبا ا یتو وشرکتتو به جرم هماهنگ تونمیاالنم م من

 .دیگیم یچ کننیقاچاق م ایک-

 .میینجایما چرا ا یدونینم ی.حتیکنیم یهم کار یدر ایو با ک ییایک نیب یدونیخودت نم یداداش من حت نیبب-

 به احسان بدبخت. یداد ریگ  یکنیترش م یدار بعد

 با نه. ینیزیحرف م ریام-

 .نییاز پله ها اومدم پا من
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 .وگفتم

 کرد. دییبا چشم تا رمیبدم. ام حیمن توض شهیاگه م ریآقا ام-

 خواستیاما م دمیلحظه ترس هی یبه خون نشسته نگاهشو به من دوخت.اومد سمتمو با حالت عصب یبا چشما ایآر

 نبود. شتریکه ب یلیچکارم کنه دوتا س

 . یبعله شما بگو چرا شما نگ-

 ؟ ی.؟ها لعنتستین رید کمیمحکم گفت. االن با داد  و

 شما بودم! یشب باز مهیعروسک خ من

 .یومدیبخاطر خودمون ن میهست نجایکه ا ییکدوم از بچه ها چینه من نه ه-

 .میینجایا  هم همدسته یرانیشرکت بزرک که با چند شرکت ا نیا یریواسه دستگ ما

 سیبا پل یبود .بعد از همکار نجایهدفمون فقط نجات تو از ا نیاول یزدیکه االن رو سرش داد م یاحسان نیو هم من

ه کرده بود ک میتنظ یقرار دادو طور یتمام بند ها یرکیشرکت با ز نیکه مشکل از ما و قرار دادمون نبوده ا میدیفهم

انسانه  بدن یاعضا یقرص .مواد .حت ناقاچاقیا یاصل رمدرس کا یآقا ینداشته باش یجز هم کار یراه چیتو ه

 ؟یفهمیم

 از حرفم جا خورد و نتونست وزن خودشو تحمل کنه و به کمک محافظ پله ها رو پله نشست. ایآر

 .!یگیم یدار یآنا چ-

تر شه که به ما  یمیصم نیکه رابطه ات با ش میبگ  و عسل بهت ریدور از چشمه ام میخواستیمنو و احسان م لیاوا -

 فایقشنگ ا یلبیونقش تو خ یبا اون دختره خوب بود شمیجور نیبه گفتن نبود چون تو هم یشک نکن. اما لزوم

منم عوض شد هدف  میتصم   زایچ یلیخ دنیبا د  میینجای.االنم که ما امیدادی.ماهم کارخودمونو انجام میکردیم

 همه  اما من هم رهیرو رو بگقاچاق دا نیاز ا یکیگوشه کوچ هیکار ما جلو  دیکشورمه . شا ینجات جون جوونا میاصل

 .رنیکارارو بگ تیجنا نیا سایکه پل کنمیم تالشمو

و من و احسان  یواسه اون عوض نیتربش زیکه تو وشرکتت عز زویبرو ولو بده همه چ یخوایباتواه م میتصم االن

 .میخواینم ییایآر نیهمچ هیکدوم ازما  چیکنار بزار چون ه شهیوالبته خونوادتو واسه هم
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 بشن.؟ نایدست ا چهیما باز یجوونا میو نزار میریرو بگ نایبا ما باش و کمکمون کن که جلو ا نکهیا ای

 کیندارم من ازشما نزد یکار نای. با انیکردیاز من پنهون م دینبود.نبا نیا امیواستادو گفت جواب تموم خوب روبروم

  گفتمیشما دوتا م شیو درشتمو پ زیر ی. حرفادمیفهمیاالن م دیواسه خودم سراغ نداشتم با ایدن نیترتو ا

 خود بماند. یاز تو واحسان جا میریدلگ

 نکهیابدم و شویزرنگ نیجواب ا دی. وبانیکه نارو خوردم از پدر ش نهیا امیباهاتون راه ب شهیکه باعث م یلی.تنها دلاما

 شن. زیهمه چ یب یکثافتا نیدام ا ریکشورم اس یخوش ندارم جوونا

 منم نیکاراتون واسه من بگ زیو از ر نیباش اطیتو ح قیآالچ ریهمه ز گهیساعت د هیگفت. تا  رویکرد سمت ام رو

 از شمام. یکیاالن 

 رو تو دستاش گرفت و گفت. ایآر یرفت جلو و شونه ها ریام

 .ی. قبول کردایآر ممنون

 کنار زدو رفت سمت در رویام ایآر

 .میرسونیکارشون م یبه سزا ناروی:من مطمئنم اعسل

 نفره و اخماش تو هم هیهنوز ام ناراحت بود. نشسته بود رو مبل  احسان

رفتارو داشت. سرشو برداشت و  نیا یکه کمتر برادر زاشتیاحترام م یطور ایفشار بود واقعا احسان به آر ریز یلیخ

 دستاش گرفت. نیاز رو تاسف تکون داد و سرشو ب یبه من کرد و سر ینیوغمگ رینگاه دلگ

 وگلوم بغض  .بود شده  از منو احسان سلب ایواسه از دست دادنش.اعتماد آر دمیترس یلیمنو ترسوند خ ایآر یحرفا

 بره. نییپا یبغض لعنت نیا کمی که. بخورم آب آشپزخونه سمت رفتم. زد چنگ

. رفتم سمت بچه ها دیبه ذهنم رس یزیچ هی هویآب خوردم  وانیل هی  رفت. ایآر دمیبسته شدن محکم فهم یباصدا

 که هرکدوم تو الک خودشون بودن.

 برد نقشه است. شیبگه رابطه من و هانگ بخاطر پ ایکس حق نداره به آر چیبه همه گفتم. ه رو 

 خواست حرف بزنه دستمو به نشونه سکوت باالبردم. ریام
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 بفهمه ایاگه آر ریام

تو  خوامیشم. م کیمن به هانگ نزد زارهیوقت نم چیه ای.چون ارکنهیمخالفت م گهید یهرچ اینقشه امونه  بخاطر

 نگه یزیک چ رهیعمل انجام شدقربگ

کار  چیکه بدست اوردنش ه یدونیخودتم م میاریتا مدرک به دست ب میبمون نجایفعال ا دیکارو نکنم با نیام ا واگه

 .ستین یآسون

نداره  ایواسه آر  یرنگ چیحنام ه گهیمن د کنهیحرفش رو عوض نم ایازدست دادن ندارم آر یبرا یزیچ گهید من

 .دیدونیهمه خوب م نویا

 بکنم . دیکارمف هیحداقل  دیبغض ادامه دادم پس بزار با

 

و ر وانایاز رفتار و چهره مون معلوم بود. عسل ل نی.ا میهمه مون خسته شده بود قیرفته بودن تو االچ ریو ام احسان 

 رو برداشتمو بردم.  وهیم کمیو  ییبرد و منم چا

 .میکه نشسته بود قیآالچ داخل

 بود.  مین کویانداختم ساعت  میبه ساعت گوش ینگاه 

شد. اومد  کیکه بهمون نزد دمیقدماش فهم ی. با صدادمشیدیبود و نم یاومد.پشتم به در ورود ای:بچه ها آراحسان

 شتریرو ب ایآر ژیدر هم پرست یو اخما  یه اهن سرم ریو پ یمشک نیج هیسرد به همه داد. یلیسالم خ هینشست و 

 ... مرض. گهیاخم دوست داشتم مرض داشتم د نیبا ا

 .زمیبر یی:چاعسل

 کرد. دییبا سر تا ایآر

 فقط تو. خوامینم حیتوض یا گهیکس د چیمن از ه ریواسم بگو ام ازیتا پ ریاز اول از س-

 

 .یوقت هیهانگو نگه  هیقض ریفقط ام ایخدا
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 .شدیم شتریب شترویهم هر لحظه اخمش ب ایکرد آر فیمو به مو تعر ایواسه آر زویچ رهمهیام

 از حرف اون موضوع نگفت. یزیدر آخرهم خدارو شکر چ و

که در موردشون  ییباشه. و قرار داد ها اشی.؟تو فقط وفقط هواست به خانواده سو و باال دستهیمن چ فهیحاال وظ-

 هیهم که داخل  نیدورب هیکه صداشون ضبط شه.و  میدیم کروفنیما به تو م  نیمهم بش یتو جمع ها زننیحرف م

 .کننیسو خوش بش م یکه با آقا ییاونا شتریربیبگ لمیاز همه جا ف میانگشتر مردونه کار گذاشت

 قرار داد. هیتموم حواسشو به بند بند قرار داد بده. و بق دیبا رهیواحسان که واسه عقد قرار داد م  

 ییاکاره زیسرنخ ر هیو بدست اوردن  اییاون رده باال یکردن با خانم ها سحبتیدونیکارتو بهتر از من م تو که عسل

 که بر عهده شوهراشونه.

 .دونهیهم که خودش کارخودشو م آنا

 ه؟ی:کار آنا چایآر

 اش مفصله خودم کارمو بلدم. هیقض-

 اخم رو شو کرد سمت منو گفت. با

 من از تو سوال نکردم. -

 واسه اون انگله. یاش دلبر فهینکنه وظ ریهم رو به ام بعد

 .نهیمنم هم فهیداره وظ یا فهیوظ هی یهرکس-

.همه دمی...بهت حق م گذرهیبهت بد نم ی. اما نه انگار با هانگ باشیدوزیم ویبری... واسه خودت میا..تو غلط کرد-

 راه. زشیچ

 . ومدیطرز حرف زدنش خوشم ن از

 فتمکه گ رونیب رفتیم داشت

 منصرفم کنه. تونهینم میکس چیو ه دمیمن کار خودمو انجام م-
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 سمتم انگشت اشارشو گرفت سمتم اومد

 . ینگاهشم کن ی.حتیکه گفتم تو غلط کرد نیهم-

 با آنا درست حرف بزن. ای:بس کن آر احسان

 . دهب ادامه کاراش به بازم مردم من  که گفتم هروقت نیکارو بکنه هم نیا کنهیخانم زنم و غلط م نیدخالت نکن.ا  تو

 .رهیجلومو بگ تونهیکس نم چیه-

 .زهیبود که حس کردم االنه خونمو بر ی.اونقدر عصبانایمحکم از آر یلیشد با خوردن س یشدن حرفم مساو تموم

 صورتم گذاشتم  یدستمو رو ناباورانه

 زد تو چشمامو گفت زل

 . من شوهرتم.ستمیکس ن چیمن...ه یزدم تا بدون نویا-

 مدرس. ی.؟نه.. نه اشتباه نکن. آقاامیتو گوشم کوتاه م یزد گهید ی.فکر کرد یمرد یلیخ یفکر کرد-

که منو  یطور همون  بارم هی خواستمیم.اوردم باال اشارمو انگشت  .اشک تو چشام حلقه زده بود.دیلرزیم صدام

.  مییانجیا  االن مت نکهیا لیدل ریربطش. منم مثل خودش حرف بزنم.منو باخودت اشتباه نگ یب یبا حرفا سوزونهیم

ا کدوم از م چیاالن ه یزن دار یگفتیبار م هیفقط  ای ینداختیحلقه تو دستت م هیاگه تو اون روز  یبود یجنابعال

 دهیواسته من زنت بودم و تو منو ناداما...اما چه خواسته چه ناخ تیافتادم توزندگ یاجبار دیمن شا مینبود نجایا

 دارم.و اون هدف همه ماست . لینکن من واسه کارم دل یکیخودتو با من  تی. شخصیگرفت

و  ی.کدوم بار حس کردم شوهرمیاریآقاباالسر در م یادا  همه نیمن وتو نبوده که ا نیب یچیباشه که ه ادتی نمیا

 یبودم تو زندگ یکه واست سرگرم ییبودم نبودم.؟ اون وقتا حیمثل زنگ تفر شهی.هم یمثل شوهر باهام رفتار کرد

و امروزم جلو  دمیاز حرفات فهم نویا یباوز نکرد ووقت پاک بودنم چینداره .تو ه یا دهییفا گهی.اما دیمن بود

 که ....بعد از تو بببباااازم برم سراغ کارم.هه. یزنیحرف م ینطوریا

 .یاریبه زبون ب فتهیتو فکر کث یهرچ  یرتو حق ندا ی.لعنت دادزدم

 .یکه قبال بود یاما نه همون یبه بعد من و تو راهمون جداست فکر کردم طرز فکرتو درست کرد نیا از
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 .یداشته باش خوامیو نم ینصبت به من نداشت یتعهد چیه

.همون طور که از قبل یرابطه و باهم.بودن اجبار نیماه واسه تموم کردن ا ریت4اونم  میکار مشترک دار هیفقط  ما

 . کنمینه باور م خوامیوقت نه م چیمدل دوست داشتنتو ه نیمن ا یوقت منو باور نکرد چیگفتم تو ه

 حرف آخرته. نیا- 

 کنم. یزندگ یازم دار نویذهن نیبا تو که ا خوامیبغض ادامه دادم .آره حرف آخرمه. چون نم با

 .دی:بچه ها بس کناحسان

 زد.و گفت. ی. و داد وحشتناکتیبا عصبان رونیرفت ب ایآر

 ....باشه.باشه

 کردم. هیزانو افتادمو صورتمو تو دستام گرفتمو زار زار گر رو

 

 ایآر

 رفتم داخل.  دمیدر محکم به هم کوب یسمت در ورود رفتم

 دمیز پنجره نگاه کرد که دا رسهیبدبخت م نیاحمق بازم دست رو عشقم بلند کردم. خاک تو سرم زورم به ا من

 .کنهیمنو جمع م یاحسان هست و گندت نیسمت خونه.خدارو شکر ا ارهیاحسان داره آنا رو م

خاک تو سرم از خودم متنفر بودم دوست داشتم دستمو  شکستمیغرورشو م هیجلو بق دیاما نبا ریاز آنا دلگ درسته 

 که به آنا زدم. یلیس نیقطع کنم بخاطر ا

 باهاش یچه برسه آن شمیم یکفر ادیداشتم اسمش که م زیهمه چ ی. من که خبر از اون هانگ بگفتیراه م یب داشت

 باشه.

 .ننیسرعت به سمت پله ها رفتم که بچه ها منو نب با 
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رو تخت و با ساعدم چشامو  دمیکه کردم.دراز کش یکار نیاتاقو بستم اعصابم داغون بود.خدا منو لعنت کنه با ا در

 مپوشوند

 نویمن عاشق آنا بود و آنا خودشم ا شنیعوض م ننیبیتوجه م یچرا دخترا وقت دونمیواداد نم یلیس هیآنا با  هه

 . ریت4که گفت قرار ما باشه واسه  یی... حرفاش داغونم کرد . مخصوصا اونجاگهیبعد...بعد به من م دونستیم

من بد حرق زدم  دونمیزد م شمیآت یامروزش بد جور ینحرفای.ا سایاون از پنهاون کردن پل یلیبودم خ ریآنا دلگ از

 . من که اشتباهمو قبول کردم و پاش واستادم .زدیپرده حرف م یانقد ب دیاما آنا نبا

 به در اتاق زده شد . یا تقه

 .دییبفرما

 ندادم به خود. حتما احسان بود. یرییتغ چیموندم و ه یمدل همون

 تو معلوم هست.چته .؟  پسر

 بود. ریام یداص نیا

 از رو چشام برداشتم درست نشستم روتخت. دستمو

 .؟یریتند م یلیخ ییوقتا هی یکنیفکر نم ایآر

 .گفتمیم دیبا یچ

 بهش بفهمونم. یچطور دیچکار کنم با دیهانگ بره با نیمن دوست ندارم آنا با ا ریام-

 نکردم. ینزدم و دخالت یحرف نیکتریکوچ تونیمن تا حاال هرچقدم با آنا حرف زدم. تو زندگ-

 .کنمیم نیمن عشق آنارو نصبت به تو تحس ایآر

و تو پرونده ها دنبال سر نخ  نشستیم یصندل رو ساعت دوازده  آنا بخاطر تو رانیکه تو ا دمیفهم یاز وقت نویا

آنا  ونریب یرفتیم نیهروقت که با ش یچقدر باتو مهربون بود وچقدر تو واسش مهم بود میهم که بود نجای.اگشتیم

ار واسه آنا چک ایمگه آر گفتمیبا خودم م شهی..همدمیدیتو تک تک حرکتاش م نویا ومدیزنونش به جوش م رتیهم غ

 .رهیگیم  به خودش سخت نطوریکرده که آنا انقدر پا بندشه وبخاطرش ا
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 چشمشو نگرفته نیکدوم از ا چی... اما معلوم بود که آناهگهید یزایچ یلیو خ افهیق یدار یخوب یدارم وضل مال قبول

 .ایبارم واست کم نزاشت آر هی یچون حت

 .ختهیکه چقدر بهم ر یدیهم حالشو ند حاال

 روش حساب شده . ینقشه کل نینکنه. چون ا ینقششو عمل تونهینم گهید یاگه توام بخوا آنا

عشق من  رررریام فهیپسره کث نیا ریییی. امنمشیبب خوابهیم یکیپسر که هرشب با  هیکنار  تونمیآنا عشقمه.نم ریام-

 .شناسمیم من رو  نگاهش کنه .هانگ یکس خوامیمال منه. نم

 . دیلرزیم تیدستام گرفتم دستم از عصبان نیب سرمو

 اومد کنارم نشست و دستشو دور شونه ها انداخت. ریام

سخته پس تحمل کن داداش  واسه توام دونمی. ممیدیکش یسخت یلیسخته ما تا حاال همه خ دونمیم ایآروم باش آر-

 . کشهیم نفس لشقت با آنا  مردو تحملش.به آنا اعتماد داشته باش بهش اعتماد کن

... 

 .امیکنار ب دیمثال با نیبه خودم قبولوندم که با ا ریام یحرفا با

.رفته تو اتاقش و درو بسته ساعت شهیاشک غرق م لیابر بهارو آروم کن واگرنه االن تو س نیا نییپا ای:حاال هم ب ریام

 .مینکرد میکار چیدو ه

 

 

 . ارمشیمن خودم م نیشما آماده ش ارمشیباشه االن م وونهیدختره د-

 .آیدختر نتوپ نیا به  باشه که دوباره ادتی ایآر-

 . باشه

 .دیایشمام ب نییمن رفتم پا-
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 باشه داداش. -

 بود رو تخت دهیآروم درو باز کردم آنا دراز کش یرو بالکن اونور دمیدفتم سمت در بالکن و پر رونیکه رفت ب ریام 

 کردیم وونمیهق هقش داشت د یصدا  تختش گذاشتم یرو اروم بر داشتم و رو برو  یسرش رو دستش بود صندل

 ریدلگ یلی. ازش خکردمیغرورمم حفظ م دیحال با ر. خوب به هکردیاندازه آنا اعصابمو داغون نم یکس چیه هیچرا گر

 . ...گریعشقست د گهیبودم اما خوب د

 گفتم میباتحک

 سرتو بردار.-

 .کردیاش قطع شد و هق هق م هیگر یشوکه شدو صدا انگار

 باتوام سرتو بردار.-

 .یدادم به صندل هیتک نهیبه س دست

 متوجه شد. دیدر باز بالکن د یبعد وقت یبرداشت .انگار اول ترس سرشو

 نواشو تو شکمش جمع کرد. سرشو گذاشت رو زانوش.. زاواریشوداد به د کهیوت پاشد

کردو بهم گفت دوست  فیکه رد یحرف  همه نیبا ا نی.ببیجوجه رو تو دلم جا کرد نیخدا تو چرا انقد مهر ا یا

 .رفتیدلم واسش قنج م ینطوریداشتم. و ا

 االن. نیسرتو بردار و نگاه من کن هم-

 .کردایم میداشت عصبان گهینکرد. د گوش

 دور دستم . دمیچیبند شلوارمو باز کردم و پ کمر

 انگار دلت واسه کتک خوردن تنگ شده. آنا

 چکار کردم. نیبا ا نیمن نابود کن بب ایخدا   دمیبرداشت چشماشو که د سرشو 
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رو د ارهیدر م یبچه باز وونهی. دختره ددیواسه خر میبر که شو آماده پاشو االنم  .یکن هیگر یبه بعد حق ندار نیا از

 .یکرد دیچرا کل

 نزد. یحرف-

 رفته. خودتو لوس نکن و پاشو. ادمیفکر نکن حرفات  آنا

 عوضش کنم. یچطور یینجایوسط هق هقش گفت خب...خب تا تو ا- 

 خندم گرفته بود از حرف خودم.  گفتایم راست

 .رونیب رمیبعد م یتا صورتتو بشور  نجامیمن ا خب

 زنگ خورد. شیو صورتشو شست و منم رفتم سمت در تا درو باز کنم که گوش ییسمت دستشو رفت 

 الو.-

 ممنون خوبم.-

 خواب بودم. سین یزینه چ-

 خنده آروم کرد. هی

 .یشد وونهیهانگ مگه د-

 ممنون.فعال. نمییپا گهیربع د هیباشه تا -

 یواقع ی. به معندیبره خر رونینگ بره ببا ها خوادیکرده م یچه غلط نیکردم. ا یخودمو رو دندونامو دستم خال خشم

از مبال .چرا آنا فکر منو غرورمو  یکیاز پله ها نشستم رو  نییاز اتاق و رفتم پا رونیرفتم ب دیگلمه سرم سوت کش

نت به لعنت بهش .لع دونمیرفتنو نم دینقشه باشه.لزوم خر هی نیهرچه قدرم ا کشمیم یمن چ دونهینم یلعنت کردینم

که  یشده طور ریگ میو چطور رهی...کجا گ میحاال دل لعنت نیبا اون همه غرو بب ایدلم که به آنا بسته شد من ....آر نیا

ز ا نییومد پایآنا اومد داشت م یپا یاصال غرورم محو شده. موامو چنگ زدم .صدا رهیجلوشو بگ تونهیغرورم نم گهید

 جلو یزنت چطور نیبب ای. لعنت بهت آردادیم حیل واسش توضمسائ یسر هیداشت  ریهمراهش بود ام رمیپله ها ام

 .زارهیقرار م گهید یکیچشمت داره با 
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 کرده. میزده چه بزک دوزک میپیکن چه ت نگاه

کنم. دختره  یخال خواستمیکه کرده بودم درد گرفت وتمام خشمم با مشت کردن دستم م یاز شدت اخم میشونیپ

 احمق.

 از در خارج شد. ینگاه یحت یحرف چیه یب و 

 مرد... یاسم خودتو گذاشت ایآر رتتیدستام گرفتم تو به غ نیب سرمو 

 

 

 شونه ام قرار گرفت. یرو یدست

 آروم باش داداش من .چته مگه نگفتم اول توکل کن و بعد اعتماد به آنا داشته باش. ایآر

 .یفهمیم  به اون الدنگ ندارم یبه آنا اعتماد دارم ول ریام-

 .گفتینم یچیه کردیکردم . اونم انگار حالمو درک م یبا حرفام خال ریداشتم سر ام یدغ و دل یهرچ

 حرفام رفت باال.  دنیاز شن بعد

 .خونه آشپز سمت رفت  و عسل هم اومدن .احسان تو خودش بود احسان

 نداشت من برم. تو فکر خودم و یکه آدرس بلد نبودن واگرنه لزوم فی. حنییپا ادیبودم که ب ریحوصله منتظر ام یب  

 .دمیرسیبودم که به وقتش حسابشو م یلعنت یاون آنا

 .یآروم ش کمیبخور  نویا ایب ایآر-

نزدم و  ی.حرفزیم یگذاشتم رو وانوی.لدمینفس سرکش هی گرفتم دستش از  روش بود. خیشربت که چند تا  وانیل هی

 شده بودم. رهینقطه خ هیبه 

 من بهم گفت .... شیبگم. آنا قبل از رفتن امد پ یزیچ هی. اما خواستم نیمنو بب یارهرچند که خوش ند ایآر-

 نگم بهت. یزیبهتر. آخه ازم خواست چ دی... نگم شا الیخیب یچیه



 یهمسر اجبار

 
331 

 

 احسان بگو.-

. یاصال با آند درست صحبت نکرد قی. اما امروز تو آالچیکردیفکر م یمنطق یلیخ ینبود نطوریوقت ا چیتو ه ایآر-

 ینی یباهاش حرف زد یبچه ها اونطور نیتو ب یکه با تو داشته باشه وقت یبابت هر رفتار دمیمن به آنا حق م یدونیم

 حرف من ته دلت. نیتوام هم دونمیآنا اعتماد نداشتم م زهدختر اندا چیمن تاحاال به ه ایآر نی. بیغرورشو شکست

اشه ب نیآشغاله. درک کن که ا یلیتو درست هانگ خ.بابا به فرض که حرف کشمیم یمن چ یفهمیبابا احسان نم یا-

 گفت. یحالم. حاال بگو چ

 .یبه خودشم نگ یخودمون بمونه. و حت نیقول که ب-

 اه آره بابا.-

 یلیحرفا رو نداشته خ نیچون از تو انتظار ا گفتیبخاطر اون حرفات و طرز فکرت .م رهیدلگ یلیازت خ گفتیآنا م-

 .شهیو چشم تو چشمت بشه منصرف م نهیاگه ...اگه تورو بب گفتی.مهیبق شیشکسته پ

 . زارهیرو کاراش سر پوش م ییچه جالب با چه حرفا-

..... 

 

 ....دیواسه خر میرفت

 زد زنگ بارم چند. بود تشنه آنا  خونه اما من به خون میکنن. برگشت دایبچه ها گشتن تا لباس مورد نظرشونو پ یکل

 روتکرار کنم. بایکه اشتباهم با ز ستمین ایاون آر  گهیچقدم عاشقش باشم دجواب نداد. هر شویگوش عسل

 ونریدوش گرفتم اومدم ب هیگذاشتم . رفتم حموم  ی. رو کناردیو کراوات سف یمشک رهنی.با پ یوشلوار مشک کت

. کراواتشم دمیپوش رهنموی. پ شهیبسته م یقرار داد لعنت نیهه امشب ا  یمدل خامه ا هیو  دمیموامو سشوار کش

بود و صفحه  لیدستم انداختم. که دستش است واز ساعتا ر یکیدر آخر هم  دمیپوش هم رو کت بعد و شلوارم  زدم

... نیا....یبود. ا نییزدم همه پا دید هیرفتن پله ها  نییقبل از پا رونیاز اتاق زدم ب دمیداشت. و کفشامو پوش یمشک

 آنا بود.
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که آنا بسته بود .واسه  بیغر بیشال با مدل عج هی و.  تنش تو  بود . بایز  ه واقعافوق العاد ک یسرمه ا رهنیپ هی

داش اما سه رب بود  نیآست رهنیپ  کردیم وونمیحرکتاش د نیکاراش بودم هم نیمشخص نبودن مواش. عاشق هم

ز از حد با شیاش بود که ب قهیمن داشت اون  دید زکه ا یرادیکه با دست بند د ساعت دستاشو پوشونده بود تنها ا

 یردنگ هیرو کردم .باال خره  رویاز دکلته کم نداشت .رفتم تو اتاقش و سمت کمد تمامشو ز زمیبود. دکلته نبود اما چ

 از پله ها. نییداشت همونو بر داشتم و رفتم پا یبه شالو کاله و روسر یچه ربط یگردن نیکردم آخه ا دایحجاب پ

 پاشدنو به سمت در رفتن. همه دنیها تا منو د بچه

 .ایآر  یکرد ری:چقد دریام 

 . هی:واسه ما عاداحسان

 احسان ببندند.-

سمت خودم. انا متعجب برگشت  دمی. و دست آنا رو کشمیایمنو آنا هم م دیسوار ش دی.بچه ها شما برزمیعز باشه

 بود . دهیسمتم انگار ترس

 .الیخیتورو خدا ب ای:آراحسان

 .روونیندارم باهاش حرف دارم ب شیکار  احسان-

 از خونه. رونیتکون داد و دست احسانو گرفتو رفتن ب یسر ریام

 تفاوت باشم. یکردم ب یبه آنا انداختم اما سع ینگاه

 .ایآر یچکارم دار-

 حرف نززززززن بببببند دهنتو بزار کارمو بکنم. یچیدر مورده چیه-

 دبرشگردوندمیلرزیسرش واستاده بودم دکمه رو بستمواز ترس مباز کردمو انداختم گردنش و پشت  یگردن دکمه

دوس داشتم بغلش کنم  خووردیرو فرستادم تو لباسش نک انگشتام به بدن داغش م یگردن یسمت خودم اضافه ها

 اما دلم غلط کرد . دوست داره غلط کرده عاشق .

 . نگاهش نکردمو داد زدم.یکرد یفکر خوب یلیممنون خ-
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 شده. ریشو د نیوار ماشخفه شو برو س-

 رفت سمت در. نوییانداخت پا سرشو 

... 

 ...آدرس  سمت میو رفت میشد نیسوار ماش باهم

 

 

 شدم . ادهیپ نیماش از

 خوادیم یهمه دعوت نیا کیجشن کوچ هی کردنیچکار م نجایا نیهمه ماش نیتموم وجودمو گرفته بود ا استرس

 قرارداد. هیواسه 

 .کندیبه آنا انداختم داشت پوست لبش م نیسمت تاالر . نگاهمو واسه آخر میو رفت  میشد ادهیپ نیاز ماش همه

 از ما فاصله گرفتن. کمیبود.دستشو گرفتم بچه ها  شونیپر افشیق کشینزد رفتم

 شد. رهیبه من خ شیمشک یه لهیبا همون ت آنا

 نگاتم کنه. یکس زارمینم  یشده ؟اگه ناراحت یزیآنا چته چ-

 .زنهیشور م ی. اما دلم بد جورمیتا آخرش بر دیبا  ینه آر-

 .مگه من مردم.زنهیشور م ینطوریدلت بشم که ا یبگم فدا خواستمیم

 کردمو گفتم. اخم

 .می.بر ستین یزیچ-

 .ایواستا آر-

 سمتش. برگشتم
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 اورد سمت کراواتم. دساشو

 .یکراوتتو کج بست-

 .ینیریدرست کرد ش کراواتمو

 شد. رید میبر-

 نبود فعال. نیقمست خدارو شکر ش هی میداخل نشست میرفت

رو آنا زوم بود. دستم چشت کرده رو  زشیه یو چشما ومدی. داشت به سمت ما م دمیبرگردوندم که هانگو د سرمو

 گذاشته بودم . زیم

 .گمیم کیمدرس تبر ی. آقانیسالم بچه ها خوش اومد-

 ممنون .-

 به آنا کردو گفت. رو

 ما.  یبچه ها شیپ میپاشو بر زمیسالم عز-

 شد. دهینگاه به من کردو بعد دستش توسط هانگ گش هی آنا

و سر   کیپ هیدادم  هیبود سرمو به دستم تک گهید یکیرفت. جلو چششم .زنم .عشقم. دستش تو دست  و 

 شانسم که همش بهم پشت کرده . ی.هه به سالمتدمیکش

 د خم شدو در گوشم گفت.دستم قرار گرفت برگشتم احسان بو یرو یدست

 .اریاما دووم ب دونمیداداش سخته م-

 سوزش مشروب ته گلم بود گفتم. لشیخش که دل یصدا با

 . داغونم داغون.یدونینم-

 قوال. شی. پرمیدادا واسم دعا کن دارم م-
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 احسانم رفت. و

 پا شدن و رفتن . یکی یکی عسلم  و ریام

 زدم . گهید کیپ چند

 نکن عشقم. یرو ادهیاوه اوه ز-

 نگفتم یزی.رو کردم سمتشو.چ ومدیبود که م نیش یصدا نیا

 دلت واسم تنگ نشده. امروز من نبودما.-

 .یک چیواسه ه شهیمن کال دلم تنگ نم-

 .هیواسم کاف یکه تک پر نیهم ی.قدم اولم برداشت کنمیمن تورو عاشق خودم م یشیدرست م دونمیم-

 باهاش بپرم. نمیبیدر حدم نم یکس-

 لبته جز من .ا-

 . نهیشیبه دل من نم چی. قبول دارم خوشگله و با نمکه اما هرهیگیم لیبشر چقدر خودشو تحو نیا

 رفتم و منو به تک تک جدو آبادش آشنا کرد. نیش با

 م؟یبرقص میبر ایآر-

مخالفت  دونستیپخش شد. م یآهنگ خارج هیجوابشو بدم رو به گروه ارکست دستشو تکون داد.و  نکهیا قبل

متر  هی شهیمتنفر بودم که هم دنشیطرز لباس پوش یکرد از ا کیکه منتظر جوابم نموند. خخودشو بهم نزد کنمیم

 بود. یواسش عاد یلیبود وخ فرهنگش نیکرد ا شدیاما چه م خوردیدخترا به هم م نیپارچه تنش بود حالم از ا

 .ومدیجور در نم قمینبود. اصال. با عال یکیفرهنگ من باهاش  اما

 شدو دستمو دور کمرش حلقه کردم. زونیبهم آو با

 که انگار برق سه فاز بهم وصل شده بود. دمید یزیچ هیلحظه  هیگرمم شده بود.  یلیاصال تو فاز آهنگ نبودم خ و 
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 رقص . ستیسمت پ ومدنیدست آنا رو گرفته بود داشتن م هانگ

 نیکه ش یدادم طور نیبه خودمو ش یچرخ هیمن بود.  یآنا جا داده بود و دستش دور کمر آنا یپنجه ها نیب پنجشو

ا که واقع ییچشما کردیم وونمی.چشماش دکردیبه آنا کردم اونم داشت نگام م یو هانگ پشتشون به هم بود و نگاه

 شده بود.  صدها برابر  شونیبایز شیاالنم با آرا دنیکشیبه رخ م یلیخ شونویخداداد ییبایز

 دیشکیم ریت واقعا  بود. قلبم یمرضم چ دونمیپوز خند زدم نم هیبغض کرده. منم  دمیحرکت چشماشو ابرواش فهم با

 واقعا...

 دستم شکست تو چته. ایآر یآ-

 وارد کرده بودم نیفشار بود با پنجم به دست ش ی...هرچ اوه

 . یچی...هیه-

 .زدیواسه خودش حرف م کردیم یداشت چه غلط نیش دونمی. نمشدیداشت تموم م آهنگ

 افتاد. نینور رو منو ش هیشدو  کیتار مهین ستیپ

 شد. یخال ستیکم همه از پ کم

 .مینیبش میبر گهیبسه د-

 دارم. زینه عشقم واست سورپرا-

 ... ی... چزیسورپرا-

 .دیترکیداشت م قلبم

 تو فضا. دیچیاز کجاپ دونمینم نیش یبابا یصدا

مدرس و  ایآر هیبود اما از همه مهمتر نامزد یکار شیکی میجم شد لیبه دو دل نجایهمه ما امشب ا ونیاها آق خانم

 واسه بعد از شامه.... یمراسم نامزد کنمیاز حضور همه تون تشکر م نجایدخترم منه. و از هم

  دمیسو رو نشن ی.... حرفا گهید 
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شکنجه واسه من و آنا بود...همه نگاها به ما  نیبدتر نیام ا گهید یکی عاشق من....  ...منگفتیم یچ نی.... انیا

 هیجز  که ییواسم مهم نبود نگاهم به آنا بود آنا یچیه میبود تیمتنفر بودم. دستمو گرفت ورو به جمع نیبود...از ش

 آروم باش دو هم یچرخوندم که چشماشو به معن ریام ور نگاهمو  نمونده بود. یازش باق یزیجسم مطمئنم چ

 گذاشت.و لب زد آروم باش.

 ...خوردی... حالم ازش به هم مکردیزارتو پورت م تیداشت واسه خودش رو به جمع  کروفنیبا م نیش

 شرمندتم. یلیکرده بودم آنا تورو خدا نگاه نکن خ خیآنا م یتو چشا چشمامو

 و سمتم گرفت.  کروفنیم نیش

 ...زمیحرف بزن. عز ایآر

 گفت. یبا لبخند زورک نییگرفتم پا کروفنویم

 .دارم واست  . به موقشیدیقرار م یمنو تو عمل انجام شد یغلط کرد تو

 فنو گرفتمو گفتم. کرویم 

 کم داره.؟ یزیاحساس کنه عشقشم عاشقشه . چ یمگه آدم وقت-

 .گفتمیرو همه چشم تو چشم آنا م نایا 

 کنه. ینفس زندگ یب شهینفسم آدم مگه م ینیمن  عشق

 نقش مترسک و داشت. میکه تو زندگ یداد دست کس کرفنویم گرفتم  از آنا چشمو

 .شهیآهنگ عاشقانه فقط و فقط واسه عروس و داماد پخش م هی-

  میدیرقصیم نیمنو ش کیتار مین یهمون نور و فضا با

   آهنگ واسم ناقوس مرگ بود نیا

 رو پنجه پاش بلند شدبالبش اومد جلو خواست و لبشو رو لبم گذاشت نیتموم شدو ش آهنگ
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آنا بود از پشت رو  کینزد که راستشو دست احسان  بود. سادهی. چشم تو چشم آنا بود. که حاالکنار احسان وا 

 .نهیصحنه رو نب نیتو بغل خودش.تا ا دشیچشماش گذاشتم کش

 .از رو سن.نییپا میرفت تیجمع قیتشو با 

   

... 

 .کردیم وونمیداشت د یبود.نگران دهی.بعد از شام آنا رو ند کردنیبچه ها داشتن کار خودشونو م همه

 . رفتیم شیداشت طبق نقشه اش پ احسان

 . هرجا که هست مواظبش باش. سپارمیآنامو دست خودت م ایخدا

 . میگفتیم آمد خوش  و یبا همه خدافظ میمجلس بود داشت یآخرا

 ...دیترکیسرم م داشت

 .زدیمشروب خورده بودم اونقد که تموم معدم سوز م یسرشب تا حاال کل از

حد  شهیتو هم دونمی.)آره آره من م گفتیرو لبم نقش بست.با حرص م یخندم لبخند  یاز آن یحرف هی یاداوری با

 (.دونهیمشروبه که حد خودشو نم نیا یدونیخودتو م

 .یخندیم یبه چ ایآر-

 .یبدترم از چشم افتاد چی. جات که نشد هیکارت خودتو تو دلم جا کرد نیبا ا یفکر کرد نداره یربط چیبه تو ه-

 . ومدنیو هانگ داشتن از دور م آنا

 ممنون آنام سالمه. ایشکرت خدا یخدا

 .تیکه چه عرض کنم تسل کیو تبر یسمت ما واسه خدافظ اومدن

 . دنیما رس به 

 .میشد زیخوش حال شدم همه سورپر یلیبچه ها خ گمیم کی:تبرهانگ
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 .ادیبدم م نیمن چقد از ا  دونهیفشار بهش دادم خدا م هیهانگ تو دستم قرار گرفت و  دست

 .یکرد یکار خوب-

 .یبود بشکن کیشده دستمو نزد ادیز تیاندژ یخوش حال یلیانگار خ ایاوه آر-

 سمت آنا دراز کردم دستمو

 .گذشت خوش  سالم آنا جان-

 تمام.  ییبودو با خوش رو خی انگشتاش  تو دستم گذاشت نوک دستاشو

  انیگ یمبارک باشه آر-

 تو گلوم انداخت.  یآنا. بغض بد یبارون یچشما دنیتو چشماش جمع شده بود. د اشک

 احسان.(( شیبدرو پ ینی. ))گشتی.احسان دنبالت میممنون آناجان خوش اومد-

 ببره از عالقه ام به آنا. ییهانگ با اون هوشش بو دمیترسیم

 .یدست داد وبعد رفت سمت در ورد نیباش آنا

 

........ 

 

 آنا

 .شه گم چشمم جلو از فقط  شعور یب زیه  هانگ نیخدا کنه ا ینی. شدمینفسم بسته بود. داشتم خفه م راه

 بامن امشبو مهمونم باش.  ایعسلم ب-

 شد دایا کشاز پشت سرم اومد.و دستمم هم زمان به طرف صد ییصدا

 م؟یبر یایخونه م رمی.؟من میبر یخوایآنا جان کجا م-
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 ..یریخونه م امیب خوامیجا،م چیه-

 .دیمهلت حرف زدن نداد به هانگ گفت پس بدو عجله دارم. دستمو کش گهید و

 .زیه کهیمرت نیخدارو شکر احسان نجاتم داد از شر ا خواستیم هیگر یلیخ یلیخ دلم

 . ریدر اوردمو گرفتم سمت ام میدست فی. فلشو از کمیکه شد نیماش سوار

 .هیچ نیا-

برداشتم رمزشم که  شویگوش زدیداشت با دوستاش حرف م ی.وقتادیواسش م یادیز یالیمیکه هانگ ا ییاونجا از

شون.همه اطالعات  یاس ب وی خورهیم یاز اون فلشاست که به گوش نمیگرفتم. ا ادیمدت  نیبعد چند بار دقت تو ا

 .رونیب دمیکش شویگوش

 اونور. یفرستاد یشو چجور الیمیا

 نبرد یادیداشت فرستادم اونور. کارت حافظه اصال وقت ز ادیداشت بعد از قسمت  ادیکردم تو قسمت   ویرو س همه

ش رفتم ک شویبود گوش لیمست و پات یاون عوض یوقت یبود در کل با دو بار برداشتن گوش ریوقت گ کمی الیمیاما ا

 .سرجاش گذاشتمش  کنارم آروم ومدیم یوقت.بود  تراوسط دخ

 باحال بود.  یلیآنا دمت گرم خ یبهت بدم وا یکار سخت نطوریا دمیمن ترس-

 کم بچه ها مدارکشونو رو کردن. کم

 فکرشون کجا بود من فکرم کجا. نایا

 ادمیوقت  چی. هکردیرو پاش وموامو نوازش م زاشتمیاالن کنارم بود سر م ایزمان گرفته بود.کاش...آر نویاز زم دلم

 کارو از رو اجبار کرد. بغض نیمن ا یایلب گرفت. نه ...نه آر گهید یکیبا  دیرقص گهید یکی ابایرو. آر ییشب کذا نیا

 االن خواستیبودنو م ایبود.دلم آرامش کنار آر کیهمه جا تار میودگلومو گرفته بود. چون شب بود و خارج از شهر ب

 بود. کجا

.... 

 گفت. ریو رو پل نزد. و رو به ام نیخونه احسان ماش میدیرس
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 .یردیگیبر م ییجا هیتا میریمنو آنا م ریداش ام-

 .نیباشه احسان فقط زود برگرد-

 

 رو به من گفت . احسان

 جلو. ایب یآج-

 و جلو نشستم. رفتم

   ازم تشکر کرد متوجه اشک چشام شدو گفت آنا ریام

 بسپر بخدا. زویچ همه

 نشستم. نیجلو ماش یحرف چیه یب

 که گذشت احسان شروع کردن . کمی

 کنهیو داغونت م ینیبیرو که م یزیکه چ یصبور باش یآدم با یلیخ دونمیبود واست م یامشب شب سخت دونمیم آنا

 .یبروز ند

سختمون  یروزا یروز هی. آنا جان محکم باش مطمئنم ستین یراض طیشرا نیهم با ا ایکه آر یخواستم بدون اما

وض نقشه ع  میقبل از چهارده روز برگرد دیبا ینی نیتموم شه ا گهیتا سه روز د دیکارم با شهیالخصوص تو ام تموم م

 شده.

داده.که بعد از بدرقه  بیترت ایو آر نیسفر پنج روزه واسه ش هیگفت  نیش ی... بابای...امشب بابا امشب

ده ش لیاجباره تحم هیسفر نیچون ا رهیهم م ایآر...  مطمئنم و  برن. یاختصاص یمایکنه با هواپ زشونیمهموناسورپر

 تن داده.  یزندگ نیا مجبوره بخاطر ما و شرکت به ایا. آر میسو هست یا آقا  یاالن همه ما مث مهره ها استیبه آر

 واستون انجام بدم. ومدیبود که از دستم بر م یتنها کار نیا ینیرو بب ایفرودگاه که آر برمتیهم دارم م حاال

منه من  هیتموم هست ایآر یفهمیم رهیآرا کجا داره م یگین یچ تو  مال منه ایآر ایها...آر یگیم یاحس..احساک چ-

 .ادینف..نفسم باال نم ایآر یب
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بخدا دلش  گردایر مبخدا بخدا ب دیببخش یخواهر فهممیم زدیاش گرفت.و بابغض هرف م هیاز حال زارم گر احسانم

 مال تواه. 

 باهام بد باش فقط باش من تحمل ندارم. ایتو دوستم نداشته باش بگو آر یبگو آر  ادیاحسان بگو ...بگو ب-

 نکن . یتاب یب ینطوریفقط آروم باش.ا  نیو ش ایآر نیماش نیا نویا نیبب یآنا آج-

 احسانو گرفتم . دست 

 .ادیب زارهینم نیرفته ش گهیبره د ایمنو نزار ببره. آر یایتورو خدا آر یداداش

 . آروم باش.یآج ستیآنااااا دست ما ن-

 یها شهیحرکت داد ش ایآر نیکنار ماش نیماش احسان  کرده بود سیامون من بود که صورتمو خ یب یاشکا نیا

 ه خورده بودن. پشت فرمون بود اخماش تو هم گر اینشم آر دهیما باعث شده بود که د نیماش یدود

 منو. نیبب یانا فدات شه آر یاله-

 نرو جون آنا نرو.... یآر

 .میفرودگاه شد. ما پشت سرش بود نگیاز کنارمون گذشت و وارد پارک یآر نیماش

 با هم... میمتوجه مون نشد چون فاصله داشت اون 

 . نمیآخربب یرو واسه لحظه ها ایآر زاشتنینم  اشکام

که  رمی. دست بردم که شمارشو بگشویشمارشو تا خاموش نکرده گوش ریگرفت سمت من گفت بگ ویگوش احسان

 محکم گرفت. ویگوش

 آنا تورو خدا مواظب دل داداشم باش. اما

 گرفتمو سرمشو رو فرمون گذاشت. ازش

 .رو گرفتم ایمقصدش کجا بود... االن موقع اش بود شماره آر دونمیکه نم یرفت سمت اینشستو آر یرو صندل نیش

 بوق...1
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 بوقققق...2

 

 :الو...ایآر

 من همانا. ی هیگر  همانا ایگفتن آر الو

 شد... ی....چییآنا خانمم تو-

 ...اه باتوام 

 معرفت... یب یریم یکجا دار یآر-

 تورو خدا...  ایآر

 .باش آروم  جونم به دردت باش  آنا بسه .... عشقم آروم-

 ... یبر رمیمیمن م یآر-

 آرومه جونم. ینطورینکن صداتو ا ترکهیآنا قلبم داره م-

 .کردیداغون ترش م گردوندیمو بر نم ایمن آر یحرفا نیو ا رفتیداشت م ایآر

 . یخط  آنا پشت-

 لرزون گفتم. یباصدا

 آره عمرم ...مواظب خودت باش.-

 خانمم..-

 ...عشقم

 ...یبخاطر من جلو خودتو گرفت دونمیباش م آروم

 بکن. توی.مواظب خودت باش.فکر منم نباش زندگیقلبم یتو تو یهق هقات شم خانم یفدا یآر به سر دردت
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 .کردیم وونمی. لرزشش ددیلرزیبود که م ایآر یصدا نیا

 فاصله انداخت.خدافظ. نمونیکه ب ییبه اون خدا سپرمتیم آنا

 بوق یکرد .. صدا وقطع

 .من منتظرتم....یزنیحرف م ینطورینگو چرا ....ا ایآر زدمیم داد

 

 .دیرسیقطع کرده بود و صدام بهش نم ایآر اما

 

 

 

از در رفتم تو و راه  کردنیفکر م یچ هیبق ایحالم داغون بود. واسم مهم نبود. احسان  یلیخ میفرودگاه برگشت از

 کوه آتش فشان فوران کرده بود. نیع  گرفتم. انگار دلم شیاتاقمو در پ

 بود. یواسه چشمم عاد ختنیبود. اشک ر ایکه دست آر ییروش زدم همون جا یدر اوردم. بوسه ا النمویو

 نشکسته بودم. نقدری... تا حاال تو عمرم ا اما

  امیدلتنگ تموم نواختن  و شروع کردم به نواختن.. النیکردم و کوک 

.... 

 

وروحش مرده بود. از  گشتیروح م یکه ب  یگذشته از اون روز به بعد من جسمم آنا بود جسم ایاز رفتن آر دوروز

 .شهیخودش باعث رقم خوردن سرنوشتش م یهرکس دونستمینبودم چون م ریخدا دلگ

 ... شبیهم داشت چون د کردحقیم دادیداشت دادو ب احسان 
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 . در بازشد .

 ....یتا حاال کجا بود شبید تو

 خاموش بود. تیگوش ادمه چرا ایفقط آر میستیکدوم آدم ن چیما ه وونهید احمق  هزار راه رفت دلم

 کرده بودم. یحرص یلیچند روز خ نیبدبختو ا نیزل زده بودم من ا یقال یبودم و به گال ستادهیپا وا سر

 ...باتوامآ....

 .دمیم حیراهت تموم شد منم توض یبدو ب یگوشم هست شما وقت یجانم ...داداش-

 گفت  دویدور دهنش کش یبود خنده اش گرفته دست معلوم

 بفرما تموم شد. حاال بگو.-

 و عسل هستن؟ ریام-

 اره هستن.-

 برداشتمو و رفتم سمت در. فمویک 

 ...اینبود شبید رهیم ادمیکارا  نیبا ا یآنا فکر نکن-

 . نییپا دیایتو راه رو ودر اتاقاشونو زدم . و از همونجا گفتم بچه ها ب رفتم

.... 

. یلی. عسلم ساکت بود خ زدیحرفم نم کردیکه کال نگاهم نم ریام میبعد اومدن و همه دور هم نشسته بود قهیدق چند

 .میدیشرکت ند یاز کارمندا یرفتار خوب چیرفته بود ه ایکه آر یدوروز نیحق داشتن ا

 .یعسل زیجعبه بود گذاشتم رو م هیباز کردم چند تا فلش تو  فمویک در 

 خونه هانگ بودم.... شبید من

 سمتم. دیهم زمان سه جفت چشم چرخ هوی
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 تفاوت بهشون ادامه دادم. یب

 

 دم.بو دهیگشتو گذار تو شهرهانگ ازم خواست که برم خونه شون منم از شب قبل نقشه شو کش کمیبعد از  شبید

 تجمالت.  یبزرگ با کل یلیهانگ خونه خ یخونه  میرفت

.لپ تاپو که اورد و ارهیبود که لپ تاپشو ب نیازش خاستم هدفم هم شوینوادگخا یخوش و بش عکس ها یکل بعد

 کردن خونوادش. یشروع کرد به معرف

اما  کنهیاوقات سرفه م ی.از قبلم متوجه شده بودم که گاهکردیبود که همش سرفه م یمشکلش چ دونمینم من

که جلو دهنش گرفته بود  یدستمال هویسرفه کرد.  یلیخ شبیمال سرماست اما د ستین یمهم زیچ گفتیم شهیهم

 شد. یخون

 آب یخودم حت کشینزد ارهیکارگر آب ب هی زاشتمینم یحت دمیچرخینگرانارو در اوردم مث پروانه دورش م یادا منم

 . دادمیبهش م

 نیکه خودم ا ییقرص خواب آور از اونا هی ادیب کمینزد یکه کس دادیو اجازه نم ومدیتوجه بدش نم نیهم از ا هانگ

ربط  یربط و ب زیهرچ استفاده کردم. تیموقع نی. منم از ادیخواب ۳ساعت  یکایبهش دادم و نزد خورمیچند روزه م

 فلشا. نیا  داخل ختمیساعت ر هیبود در عرض  تو لپتاپش

که برگشتم االنم ساعت هشت صبح. هستم در  شیساعت پ هی نیموندم و تا هم گهیتا دوساعت د وبعدشم

 خدمتتون.

بدم که هانگ اون شب تو خودش  حیتوض شدیاز داستانو سانسور کرده بودم واسشون چون واقعا روم نم یکل

با احترام باهام رفتار کرداعتراف کرد به  یلینبود خ شهیواقعا هانگ اون شب بن کل عوض شده و هانگ هم دیبودشا

 دیزن با هیما  نیجذاب بود که تو د یلیمن خوشش اومده بود. واسش خ نیحاال از د نکهیکرده بود و ا که ییتمام کارا

ن دوست داره مسلما گفتینفر به رخ بکشه. م هیواسه  شوییباینفرباشه و فقط ز هیبند  یرفتار کنه و پا یچطور

طالق  یهانگ قربان ادیاشک منم در ب باعث شد ختیریکه هانگ واسه خودش م ییچرا اون شب اشکا دونمیشه.... نم

همه  نیعشق پوچ ازدواج کرده بودن و هردوشون تنوع طلب بودن. با ا هیشد که از اول با  یپدر و مادر یو هوس باز

 باشه. یآدم نیاز درون همچ کردمیوقت فکر نم چیاطرافش ه یدخترا نیب تیکه هانگ داشت و محبوب ییدار
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 ایدن یبرگرده و مسلمان شه ازم خواست تا ابد کنارش باشم و هرجا ی.... از من خواست باهاش باشم که به زندگهه

 رو واسم فراهم کنه.  یلوکس یکه خواستم زندگ

   باشم. زشیبکشمش. ازم خواست انگ رونیب فیکث یزندگ نیجلو پام زانو زد و خواست از ا واقعا

 باشه خوش واالن  به منم فکر نکنه یحت گهیآخرش د یبا اون جمله  دیکه شا ییود جاب یا گهید ی....من دلم جا اما

 .... من اما

صحنه رو  نیوقت ا چی... کاش هیلیخ یلیخ کردمیقراره روش فکر کنم و بهش جواب بدم احساس گناه م مثال

که با همه بود ودست آخرم ولشون  یشعور بمونه همون مدل یب آدم همون واسم هانگ  .دوست داشتمدمیدینم

 .کردیم

 بود که موندم. نیهم خاطر واسه  بمونم ششیپ گفتیاز خراب شدن حالش م بعد

 لپتاپ زل زده بودن. یاحسان اخماش تو هم بودو به صفحه  ریام

 .شدیخاموش م وتریقبل حک کامل کامپ یحک کنم ول خواستمیکه من هربار م ییجان خوده خودشه همونا ریام-

 آره خودشونه.-

 رو گرفت. ییرو برداشت و شماره ا یگوش 

 خوب دارم . یالو سالم خبرا-

 داره. ییبه رمز گشا اجیسرهنگ مدارک کامل شد. و فقط احت-

 .گستید یکی. کار دیاز من ممنون نباش-

 نه..نه...کار آنا بود.-

 بله ...هستن...-

 رو سمتم گرفت... یگوش

 سرهنگ حرف بزن. با
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 بگم ... یمعذب بودم چ یبیخ

 .دیالو سالم خسته نباش-

... 

 کردم فقط وفقط یبابام انداخت و در آخرم بهش گفتم .ممنون من اگه کار ادی منو  سرهنگ و دخترم گفتناش یحرفا

 بود. فهیانجام وظ

 .ریدادم به ام یگوش یبعد از خدافظ و

 برم سمت اتاقم که. خواستم

 چندلحظه. یایب شهیم ر؛آنایام

 جانم.-

 آخه  یکه کردم ببخش یی...منو بابت فکرا شهیم-

 ادامه بده. نزاشتم

 فراموش کن. ستین یمشکل-

 هی. گرومدیاز دستم بر نم یکار گهیباال و لباسمو عوض کردم. واقعا شده بودم رباط. عاشق بودم اما خب د رفتم

رو  یدستم گرفتم. هندزفر مویگوش  .هکنیرو درست م یچ هیبشه گر یکه چ دمیرس جهینت نی..تازه به ا کردمیم

 .نمیبب مویخانوادگ ی.که عکسایهم زمان رفتم رو گالر دادمیوصل کردم و آهنگ گوش م

 دارم. مییعکسا نیفراموش کرده بودم که من همچ دیکه شا دمیرو د یزیلحظه چ هیلحظه ..فقط  هی

. دلم فقط و فقط اونو شدیعکس خالصه م هی نیمن تو ا یشده داخل عکسارواوردم همه هست کیکوچ عکس

 گرفته بود . ایبود که عسل از منو آر یروز یعکسا خواستیم

 که االن دلتنگشونم. ییچشما ایآر یچشما رو زوم کردم همونو 

 ازم نگرفنه بود. میخبر یچند روز حت نیتوا یمعرفت بود که حت یب یلیداشتم بود فقط بود.خ دوست 
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 . خوردمینم ایواس جذب کردنش نداشتم.من بدرد آر یچینبودم ه ایواسه آر یچیمن ه واقعا

 بود. هیو گر ییتنها ایدن نیفقط و فقط سهمم از ا  من

 به قول معروف.  

  … خورندیدردها هستند که چپ و راست به من م نیا     … خورمینم یدرد چیکه به ه من 

 

 

 .میشد ادهیپ مایهواپ از

 بدتر هم شد. چ،ینکرد که ه رییتغ یزیچ چیه رانیا میبرگشت

 .یبه سمت در خروج میرفت یاز سالن فرودگاه م میچهارتا داشت هر

 میحتما ما در خدمت یداشت یبزار. وهرکار انیمارو در جر میکنیداداش منو آنا تا آخر پرونده کمکتون م  ری:اماحسان

 اداره. میسر بر هی دیگفت خب بچه ها ما با ریکه ام میبش نیسوار ماش می. خواست

 دنبالمون. انیاز اداره قراره ب دیبر شما

 باشم آنا جان. یدوست قیال دوارمیختم شه ام نجایبه هم مونی:بچه ها دوست ندارم دوستعسل

 دلم عسل جان. زیعز-

 همه از خودتون بوده. ایو خوب دیحالل کن نیدیاز ما د یاگه بد ریام آقا

 .دیو مارو حالل کن دیکن یشما خانم دوارمیدامینگ نویممنون . تورو خدا ا-

 یکه بتونم کوتاه ییتا جا دینکن غیاز من در نیداشت یتورو خدا هرکار دیآنا خانم منم مثل داداشتون بدون یراست

 .کنمینم

 ممنون داداش جان.-
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 داداشت باشما. دیآنا من فقط با ی:وا چه زودم پسر خاله شداحسان

 .شهیداره منم باشم از سهم تو که کم نم یخب چه اشکال-

داداش بزرگه چون تو  یشیتو م یایداداش بزرگه من باشم.اگه تو ب شهیهم  آخه دوست داشتم شهینه کم نم-

 .یبزرگتر

 .میدیهمه با هم خند و

 احسان زنگ خورد. یسمت خونه . گوش میحرکت کرد یاز خدافظ بعد

  ؟یوباحسان خاک پات شه. سالم مامانم خ یاله-

 .میدیفداتشم رس آره

 چششششم مامان. چشششششم

 ...مامان.... چند وقته مامانمو صدا نکردم... خوشبحالش

 ...ایمحنا....آر ی.... آجبابا

 چقد.تنها بودم. من

 سمت خونه شون. رفتیداشت م احسان 

 داداش منو بزار خونه خودم.-

 . ییما تنها یخونه  میبر ایب الیخیتورو خدا آنا ب-

 منو بزار خونه. ارویسربار باشم.تورو خدا نه ن یعادت کنم تا ک دیتا آخر عمر تنها باشم با دیحسان من شاا-

 خونه ... رفتم

 .دندیکشیخونه به رخم م لیو وسا وارهاید یرو حت ایواقعا سوتو کور بود.نبود آر خونه 
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بودن نخوردن  ای. آشپز خونه و روز اول با آرفتادیم ادمیخونه   دنیبا د ای. تمام خاطرات آریلیتلخ بود خ یلیخ

 غذاش.

.... 

 کردم. نشستن رو کاناپه اش. اخماش ... ی.قدممو برداشتمو راهرو رو طکردیخودشو مرتب م یجا کفش ی نهیآ جلو

و سرشو  نهیو دست به س شدیکه منتظر جواب دادنام م ییآنا به فدات. اون موقع ها یدهن پر غذا خوردناش اله با

 ته راهرو ایاتاقا.چشمم افتادبه در اتاق آر یزدن خونه بر داشتم رفتم سمت راهرو دی. دست از دکردیمکج 

 .رفتمیآروم جلو م یگرفت ساکمو گذاشتم همونجا و با قدم ها قلبم 

 .و بغض شدی.دستمو سمت در گرفتمو قدما هربار اهسته تر مشدیم یچشمام اشک و 

 جونم .... ی. آرییکجا ترسمیم یی.....من از تنها انیگ ی.... )اشک چشمو با خودش برد(...آری....آ .... آرآ

کردم که  هیاتاقو باز کردمو خودمو رسوندم به تخت و خودم و انداختم رو تخت و اونقدر زجه زدمو گر در 

 خوابم برد... یک  دمینفهم

 

.... 

 

 ماه و دو هفته بعد.... کی

 یراو 

 دایواسش پ یآپارتمان نقل هینداشت .از احسان خواست که  ایاز آر یتماس چیه رانید از برگشتش به اهفته بع آنادو

 ایشرکت هم نرفت. از آر یحت گهیکنه. و از اون روز به بعد د یزندگ ایبا خاطرات آر تونستیکنه چون تو اون خونه نم

 .کردیو خاطراتش کم کم داشت فرار م

 یراه انداختو خودشو اونجا سرگرم به کار کرد گه گاه النیموسسه و هیمش کرده بود به نا ایکه آر یتمام سهم از

 .رفتنیم دنشیبه د نیاحسان و آذ
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و  ایاز آر گهیآنا بود که د نیاما ا کردنیتوجه م شتریهم از ماجرا باخبر شدن. و بعد از اون به آنا ب ایآر خانواده

 یتو ح گرفتیبا احسان تماس م یگه گدار ایشده بود. آر ری. گوشه گکردیفرار م نداختیم ادشیرو  ایکه آر ییزایچ

 نگرفته بود.  یبارم از آنا خبر هی

 نگه. یچی.احسان ه رهیگیاز آنا نم یاونجاست و سراغ ایآر یاز احسان قول گرفته بود تا وقت آنا

 بود....                                                     آنا ایآر یتوجه ها یآنا از ب یریدلگ

 .ستین شیپ یدفعه  ندفعهیبار امتحان کنم ا هیاه آنا بزار  نیآذ

 سوژه خندشااااا. میشیاگه غذابسوزه م ادیجان االن احسان م نیآذ-

 .یحیاما دنبال توج یاریه کم مک ییبهم انداخت از اونا یو نگاه زمیعاشق دست پخت من بوده عز شهیاحسان هم-

 بودن.  ایآر یاز چشما ییشده ا یکپ نیآذ یچشما

 که االن نبود. یکه مال عشقم بودن عشق ییاون چشمارو فراموش کنم. چشما تونستمیوقت نم چیه

 . شمهیپ ایآر کردمیکه بود حس م نیآذ 

رو بسازن که  ییآنا و نسازن باهام قلبم و عقل شد باعث بسوزم شد باعث  کرد ریمنو با خودمم درگ ایآر عشق

 خودشم از خودش متنفره.

 میلعنت زیعز ییییهع

 رمیکه هنوز عاشقتم دلگ ییاز تو من

 

 .رونیب ندازمیاعتراض کنه هر دوتونو م ادیندارم احسان ب یبکن.من کار یبکن یخوایم یباشه بابا هر کار- 

 .زمیعز اررررریش نباشه بابا جو-

 زنگ در اومد. یصدا

 سمت درو بازش کرد.  دیپر نیآذ
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 عشقم.؟ یخوب  خودم یسالم بر عشق آسمان-

 به داداشمآ. گمیسالم احسان لوس نشو م-

 سرش گرمه خودشه. سیکه االن پار یاون ایداره . فیتشر کایکه االن آمر یآها مثال کدوم داداشت همون-

 هردوشون. -

 بزارلب کوزه آبشو بخور. مینیریش نی. ادمیاااا پس بگو. منم خبر خوش بهتون نم-

 خبر خوش!!!!!-

 .ی. هااا!!!!!توغللللط کردیزن گرفت-

 زن و که گرفتم خوبشم گرفتم.-

 حالت دل خور احسانو ول کردو اومد کنارم نشست رو کاناپه. با

 ان . وونهیدوتا د نیام گرفته بود خدا درو تخته رو واسه هم جور کرده. از بس ا خنده

 .ریبگ لیکارو ... کمتر مارو تحو نیخودم بابا نکن با من ا یبه به سالم آج-

بغ  ینطوریبه زن داداش من که ا یگفت یاز دست دادم.بعدشم چ زمویاومد من انگ نیکه آذ ینطوریسالم داداش ا-

 کرده.

 ....دارم  واهلل فقط وفقط گفتم خبر خوش یچیه

 .یدیاشو که خودت شن ادامه

 داداشم. هیخبر خوشت چ-

 کنه. یآشت نیآذ دیبا گمینم-

 ندارم برو به زنت بگو. یمن باتو حرف-

 .وونهید ییخو زن من تو-
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 نی. آذدنیناز کش ی. بعد کلکردیعشقشو ابراز م غیدر یمخصوصا احسان که ب کردمیم نیشونو به هم تحس عشق

 داد که ببخشه. تیرضا

... 

 .میو دورهم مشغول خوردن شام شد میدیرو چ سفره

 گفت. نیکه آذ میغذابود یوسطا

 ....گهیبگو د خب

 .هیخوب بزار واسه بعد غذا چه عجله ا-

 ...زمآیریم یگفت احسان جون داداشم اگه االن نگ دویتنگ آبو قاپ نیآذ

 فقط آروم باش. و اونو بزار سر جاش... گمیت ماالن واس زمیباشه عشقم ...باشه عز-

 حاال شد بگو.- 

 .دیآماده ا-

 به احسان دوختم . نگاهمو

ونم کنه. و البته شرکتش ریبعد از دوروز تونست همه شونو دستگ نترپلیا سیشد. و پل ییهانگ رمز گشا ی الیمیا-

 .رهیهم گ یرانیبزرگ ا یسهام دارا یپلمب شد.و مهم تر از همه پا

 ...میباهم گفت نیآذ منو

 ....بایو ز هامون

 . والبته پدراشونم.قایآره دق-

 ...گهید یاتفاقا یلیخ کنمیکرد تو همو گفت واحساس م واخماشو

 .ی:پس داداشم چ نیآذ
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 .گردهی...مدرس....داره برم ای...آر یکه آقا نجاستیقسمت ماجرا ا نیآها مهم تر-

 باره گرفت. کی بدنم تموم  اون لحظه برق سه فاز. من 

 کننده. وونهیبود د یحس هیتو قلبم.  ختیر ایکل دن استرس

 بودم. ریدلگ ازش

 د؟یرنگ از روت پر هی؟چی:آنا خوباحسان

 دستام گرفتم. نی. بشقابو پس زدم و و سرمو بختیاعصابم بهم ر تمام

 گلوم گفتم  یتو بغض با و  برداشتم سرمو

 احسان؟ یگیم یتو چ-

 .ادیداره م ایآر-

 اد؟یکجا داره م-

 بشه. یکه چ ادیم-

 ...شوهرت... ایآر یگیم یچ یدار یفهمی:آنا ماحسان

 بامن نداره. ینصبت چیه-

 تا حاال کجا بوده ها.-

اما داد زدنم از رو درد بود از رو التماس و زجه بود.آروم تر ادامه  زدمیبودم. درسته داد م ستادهیوا زیکنار م پاشدم

 دادم.

 ....ومدهیمن ن هه ...پس بخاطر-

 باشه. ومدهیبخاطر دل منم ن دیالبته شا رهید یلیاحسان. خ رهیاالن واسه دلم د-

 افتاد. ادمی یزیکه از آشپزخونه خارج شم. که چ رفتمیم داشتم 
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استخون تو گلوم باعث گرفتن صدام و لرزشش  هی بود شده ک  که اونقدر فرو رفته بود یسمتشونو با بغض برگشتم

 شده بود.

 کس جز شما دوتا نداره... چیه دمویآدرس جد نی...با هردوتاتونم ابا

 ....نیند ایعنوان... آدرس منو به آر چیوقت ... به ه چیه

 نده ... ایآدرسمو به آر یوقت خواهر چیوقت .....ه چیه نیخدا آذ تورو

  

 

 

 تو اتاق.اونام انگار غذاشونو نخوردن.  رفتمینشستم زشت بود اگه م ییرایتو پذ رفتم

 .ومدیبرداشتن ظرفا م یصدا چون

 احسان دستمو بخوونه. خواستمینم رفتن ور  گرفتم دستمو شروع کردم باهاش مویگوش 

 یامن کج یمن یایتو که همه دن ایجلو چشامو گرفت. لعنت بهت آر ایآر یرو باز کردم عکس تک یکه رمز گوش نیهم

 .تمیزندگ

 ؟یدیشن یزیشده مگه چ ی:آنا جان چرا مگه چاحسان

 .؟یمن نبود یداداش من تو انگار تو زندگ یچیه-

 چراخب بودم اما آنا...- 

 .از زبونش یدیبار اسم منو شن هیبارم .... هی یحت چیبارم بهم زنگ نزد که ه هی یحت  که ییایاحسان اما... نداره ...آر-

 نگفت.  یچیه نییسرشو انداخت پا احسان

 بگن. یزینزدن در اون مورد و واقعا من هم اجازه ندادم که چ یحرف گهید نیاحسان و آذ اونشب

.... 
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 ستیازشون ن یخبر چی.هگذرهیم بودن  که بچه ها خونه ام یاز اون شب دوروز

مت سبرداشتم و رفتم  الونمویگذاشتمو و لویوسا  سالم کردم و رفتم سمت اتاقم یموسسه شدم و باخانم ستار وارد 

 .چوندادی. با اونا بودن بهم آرامش مکردمیپرورشگاه کار م یبود که با بچه ها گانیکالس را هیکالس. کالس امروز 

 گذاشتن ونپدر و مادرامون تنهام مینکته مشترک داشت هیما  یهمه 

از آهنگ مادر. همه با هم و  ی.در وباز کردم وگفتم سالم بچه ها .به محض ورودم شروع کردن به زدن قسمت

مشترکمون بودن با عالقه  یحاصل دست رنجا نایا کردمیبود که فکر م نجایا شینیریبود .ش بایز یلیهماهنگ.خ

 ....بعد تمومکردیوآرومم م رفتیم ادمیبا بچه ها بودن  امیبودن. تموم سخت یدوست داشتن یلیخ میرفتیم شیپ

 کرده بودم. وشیزنگ خورد شماره احسان بود که به داداش س میکه گوشسمت اتاقم  رفتمیم  داشتم  شدن کالس

 الو-

سه ساعت دارم زنگ  یتکه چوب بردار که همش با اون سرگرم هیسالم بر خواهره گلم.بابا آنا دست از سر اون -

 .زنمیم

 .دمی.سوما سر کالس بودم نشنالنیمن و زی. عزهیتکه چوب چ هیاوال سالم دوما -

 دنبالت توام آماده شو. میای.با بچه ها  مایدنبال آر میریم میحاال.... دار میخب بگذر-

 دنی..از آرزوهام بود دنمشیگرفت دوست داشتم برم دنبالش دوست داشتم.باز ...بب شی... دلم آتادیداره م ایآر ایخدا

 .کردیم ی. داشت بازم نافرمانمی... دلم ...دل لعنتایآر

منو  نیب یمدرس بده. همه چ یاز من به آقا ینشون چیحق نداره .ه یر که گفتم کس. همونطونینه داداش شما بر-

 آقا تموم شده. نیا

فرق  شهیدفعه با هم نیشکستم و دم نزدم هربار به خاطر عشق کوتاه اومدم و به حرف دلم گوش دادم اما ا هربار

 . یا گهید زینه چ خواستیم شییمنو واسه مواقع تنها ایآر دمیفهم کنهیم

 به سرم زدو رفتم سمت یفکر هیدوساعت وقت داشتم.  میتند تر کردمو رفتم سمت اتاقم تا شروع کالس بعد قدمامو

 قبول کرد. لیساعت اولو بمونه و اونم با کمال م میمن ن یکردم بجا ریاتاق ساحل ازش خواستم اگه د

 گرفتم یتاکس هی....رونیموسسه اومدم ب از
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 شدم. یتاکس سوار 

 خانم دیریکجا م-

 فرودگاه.-

 دادم.  هیتک یصندل یبه پشت سرمو

 .ستیدر کار ن یبار بعد نمشیدفعه برم بب نیا  ...من فقطایخدا

 اعتماد کنم ایبه دن دیبودم اما عقلم بهم فهمونده بود نبا عاشق

واسم مهم نبود  یچیبود. ه ری.دلم گ ی.از زندگایخسته بود از همه دن یلیداشتم. دلم تنگ بود. دلم خ یحس هی

 .شکستیدلمو نم یچیه گهی. دکردیناراحتم نم یچیه کردیخوش حالم نم یچیه

... 

 

 .میدیرس خانم

 به دورو ورم کردم. آره خودشه فرودگاه.... یحرف راننده به خودم اومدمو نگاه دنیشن با

 .نداختیبه قلبم م شیآت نقدریا ایآر دنیگر گرفت چرا د دلم

 حساب کردم. پولو

 . یسمت در ورود تمرف

   شدم. نیوعسل وآذ ریام  که گشتم متوجه حضور احسان کمی

 پشت سرشون بودم. قایبزرگ سالن پنهون کردم دق یاز ستون ها یکیخودمو پشت  و

 انتظار... کمی بعد
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.. 

 ...ییام ....آقا یآر

 شده بود. سیصورتم خ یک دونمینم

 ایحق من نبود من عاشق آر ایآر دنیاز پشت ستون د زدیم رونیداشت ب زدیبود .قلبم محکم ومحکم تر م ایآر نیا

 رهنیپ هی نیبب مویهمه هست دهیپوش یتورو خدا چ نشیزده. همه وجودم بب یمن فداتشم موهاشو چجور یبودم. اله

 .یکاربون یکت تک مخمل آب هیو  یمشک نیج هی. یمشک

 نیبب نیقلبمو بب نیخدا ا یاحسان دست داد ا روی. به امدمیکشینفس م ی....راه گلوم بسته بود و به سختیاله

وقت من دندوناشو .اون نیبب خندهیچه راحت م نی. ببگردهیاالنم دنبالم نم نیگرفت بب یمنو به باز ایباهام آر سازهینم

داشتن .با بچه ها هم قدم شدو ایغم داشتم غم نبود آر هیباشم. از پس هر خنده ام  دهیاز ته دل خند ادینم ادمی

 .یسمت در ورود رفتنیم

اشک  .رفتمی....از کنار ستون گذشتنو ومنم با فاصله پشت سرشون راه مایدن یلعنت نیتر زیزل زده بودم به عز من

ه مرتکب شدم ک ینامرد عشقم گناه بود مگه من چ گناه نیبرگرد....منو بب ای. آرکردمی. پاک مختنیچشمامو قبل ر

رو  یمن آر زنهیغلط کرده صداش م خوادیم  یدلم هرچ دهبر نگرده ها غلط کر ایخدا نه نه آر یحقم بود.... وا نیا

 فراموش شدم. یساده همون طور که به سادگ یلیخ شیاز زندگ رمیمث خودش. من م خوامینم

 عقب. یهم صندل نیو احسان جلو نشستن آذ ایآر

 ...ریام نیو عسل هم با ماش ریام

 دنبالت نگشت. ...فقط خواستم بهت ثابت کنم... یدیرفت د ی....چطور یآر نیبب دلکم نیدلم ....ب نیبب

 از جلو چشمم دور شدن دور ....  نیها رفتنو باماش بچه

 .دمی.... دلم شکسته بود چه جورم دوباره عشقمو د یفرودگاه رفتم موسسه اما با چه دل یایاز تاکس یکیبا منم

 بود برمو بغلش کنم. کی.نزد دادمایوا م دنشیرو داشتم با د یچ همه
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. همونا. االن دارن نمک داشیمدل لبخنداش مدل اخماش. مدل تحد یحت شهیخاطره هاش هر بار واسم تکرار م همه 

که  ییزنده ام خاطره ها ایآر یاصال انگار با خاطره ها شهینم یوقت تکرار چیه ایآر بودن  اما مطمئن شنیزخمم م

 االن شدن سوهان روحم.

 

   کنهیم تیزخم تونهیاما تا م برهینم    ! یکشیکه رو رگت م مونهیکند م غیت هیآدم مثل  خاطرات

 در اوردم ورو چشمام زدم. فمیمطالعه امو از تو ک نکیموسسه شدم ع وارد

 یچشما نکهیروزا واسه ا نیمنم گرفتم. اما ا زنهیم نکایع نیاز ا ایآر نکهیا یبه هوا شیچند وقت پ ریبخ ادشی هه

 .زنمیقرمزم معلوم نباشن م

 ی.شد یخنگ نکیع نی. با اگفتی.از بس سرم تو پرونده ها بود.بعد احسان ممیموقع ها که دنبال سرنخ بود اون

 .ایخواهر دن نیخنگ تر

جوون هم سن خودم و  یآزاد بود. پسرا و دخترا فتیش فتیش نیجدا شدمو وارد کالس شدم.ا میشگیهم یفکرا از

 هم بودن. بزرگتر ها

 بود. یخوب جو

 .شدمیآروم م یقیبا موس کال

ا ب دادنیامروز گوش م ینت ها یدادن. همه ساکت و بودنو به صدا حیشروع کردم به توض  یاز سالم و احوال پرس بعد

 که همه متوجه بشن. دادمیم حیدقت و آروم. توض

 یمانتو هی اوردمو در مو پالتو  تمامو کمال با جون دل آموزش بدم. خواستمیبار خودم شروع کردم به نواختن . م هی  

ه . سوت و دست بچی. و مقنعه مشکدیسف یها یو کتون یمشک نیبا شلوار ج  یرونم به رنگ مشک یاسپرت تا وسطا

 .؟هیچ گهیبود که موسسه داشته باشم.هه آرزو د نیآرزوم هم یروز هیاز ذوق دل من نبود.  یها بلند شد اما خبر

 کوک کردم. الونویو

 .ادیبه موضوع امروز م یلیآهنگ خ نیا ی.نتا دیکن گوش  دست و پاهام و نت یبه تمام حرکت ها-
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  شهیکم نم امیاز دلخور گذرهیزمان م یهرچ

 

 شهیدردم نم یچاره  میقد یعکسا دنید

 

 هیتو دلخوش یواسه  یروزا ک نیا دونمینم 

 

 هیتوو فکر تو چ یستیروزا که ن نیا دونمینم 

 

 حال هر شبم  ی، برا هیمن واقع یاشکا 

 

 عقبم  ایکه پُشت سرتم از همه دن یوقت

 

 ، زنهیواسه تو م قلبم

 یمسافر زدمیاز اولشم حدس م دیبا یبر ادمی شهیم مگه 

 ♫♫♫♫ یمسافر زدمیم حدس 

 یمن نه عاشق شدم منم خواستم برم ول یآدم که سخت نبود رفتن براش ول هیکه مقصد نداشت  یمسافر بود هی 

 اهامیزنده ام فقط من پُر از اشکم ، پُر از حرفم من همه رو گهیلحظه دور نشد ذهنم ازت بعدِ تو من د هیقلبم نذاشت 

که راحت  فمهیاسمشو بذار بگو احمقه نم یدار تکه دوس یبار هرچ هیپشت سرت رفتن زُل بزن بهم بگو حستو 
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 گهید نایخواب بوده همش بگو ا گهید نایبازم بهم بگو واقعاً گذشت انقد بگو منم باور کنم بگو اگذاشتم عشقشو کنار 

 ♫♫♫♫کابوسه فقط 

 

  شهیم دهید دنتیها ند هیهمه ثان یتو 

 

  شهیم دهیحرف تو شن رمیکنم هرجا م کاریچ

 

 که عشق تو هست یحق منه تا وقت یسردرگم

 

 ه هستک یزیواسه تو هرچ دمیبرات م مویزندگ 

 

 که یحال هر شبم وقت ی، برا هیمن واقع یاشکا 

 

 عقبم  ایسرتم از همه دن پُشت 

 ، زنهیواسه تو م قلبم

 زدمیاز اولشم حدس م دیبا یبر ادمی شهیم مگه 

 .یمسافر زدمیحدس م یمسافر 

 سکوت شکست. غیدستو ج یتموم شد و سالن اول غرق سکوت بود وبعد با صدا آهنگ

 ... 
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 ....  رو نواختن و یآموزش یها نت  هم ها بچه من  از بعد

 شدن موسسه رفتم خونه... لیتعط بعداز

... 

و مارو دوباره باهم روکنه  ایآر شیبه من که برم پ دهیم ریگ شیریس نیاومده و احسان هر بار ع ایدو روزه که آر امروز

 که بنده بازم مخالفت کردم.

ماه موسسه ام . من اونقد سابقه نداشتم چه خودم  هی نیرو نداشتم تو ا یکی نیار انامه واسم اومد.من انتظ هی امروز

 دیپنج نفره با میت هیشدم. مونیانصراف بدم اما بعدش پش خواستمیچه موسسه ام که بخوام برم مسابقه اول م

 .ندهیروز آ ستیواسه مسابقه واسه ب میرفتیم

 دورم کنه. ایکه از فکر آر خواستیم یدغدغه ذهن دلم

 اونجا. میرفتیو پنج اسفند م ستیب ینی گهیروز د ستیواسه ب دیمسابقه گرگان بود. با محل

 آموزشگاه. انیب یساعت خاص هیفرستادم که واسه  امیچهار نفر منتخبم پ به

 خودم بودم.  شونیکیپسر سه تا هم دختر که  دوتاشون

له فاص ادیکه قبال بودم ز یخونه ام بود .با خونه ا  کینزد ییگرفتم امشب برم قدم بزنم همون پارک تنها میتصم

 نداشت.

... 

 

 

 و هدفونمو در اوردم رو گوشم گذاشتم دمیپارک رس به

 

 پارک محله بود خدار شکر ارازل نبود وهمه نجای....ا 
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 خانواده بودن و دور هم جمع شده بودن. قصد داشتم  

 

 بزرگ نبود قدم بزنم.ساعت نه شب بود. ادمیپارک و که ز دور

 

 ....نییپالتوم بود و سرم پا بیتو ج دستم

  

... 

 ...ایآر

 

 واسم خفه یلیداخل خ ینشسته بودم هوا اطیح تو

 

  ییزایچ هیکننده بود امروز که با مامان تنها خونه بودم. 

 

 همه تنفر  نیبعد از ا یهمه دور نی.بعد از ا دمیفهم رو

 

 حرفارواالن  نیا دیم ازش ساختم چرا باتو دل خود که

 

 .شهیم میزندگ ی. غرورم باعث نابودستین یبار نی. اولدمیشنیم
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موهام فرو بردم. هواسرد  یحرف و چندتا عکس فروختم. دستمو ال هی. عشقم آنا رو من با شدمیم وونهید داشتم

 یراواسم نداشت. فک یزده بود باال که سرما معن یبدنم به حد ینشستم گرما شرتیت هیبود.اما واسم مهم نبود که با 

 نمیبرو ب یکس خواستمینم نجایکردم االن آنا کجاست. از عصر اومدم ا میبا زندگ کاریچ کردیم وونمیداشت د یلعنت

 . دیبلعیمنو م کردویدهن باز م نیدوست داشتم زم ردمیمیدوست داشتم م  دمیکشیهمه خجالت م یاز رو

 شمآیر خیب یمونیم یشیقابل تحمل کردن کچل م افتویق کمیکن اون دوتارمورو همونا  به به عشق خودم ول-

 خبر کرده . یک نویاحسان بود ا یصدا

 رو سرم زد. کیبوس کوچ هیکنارم نشستو دستشو انداخت دور گردنم و  اومد

 بود.  یخال پشتم  واقعا تو نبودت انگار یچه خوبه که برگشت دادا

 ؟یومدیامروز چرا شرکت ن-

 سر بارباشم. خوامیازش ندارم نم یسهم چیکه ه رمینم ییمن جا-

 دوما سهم تو سرجاشه مگه فرار کرده. یاریاوال که تو صاحب اخت-

 .یمن سهممو زدم به نام آن-

 .؟ادتهیکردم احسان گفت مگه هنوزم اسمش  احساس

 .یگفت یزیچ-

اون شرکت نبرد اون معامله هام زحمت خودش بود منم  از یچیبگم آنا جز سود دوتامعامله ه خواستمینه داداش م-

 ایرو که از آر یسهم وتمام  پاکت بهم داد که االن شرکته هی دمشیکه د یبار نیخودش آخر شتریکمک کردم اما ب

 مدرس به آنا رفع واگذار شده بود و برگردوندو رفت.

 کرده.؟ کاریچ یآن یگفت یچ تو....تو گفتم  بغض ادامه دادم با

 حرف احسان حالم از قبل بدتر شد. با
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 ؟یرو به من نگفت نایچرا ا احسان

 منت. ی. بدیاز چشمام چک اشک

 االن بدونم.ها.؟ دیبا زویچ همه ؟چرا  آنا کجاست احسان االن

ه زنگ ک میاون چند بار یپشت سرتم نگاه نکرد ی.تو رفتمیبگ یزیکه ما چ یدینپرس یزیتو از ما چ ایآروم باش آر-

واقعا   گهیبار که د هی.اما اوردیآنا هم به روش نم زدمینم یمن حرف گهید یفکر کردم به آنا قبل من زنگ زد یزد

شد  یاون لحظه چ یدونی. مزنهیمگه به تو زنگ نم تممنم با تعجب گف دیمعلوم بود دلتنگت بود ازم حالتو پرس

که به  ییتو یحالشو بپرس یاالنم حق ندار یفهمیگفت نه ....م هیشدوبا گر یبارون میآج یلحظه چشما هیتو   یدونیم

 .ایآر ی... تو آنا رو از ما گرفت یبگ یزیچ ی.حق نداریکسو فراموش کرد یب یآنا یراحت

اون عاشقت  یهمه رو جز آنا ...د لعنت یدی. تو حال همه رو پرسمیهمه خونه شما بود یبار که بهم زنگ زد هی 

 ادتی... تازه االن دیکش یآنا چ یآج یدونی.م یبود ناموست بود...چرا ساده از کنارش گذشتنبود زنت  یبود...هرچ

 آنا؟ یافتاده بگ

 افتاد؟ ادتیخورد آنا  ییبه جا سرت

 

 .کنهیکه احسان واسش بغض م دهیکش ییو تنها یقلب من چقدر دلتنگ نیبب

 نبوده احسان. یکی دمیشن دمویکه من د یزیحرفاتون با اون چ نیا-

چرا من جز  میدی...ها چرا ما ندیدید یما نبود چ شهیمگه زنت پ ی....ها...لعنت یدیشن یشدو گفت چ یعصب احسان

آدرسم واسمون نزاشت  هی ی.همون بهتر که گذاشت و رفت حتدمیند یچیه شیو دلتنگ شییذره ذره شدنش و تنها

 .یبد حرصشه که با کارات وجودندار ییآنا گهید ایشماره شم عوض کرد. آر یحت

 احسان منو تا سرحد مرگ برد. یحرفا 

 من . یایو خودخواه تایبخاطر خر دیرنج کش دیمن درد کش یآنا

 .یآنا رو زد دیکه ق یدیشن ی:چ احسان
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 ییاحسان. با چه رو به گفتمیم یچ

 امو گرفت. قهیاومد طرفمو  احسان

 .یدی...شن یچ ایتوام آر با

 .نیینگاه تو چشماش کردم. و سرمو انداختم پا فقط

 دادن. حیشروع کردم به توض و

 

 افتادم. یحرف آن ادیفرودگاه دوست داشتم برگردم اما یکه آنا رو اورد یروز

 .میخود خواه باش دیگفت ما نبا که

 ادیز زدموید مو همش سرش دا کردمیباهاش بد رفتارم یلیدست خودم نبود احسان خ یرفتم اما چه رفتن نیش با

 هی یکه وقت ییبهش نداشتم با او رفتارا ییعالقه ا چیبود اما من ه ادیبه من ز نیبهش توجه نداشتم هرچند عشق ش

. من واسم شدیم زونیآب ازلب و لوچش او اونابا وجود نامزدش کنارش بازم واسه  دیدیم پیپسر خوشگل و خوشت

 دونمینم کردیصحبت م یروز داشت با دوستش تلفن هی. کردیم یمهم نبود.نرفتن من به سمتش. اونو بد تر عصب

رو  یآنا و اون عوض یعکسا هم روز چند از بعد و  بودکه خبرو بهمون داد آنا با هانگ قراره ازدواج کنه یطرف ک

ر باو شد واسه یلیدل من به آنا نزدن زنگ و. احسان دارم عکس ازشون هم کنار  خونه هانگ بود. تو آنا  واسم فرستاد

 افتاده بود. یاتفاق یعنی نیو ا یزدینم شمیاز آنا پ یحرف چیموضوع.تو ه نیکردن ا

 یبشنوم از آنا چون تنها کار یزیدوست نداشتم چ یواقعا خجالت زده از شماها واسه انتخاب اشتباه دوباره وحت منم

و اروم شدن من استفاده کرد هرشب کنارم  تیموقع نیهم از ا نیمدت فراموش کردن آنا بود.ش نیتو ا کردمیکه م

حالم از خودمم به هم  گهیشده آنا رو فراموش کنم. د یخب دوست داشتم هرطور یول ومدیازش خوشم نم دیخوابیم

بارهم به من زنگ نزد. عشقش بودم مثال احسان. باور و هضم کار آنا واسم سخت بود سخت  هی یکه زنم حت خوردیم

 کاروبامن کرده. نیا یفواسه تال کردمی.فکر م

لباسمو بازم چنگ زد و گفت  قهیاحسان انداختم به خون نشسته بودن  یبرداشتمو نگاهمو تو چشما سرمو

 ایآر ی.تو چقدر پست نیاون رفت. حاال خودتو غرورت خوش باش شیها تو شکست دیکش یآنا چ یدونیتو م  یعوض

 . یلعنت یبود  ر هرزه.اون موقع ها که آناشب و روز نداشت تو با اون دخت



 یهمسر اجبار

 
368 

 

 .داد زدمگفتیداغ کردم داشت شر م گهید

بوسه ام به اون دختر نزدم . من از همه زنا متنفر بودم  هی یدهنتو ببند .خون جلو چشامو گرفت. من حت احسان

 . ومدیاحمق ازشون بدم م

 کرده. یماه کنار تو چه غلط هی نیتو ا نیپس ش-

ه پسر که ب هیمنو که نامزدش بودمو زد. با  دیاون ق دنیبود که با د دهیپسر د هیاونجا  یاز کاواره ها یکیتو  نیش-

وقت  چی.من هکردیفرهنگش با من فرق م شدیاصالح نم نیو پول داربود دوست شد.ش بایقول خودش فوق العاده ز

 خوش نشون. ندادم یبهش رو

من باهاش بد کردم.  میاریآنا دووم نم یقلبم ب.نه من نه   خوامی. احسان من آنا رو میفهمیم  عاشق آنا بودم چون

 یبود که حت یبار نیاول نیا  تونمینم نویا اما  کنار اومدم یچ همه با منو بفهم.  احسان توروخدا کجاست االن  آنا

 نداشت ... یجلو احسان غرور واسم معن

 تحمل وزنمم نداشتم. گهیرو زانوم...د افتادم

 ....ستیداشتم....آنا مال من بود االن کجاست....چران رتیغ مثال من....  گذاشتممن آنامو ناخواسته تنها  احسان

 .یخواهرموازم گرفت یآنا فقط مال تو نبود لعنت ای. آریبود خودت سر آنا آورد یکار نیا-

 آنا نشد. همون بهتر که رفت. گهیتو آنا د بعد

 تیپا شد و از کنارم گذشت... رفت با عصبان احسان

 خودم. یبودمو خدا من 

 کنم. االن کجاست. دایپ یآنا رو چطور ایشدم. خدا رهیبه آسمون خ  

 .دیترسیم ییاز تنها آنا

 .دیدیآنا کابوس م ایخدا

 .کنهیم دارشیب یک حاال
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 خخخخخخدا 

 فرشته از بهشت بود.... هی... فرشتمو انگار شدیچه ماه م یدی...دیدید خوندینماز م ییوقتا

.... 

 داخل رفتم

 اومده بود بهش دست دادمو سالم کردم و رفتم سمت اتاقم. بابا 

 .یایب شهیم یداداش

 نه.-

 اِ....بد نشو-

 که دلشو نشکنم رفتم سمت اتاقش. نیا واسه

 کردم. یچطوره طراح نیداداشم ا-

 .یطراح هیسه پا یجلو روبه رو رفتم

 .!؟یدیکش یچ نمیبزار بب-

 شده بود . یطراح ییبایباز که به ز یبود از چهره آنا با موها ی. طرحدیشرکیچشمم به طرح خورد.قلبم ت تا

 . زدیم تیواقع به طرح کردم لمسشون و مواهاش  غم داشت .دستمو بردم سمت نجامیا یآنا حت یچشما

 .؟یچطوره داداش-

 به خودم اومدم  تازه

 براز کنم گفتم که هم دلم گرفته بودهم دوست داشتم نظرمو ا یکردم سمتش و باحال رومو

 .یلیخ هیعال یلیخ

 که زده بود . یشده بود با طرح رهیهم مثل من خ نیآذ
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  ؟یگفت یم یچ یدیدیآنا رو م ی:اگه کارا گفت

 شاهکار بود . کاراش

 ادامه داد. یتر نیبا حالت غمگ و

 .کردیم یاون با دل شکستش طراح زدچونیبهتر طرح م ازمنم

 لبه تخت. میو گرفتمو باهم هم زمان نشست نیآذ دست

 .دیقطره اشک از چشمش چک هیافتاد که  نیبه آذ نگاهم 

 تنها خواهرم بود واقعا دوستش داشتم دستامو گذاشتم دوطرف صورتشو با انگشت شصت اشکاشو پاک کردم  نیآذ

تو دلمه رو واسه  یهرچ ستمخوایم گهیکه دوستشون دارم عشق ابراز بدم د ییبه کسا غیدر یب خواستمیم گهید

 گفتم. رمیبگ یسراغ خواستمیاز غرور نم گهیابراز بدم د زامیعز

 شده.؟ یداداش قربونت بره چ-

که به زبون اوردم. امابعد نگاهشو باال اوردو زل زد تو چشام. تو چشاش اشک  یتعجب کرد از جمله ا کمیاول  نیآذ

 حلقه زده بودگفت.

. آنا جسمش با ما بود اما روحش تورو یکرد ینطوریچرا باهاش ا یلیدلش غصه داشت. خ یلیآنا خ یداداش

  ی. دلم واسش تنگ شده تورو خدا داداش خواستیم

 و ازخونه مون رفت. دیفرشته بود پرکش هیاز آنا بهتر مگه بود آنا  یچرا دوسش نداشت تو

 دلمو بدترو بدتر چنگ زد. نیآذ یحرفا

 .یآج نیآذ

 تعجب کرده. یلیخ نهیبیکه داره م ییایآر نیاز ا نیمطمئنم آذ دیاز چشمم چک یاشک قطره

 جانم.-
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 کنم ...تا دلمو آروم کنه دایرو کجا پ یواسش تنگ شده من اشتباه کردم .حاال...آن یلی. دلم خیاز آنا واسم بگ شهیم-

 ...یازآنا واسم حرف بزن شهی...م

 پاش. یبعد خم شدمو سرمو گذاشتم رو و

 .ومدیتحمل نداشتم از خودم بدم م گهید

... 

 .گفتیآروم شدم از خاطره هاش با آنا م کمی نیآذ یحرفا با

 هنوز از اتاق خارج نشده بودم .که. رونیتموم شدن حرفاش پاشدم برم ب بعد

 .سایلحظه وا هیداداش -

 رو که از آنا زده بود بهم دادو گفت. یو طرح دیرس بهم

 

 و باشه.واسه ت نیا یدوست دار اگه

 منم

 . دمیکه بعد آنا دوستش داشتم زدمو لپشو بوس یبه تنها دختر یلبخند

 دوسش دارم . یلیممنون جون داداش. خ-

 اتاقم. واریتواتاقمو نصبش کردم رو د رفتم

 شدم . رهیخ عکس به و  رو تختم دمیکش دراز

....از خودم...ازغرورم....از خود سی..از هانگ...کره....از.پار نیش از  تورو ازم گرفت ازش متنفرم... یبه هرک لعنت

 ....میخواه

 .ومدیجوره خواب به چشمم نم چیکردم خوابم نبرد ه یکار هر
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ه بود هم کیهمه جا تار نییبرداشتم رفتم پا نویماش چیو سو دمیپوش دیسف یبا خطا یگرمکن و شلوار مشک هی

 خواب بودن...

 

.... 

 دقت.  نیبا ا گشتمیم ی. داشتم دنبال کابونیبه اون خ ابونیخ نیها ا وونهید نی. عونریخونه رفتم ب از

 واسم آشنا اومد. ابونیخ هیلحظه  هی

 . نجاستیا خودم  که آپارتمان هیابونیخ نیدرسته ا آره

بود که آنا اسمشو گذاشته  یهمون پارک نیا یلعنت ابونیخ چپ سمت رفت چشمم  افتاده ادمی یزیانگار چ ییهوی

 دونفره. ییبود تنها

ه ما ک یمکتیاون ن یباال قایکس. چراغا روشن بودن و دق چیتو پارک نبود.ه یچکیدادم ه هیتک ی... سرمو به پشت

 هم روشن بود. مینشسته بود

 .کردیگذر م لمیف نیچشمم ع یاون شب مو به مو از جلو  یو تمام خاطره  مکتیشدم به ن رهیخ

 

به دلم  یتازه وارد بودن اما بد جور گمیبودن.اشکامو م دمیجد یگونم حس کردم. آره دوستا یرو رو یزیچ یگرم

 کردنینشسته بودن و ارومم م

 

 یکن هیگر یتا بتوان یمرد باش دیکه فقط با یآنقدر بغض دار یگاه    کند  ینم هیکه مرد گر ستیربط یحرف ب چه
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 از رو فرمون برداشتمو رفتم سمت خونه ...  سرمو

 .ندازهیم یآن ادی شتریفردا برم خونه خودم اونجا منو ب دیبا

 

... 

 چشامو باز کردم. خوردیکه به بازوم م ییتکونا با

 بود  احسان

 .میکار دار یپاشو شرکت کل یتوچقد تنبل شد اپاشویآر سالم

 کار دارم . امیاحسان من نم-

 ؟یصاحابش گذاشت یاز اون شرکت مهم تره که ب ه؟کهیرسم کارت چبپ شهیاونوقت م-

 برم دنبال آنا. خوامیم-

 .نیآنا آب شده و رفته تو زم ستی!گشتم نبود نگرد نییییییچ-

 و سر جام نشستم. پاشدم

 .ستین یگیمطمئن م نقدریا یاحسان مگه تو کجارو گشت-

ه خونوادش. خون شیاز تو نگران بودم اما فکر کنم رفته کرمانشاه.پ شتری.بیایننشستم که توب ینطوریمن هم-

 خواهرش که نبود.خونه دوستش زهرا نبود .دانشگاه نبود ...خونه تو ام نبود.

 نداشت.مطمئنم کرمانشاهم نرفته . نجاهایجز ا ییآنا جا گفتیگرفت راست م دلم

 منتظرتم. نییشد من پا رید گهیپاشو د-
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 . ییرفتم دستشواجبار پا شدمو  به

 . یکراوات آب یکت شلوار مشک یمشک رهنیپ هیاماده شدم  و

 .کردمیتنم م یمشک رهنی( فقط پمیکه کره بود ی)شب آخرشهیآنا داره ازم دور م دمیکه فهم یشب از

 .دمیبعداز اومدنم ساعت چهار خواب شبید

  نییبرداشتم ورفتم پا فمویزدم.ک نکمیع نیپف کرده بود واسه هم چشمام

 .خوردنیداشتن صبحونه م همه

 کنارشون بود. احسانم

 .می.احسان پاشو برریسرد گفتم سالم صبح بخ یلیخ

 صبحونه. ای:پسرم بمامان

 صبحونه خورده که حاالبار دومش باشه؟ یگل پسر تو ک نیمن ا زی:مامان عزنیآذ

 .دمیآب پرتغال دستشو د وانیکه ل نیبگم به آذ یزیبرگردوندم چ سرمو

 .دادیبهم آب پرتغال و حتما م شهیهم آنا

 آب پرتغالو گرفته بود دستش و وانیبودم و آنا ل یبرم شرکت عصب خواستمیافتادم که عجله داشتمو م یاون روز ادی

 جرات نداشت بگه بخور.

 کنم. دایکمکم کن آنارو پ ایخدا

 که شدم احسان هم پشت سرم سوار شد. سوار

 .نینگفتم فقط سکوت بود تو ماش یزیچ

 میما بدون خوادیعاشق شده.و نم کهیتماسو رد کرد .هه حتما داداش کوچ یاحسان زنگ خورد به طرز مشکوک یگوش

 .گهینگفتم بزار هروقت راحت بود م یزیچ
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... 

 نبود. یاز آن یگشتم اما خبر یلیتو شرکت نموندم خ ادیز امروز

 دلم گرفته بود. یلیخ

 از اون همه گشتن رفتم خونه خودم. بعد

 .؟ شهیداغون ترم م نیکه خودش داغونه از ا یدل  زدم دوی. کل یکیخونه نه رو باز کردم غرق شده بود تو تار رد

 کم... یلیطاقتش کمه خ یبه خودش اومد... ول رید یلیخ.  بود یواسه دلم کاف نیهم آره

 سمت اتاقم. اما نصفه راه برگشتم تشنه ام بود.. رفتمی...آروم م آروم

 پز خونه. و ...سمت آش رفتم

منه  نیریخدا ش یکنار اپن و خوردن شکالتاش. ا یگاز نشستنش رو صندل یپا دمیدیرو همه جا م آنا

 دنبالم واسه خوردن صبحونه... دنشییدو  گهید

. دی. خانمم..اشکم چکییداد زدم آناااااا. پس کجا اریاخت ی. برفتیم ومدویآبو پر کردم . انقد خاطره تو سرم م وانیل

 جا باز کنه... یتو دل کس تونهیآدم چقدرم هی

چرا راهمو کج کردمو  دونمیشد. نم رهیلحضه چشمم به اتاق آنا خ هیو رفتم سمت اتاقم... اما   دمیآبو سر کش وانیل

 ...دمیکش نییدرو پا رهیرفتم اونطرف. و دستگ

کرد. خودمو  وونمیعطر آنا د یبو مدیکش قیچند تا نفس عم شدمیم وونهیبود داشتم د یزدم. اتاق آنا خال المپو 

که از پشت بغلش  ینصب شده بود همون واریکه رو د یاز منو آن یلحظه چشمم خورد به بنر هیانداختم رو تختشو 

 کردم.

 له کنه. اشیدلبر اشویمهربون ریبلد بود خون به جگرم کنه خوب بلد بود غرورمو ز خوب

 خوابم برد... یک دمیباحسرت نگاه عکسمون کردم که نفهم اونقدر

 



 یهمسر اجبار

 
376 

 

.... 

 

 ....آنا

 

 واسم تموم شده... ایبشنوم.آر ایدر مورد آر یزیچ خوامی...نم کنمیاحسان جان ....ادامه نده واگرنه قطع م-

 .گفتیم یچ داشت احسان تواتاقم رفتم  رو قطع کردمو یگوش

 .گردهیدنبالم م ایآر

 .دمیپس کش شیوقته خودمو از زندگ یلیشدست. خ واسم تموم ایاحسانه دوما آر یاز نقشه ها نایاوال ا هه

 ....ومدینم میلعنت یجوره خواب به چشما چیتو اتاقم وه رفتم

 .یدیفهمیم کاش

 زدم که .... ایبه در تیرابرا یدل 

 آب واهمه داشت.. از

 

زنگ در رفتم سمت در و درو باز کردم....احسان... احسان بود که با  یباصدا شستمیتوآشپزخونه ظرف م داشتم

 اشک شده بود. رفتم سمتشو گفتم ... سیجلوم سبز شد و چشماش خ یمشک رهنیپ

 کردن. هیدستاشو دور گردنم حلقه کردو شروع کرد به گر احسان

 رفت.  شهیواسه هم ارفتی..آر ااااایآناااااا ...آر-

 ساعت پنج صبح میبا اشک رفتم دستمو بردم سمت گوش هیشدم. با گر داریاز خواب ب مدیکه کش یبلند غیج با

 بود....الو...
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 احسان زجه زدم احسان.... یصدا دنیباشن

 ....اااایآر

 شده؟ یچ ایآنا آر-

 واسش. زنهیدلم شور م دمیکجاست خوبه تورو خدا راست بگو احسان من خواب بد د ایاحسان آر-

ره آ تیبه زندگ یبچسب یری.چرا نم یدار سمیتو ساد یدار یتو خود آزار یکنیم هیگر نیواسه ا یدار یدختره روان-

 بره خونه اش باهاش بودم . نکهیقبل از ا شبید

 ...دمیترس یلیداداش خ ممنون

 .نجانیو خونوادشون واسه شب ا ایآر نجایا ایبخواب فردا هم ب ریآنا جان حاالبگ خب

 من قراره برم گرگان. یزیچ هیداداش ممنون فقط  نه

از خود شهر  مادیواسه پنج نفر ز یراست رهیپنجم بگ ستویتا ب ستمیخونه واسم از ب هی الیو هی یبسپار یکیبه  شهیم

 دور نباشه.

 احسان اومد. یجد یصدا

 !؟ هیواسه ک الیو

 ؟ نیپنج نفر ک اون

پنج نفره  یمسابقه برگزار شده واسه منم دعوت نامه اومده گروه  هیبرندار.اونجا  رتیغ پیبابا تورو خدا تر یا-

 . میهست

 .نیآها اون گروه پنج نفره همه خانم-

 نه-

 .یییییچ-

 پس همه پسرن.-
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 بابا نه دوتاشون پسرن. یا-

 ...امیمنم ب دی.بایبر یپس حق ندار-

 بشه. یکه چ یو ول کن تیکارو زندگ یایتو کجا ب-

 راحت تره. المیو خ کنمیم حیتفر هی امینه منم م-

 به ... گهید مونهیخودمون م نیپس ب-

 .رمیگیازش م دویدوستم داره. کل هیهم اوک الی. درضمن و گمینم ایبه آر مونهیآره ...آره م-

 داداش جونم..... یمرس-

 .یشکستینم ینطوریرو ا ایاگه داداشت بودم دل آر یآن ستمیمن داداشت ن-

 احسسسسسسان ...تموش کن....... خدافففففظ-

 رو قطع کردم. ییییییوگوش

 . میرفتیم دیبا گهید چهارروز و  هفته دو

 سرنوشته من تنها باشم بهتر از سرباربودنه... یباز نیلک زده بود. اما ا ایشدم و نمازمو خوندم دلم واسه آر پا

برن.  نیبا دوتا ماش شهیاون با نامزدش رفت و گفت نم موسسه رو اوردم آخه یاز بچه ها یکیساحل  نیماش شبید

 . دادمیپسش م دیفردا با

 به سرم زد.... یفکر هی

 شرکت.... رهیم گهیساعت د مین ایبرداشتم ورفتم سمت خونه آر نویماش چیشدم وسو آماده

 ...شهیدلم آروم نم نمشیتا نب هیبرم من قول داده بودم .اما ... خب چ دیافتاد نبا ادمیراه بودم که  یوسطا 

 رد بشه. ادیمنتظرش موندم. تا ب ایآر یخونه  یرو گاز فشار دادم ورفتم روبرو شتریب وپامو

 ... رونیاز مجتمع اومد ب نیماش یبعد کل قهیدق ده
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 نیا  رونیاومد ب ایآر نی...ماش نیرد شم که ماش  خواستمی.و مرونیکه پارک کرده بودم اوردم ب نایماش نیاز ب نویماش

 ییاقا هیبا  نییاومد پا نیکردو رفت پشت سرشم نگاه نکرد... از ماش یکه باقلبم باز ینامرد یایبود همون آر ایآر

 دست داد...

 که رد شه... نییاخماش همون اخما بود.سرمو انداختم پا یمشک  کت تک یسرمه ا نیج یمشک رهنیپ

 شیزیامامواظبش باش چ رمیدلگ ازش درسته دورم ازش درسته  جونمه قلبمه ایآر ای... خدادیخدارو شکر منو ند و

 .کنمینم نشیوقت...نفر چینشه .من ه

. االنم اگه ...اگه... دنبالمه بخاطر نتمیدوست داشته باشمش و اون نب نکهیچون خسته ام از ا رمیاالنم طرفش نم اگه

. دوست ندارم بازم بهش رهیبازم م شهیماه بعدش تموم م ریتا چهار ت شمیرومنه چون زنش محسوب م رتشیغ

 ییواسه جدا کنهیبهتره کم کم عادت م ینطوری.ارمیمیم گهید موقع اون  بره ایبازم آر گهیشم و چهار ماه د کینزد

... 

... 

 ....ایآر

 .گردمیاحسان تا آخر عمرم دنبالش م دارمیدست از گشتن دنبال آنا بر نم من

 ...وفتیب کم دنبالم راه پس

 

 

 

 ... ایآر شهینم دایکارا آنا پ نیبا ا-

نبال که من شب تا صبح د ستیمربوط ن یا گهیکس د چیلباسشو گرفتم و گفتم. نه به تو ... نه به ه قهیجلو و  رفتم

 .گردمیم ابونایآنام و تو خ
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خودشو پنهون  یکجاست و کدوم گور ستینداره. آنا زن منه االن معلوم ن یکدومتونم ربط چیدارم به ه دوس

حالمه  نیماه من ا هیماه من واسه آنا شبو روز ندارم اما کجاست  کیکرده.عشق آنا نسبت به من دروغه احسان خان 

 .الهیخیچطور ب نی.بعد عشق آنا روبب نیروز انداخته عشق منو بب نیآنا منو به ا یعشق توخال

 .؟گمیم یچ یفهمیم

اگه  یاز زدنت ندارم ول یبزن. باک یبزن یخوای.میآنا زد هیبه زندگ شیکه اول آت ییتو ایآر یمفهیکه نم ییتو نیا نه

 ببازه.  تیاگه االن رفته فقط نخواسته به غرور لعنت ستیاالن ن

 احسانو ول کردم. قهی

 تو بغلش. دیدستاشو انداخت دور شونم محکم منو کش احسان

 .ادیاصال بهت نم یاحتم بخاطرپشتته که خم شده... بخاطر توکه لباس مشکمن اگه ناراحتم بخاطر چشاته... اگه نار-

خود به خود منو به دنبال آنا  شهیم تابشیب خود به خود قلبم  بخدا احسان من نگردم دارمیاما من از آنا دست بر نم-

فرق  یقبل یسوء تفاهما یلیبشه... عشق با خ یکیروقلبش احسان تا حاال شده دلت عاشق  دمیبا مشت کوب برهیم

 داره داداشم.

 .شهیم ریو دلم ازت دلگ شهینشم نگو فراموشش کن چون نم ریازت دلگ یدوست دار اگه

 بهم بده . الرویو دیبرم شمال کل خوامیم ایآر-

 .زدمیداشتم حرف م یتو سرمن واسه ک خاک

 باشه بردار از تو کشو .-

همون خونه احسان  ایپاو اون پا کردن رفتم خونه خاله  نیا کمیاز  رفت و من رفتم خونه بعد یبعد ازخدافظ احسان

و منم واسه دورشدن از جمع رفتم سراغ کبابا و کنار منقل  کردنیبگو بخند م هیبق اطیو تو ح می.دور هم نشسته بود

احسان زنگ خورد  یگوش میزدیکنارمو باهم حرف م دشروع کردم به درست کردنشون احسانم بعد چند لحظه اوم

 جواب داد الو بگو... یرو رد کرد...دوباره زنگ خورد....سه باره زنگ خورد....احسان با کالفگ یچند بار گوش

 گچ شد.او...اومدم... دیرنگ از روش پر احسان
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 چرا خشکت زده .....با توام چته؟ هیچ احسان

 

 ...احسان

 

کنه. ن بیمنو تعق ایوقت آر هیبه سرعت روندم  نیهم واسه  دنبالم ادیم ایآر دونستمیشدم م ایآر نیسوارماش عیسر

 از حد بود به سمت خونه آنا ..... شیسرعتم ب

 .ییداخل آنا.... کجا ومدرفتمیآنا م هیگر یدر خونه باز بود.... صدا دمیرس یوقت

 یخون نییپا به آرنج  از نشسته بود. دست راستش نیزم یسر جاش نبود آنا رو شیزیچ چیبود ه ختهیآنا بهم ر خونه

 بود.

 چه خبره. نجایشده ا یآنا چ کینزد رفتم

 احسان... -

 جلو بغلش کردم. رفتم

 . یجان دلم خواهر-

 منو بدوزدن خواستنیچند نفر م-

 بده حیگلم ناراحت نباش آروم باش توض یآج - 

شد که  داشونیاز کجا پ دونمی. وارد آسانسور شدم سه تا مرد نمکنهیم بمیداره تعق یکیامروز همش حس کردم  -

تفنگ گذاشتن پشت کمرمو گفتن درو باز کن باهام  هیاونام باهام اومدن .و رونیاومدم ب یتو آسانسورو وقت ختنیر

 .دیکه سر دستشون بود اومدو موهامو کش شویکیاومدن داخل ....

 ...دهگریکه درب در دنبالت م ییای:تو عشق آرگفت
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من  دونهیکه م داری.... منو تا دم درهم بردن اما اونجا ...خدا نجاتم داد... سرایفهمیمنو ببرن م  خواستنیم احسان

و خودشم شروع کردبه دادو هوار همه  سی. زنگ زده بود به پلبرتمیدارن به زور م دیمرده انگار فهم رهیپ هیتنهام 

 و اونا فرارکردن. ختنیر

 کرد. کیخودشو به من نزد شتریتقه در اومد انا ب یصدا

 یدر حق آنا پدر یلیبود گفته بودم بهش که مواظب آنا باشه تنهاست اونم واقعا خ یمرد خوب یلیآنا بود خ داریسرا

 .که امشبم خدارسونده بودش.کردیم

 برسم.منم برم به کارام  ویاومد تو  . خدارو شکردمیانا جان تنها بود ترس یپسرم اومد-

 یندار یآنا بابا کار-

 با بغض جواب داد. آنا

 نه عموجان داداش هست ممنون.-

 زنگ بزن خدافظ. یداشت یباشه دخترم اگه کار-

 رفت. یاز خدافظ وبعد

 پاک کردمو گفتم . اشکاشو

 چرا .؟ یکنیم ینطوریچرا با خودت ا زمیعز

 هی نیشده تو ا یچ یدیرو ند ایازاشتباهش بگذر ...آر.. گردهیتنهاست همش دنبال تو م یلیخ شهیداره داغون م ایآر

 ... دمیبار خنده اشو ند هیماه 

 آنا درکش کن. یچ ادیسرش ب یی...بالاگه

 من. یبا حرفا ختیریهمون طور داشت اشک م آنا

 دونمیکردن و االن نم یماه باهم خوب زندگ هی ایو ار نیعکس دارم ش ایوقت من از آر چی. هگردمیاحسان من بر نم-

 کنم .... یطالقم بده من چه غلط گهیبرگشته من تحمل ندارم دو روز د ایشده که آر یچ
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منو  وقت چیکنارم باشه که نترسم تو ه دیبا یحاال ک ترسمیم گهیاز امروز حاال د نمیمن نابود شدم نابود... ا احسان

 ندارم ... یبانیپشت چیکس و کارم ه یمن ب یزنیساده حرف م ینطوریکه هم یکنیدرک نم

 ...یمدت دوباره بره چ هیوبعد  ادیب ایآر اگه

  

 ....ختشیبهم ر یبا اون حالش شروع کرد به جم کردن خونه  آنا

 تا دستتو پانسمان کنم. نیبش ایسمتش و گفتم ب رفتم

کس و کارم مامان بابام ولم  یندارم من تنهام ب یحام چیرفتارا عادت نده من ه نیکرد به داد زدن منو به ا شروع

 ....یبهم ترحم کن ینطوری....دست به من نزن من الزم ندارم تو ایکردن رفتن...تو چراموند

 باز مونده بود... دهنم

 ...  کنمی...آنا فکر کرده من ترحم م واقعا

 فکرا بودم که زنگ در خونه زده شد و رو به آنا گفتم. نیهم تو

 ر نکن کم اوردم.فک دمیم  حرفت رو نیا جواب

 در هم رومو ازش گرفتم... یاخم ها وبا

 سمت در تا درو بازکنم.... رفتم

 باز کردم که... درو

 

 

 خدا... ایجلوم سبز شدن  یابونیغول ب دوتا

 .خوردمیچهارتام زدمیمن م یکیکن  دیو درو بستم و داد زدم آنا درو کل رونیرفتم ب عیسر یلیخ

 .میکشیرو م پهیآقا خوش ت نیباز کن خانم واگرنه ا درو
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 ادی.آنا ب دمیترسیم ومدیآخم در نم زدنیمحکم تر م یهرچ کننینم یغلط چیه یآج ایآنا ن زدمیحال زارم داد م با

 .کنهیم یهامون دستش به آنا برسه داغشو سرش خال رونیب

 که داشتم داد زدم  یتوان نی.با آخرومدیو داد آنا م هیگر یصدا

 نکن. هیخوبم گر یخواهر-

 که چندتا مرد اومدن داخل. شدمیهوش م یب گهیکه گذشت داشتم د کمی

 .وندمشیند گهیکننده رفتن سمت در آسانسور و درو بستن د دیتهد یدوتا غول تفنگاشونو در اوردن و با حرفا اون

 غیشروع کرد به جمن دستاشو از دهنش گرفتو  دنیلحظه درو باز کردو با د نیبغلم گرفتن وآنا هم ریاز مردا ز دوتا

 زدن .احسان....

 اون مسخ شد. دنیدر آسانسور اومد آنا با د یلحظه صدا نیا تو

 شده داداشم. یچه خبره احساااااان چ نجایا دمیبود که شن ایآر یپشت بندش صدا و

 ییهردو چشم تو چشم شدن....وا دیآنا رو د اینه آر ییی...وا یوا

 . نیتو ماش نشیاریزودتربه خودش اومدو گفت ب ایآر

 شده بود به من. رهیچهره نگران خ با

 جلو نشسته بودن. ایعقب و آنا و آر یگذاشتن صندل منو

داشت.  یچشمام سوز بد کردیشده سرم درد م یتمام صورتم خون کردمیآنا حتما به خونم تشنست.احساس م یوا

 چشمم به جلو... هیچشمش به من بود  هی ایتو کل راه ار

 نگاه دل خورانه به آنا کرد. هی ایآر

د. بو ایآرامش قبل طوفان آر نایا ومدیسکوتا بدم م نی.از اگفتنینم یچیشده بود به جلو.ه رهیخ میآنا مستق اما

 هی. آنا نگران بود اما با تککردی. اصال نمتونستم مچ دستمو تکون بدم . تمام دل رودم درد ممارستانیبه ب میدیرس

تار پرس یرو تخت. کل دمیبهشون گوش بدم دراز کش تونستمینمکه از درد  یی. و بعد از حرفارفتم تو  ایدادن به آر

 رو سرم. خدارو شکر مرد بودن. ختنیر
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 سرم  یکیاون  یدستم وا یکیاون  کردیداشت صورتمو پاک م یکی

 .دمینفهم یزیچ گهیشدو د نیسنگ چشمام

.... 

 .زدیصبح م شیکه باز کردم از پنجره رو به روهوا رو به گرگ و م چشامو

 زد. یجونیمن لبخند ب دنیبود.آنا از در اومد با د دهیسرشو گذاشته بود رو تخت و فکر کنم خواب ایآر

 اومد سمتمو گفت دارمیب دیفهم یوقت

 .ینش داریب دمی.... ترسدمیکش یچ یدونینم یداداش یشد داریخدارو شکر که ب داداشم

 داره. یچه اخم نیهم سرشو برداشت اوه ...اوه ا ایآر

 احسان. ی:بهترایار

 خوبم . میلیگفتم اره..چه خبرتونه...خوبم .خ یخشدار یصدا با

 تا باالم انداختو گفت معلومه... نینگاه از پا هی ایآر

 که باند زده بودن. دستم

 .زدیم یخورده بودچون سوز بد هیچند تا بخ میشونیکه فکر کنم رو پ سرمم

 وکمرمم درد داشتم. تودل

 کسته؟ینکنه ش کشهیم ریت یلیکمرم خ ایآر-

 ه؟یکوفته گ هیتخت.فقط  نیبا ا یاتاق رفت نیاون اتاق ا یکل یشد هوشیشما که ب شبینه....نترس...د-

 آنا اومد رومو کردم سمتش. نیف نیف یصدا

 من که سالمم. یچته آج تو

 ....دیمن بود ببخش ری....تقصیشد تیاذ یلیآخه خ-



 یهمسر اجبار

 
386 

 

 دادنش. یحرف زدن با آنا و دل دار کمیاز  بعد

 خواستم منو بزاره خونه خودم که ایشدم و از آر مرخص

 بودن!؟ یک نای:احسان اایآر

 داداش. ینیریگرد ش یمگسا

 .هیکوفت االن وقت شوخ د

 .ریغلط بنده رو بپذ نه

 ...ادینشونت بدم که از کنارش هفتا غلط درب یغلط هی...غلط

افتاد تو نخ خراب کردن  یداد نزن .هامون بدجور ایگفتم. آر ایدست شما بودممم.با داد آر چهیداد زد .....من باز بعد

 هی ینشد. چرا...ول ری...مگه هامون دستگ یفهمیم نتهیرید بیرق اون بخاطر فقط  حالم نیا یاالنم که من تو تیزندگ

 کردنیاونقد رو فرمون فشار وارد م ایآر یداره دستا یبند پ.که هامون هم اون بندو به راحت گنیبند هست بهش م

 که کامال رگ به رگ شده بودن. 

تا من  یمونیم نجایهم یجابر چیه یشه که گفت شما حق ندار ادهیشد. آنا هم خواست پ ادهیپ ایخونه آر میدیرس

 .امیب

 دلم ازت پره. یدهنتو ببند که اندازه کاف یکیفتم که گفت تور ایچشم غره به ار هی

 .گهیراست م یایب خوادیمواظب خودت باش.نم یآنا اج-

 و زد. یقفل مرکز ایآر دمیدرو بستم که د و

 اومد سمت من. اخماش تو هم بود... و

 گفته بود به مامانم که تا حاال دنبالم نگشته بود.  یچ دونمینم 

 .هیختیچه ر نیهاشم احسان پسرم ا یقمر بن ای. دیرنگ از روش پر دیمحض ورود ما مامان که مارو د به

 کالس داره. دهیمدل جد یمامان-
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 تور کردم. یگریچه ج نیاشاره کردم و گفتم بب ایبه آر وبعد

 . نبردم و  البته اسم آنا رو میداد حیواسه مامانم توض ایمن و آر یربع هی....

 نبود. دیکه از مامانم دارم ازش بع یخوب برخورد نکنه که با سوابق میمامانم با آج دمیترس چون

نگفت ورفت...                                                                    نی...واسه همشدیمامانم نم شیبگه پ یزیچ خواستیخواست بره اما انگار م ایربع آر هی بعد

 ....ایآر

وجود آنا  دونستمینداشت م دونمیچرا دلم آروم بود.نم دونمیبودم. اما نم یعصب یلیخ رونیخونه خاله اومدم ب از

 رمیعاشقش شدم. و ازش دلگ کردمیبهش ثابت م دیبودم از نفسم ازآنا. با ریدگ یلیباعث آرامش دلم شده بود.اما خ

 .ستیواسم مهم ن ادیز کنهیاگه از حاال باهاش خوب باشم فکرم

 . یشکرت که بازم آنا رو بهم برگردوند ایخدا

 . ختهیبهم ر یشدم بااعصاب نیماش سوار

 کردم. یرو گاز خال رمویو دلگ  مویرو پدال گاز گذاشتمو تموم دل تنگ پامو

 خونه خودم . نیمدرس منوبزار یآقا-

 فراموشم کرده... یچطور نیمدرس بب ینامرده ها واسش شدم آقا یلیخ

 آنا چشماشو بسته بود و با توقفم چشماشو بار کرد. نگیبردم تو پارک نویماش. آنا  همون سرعت روندم سمت خونه با

 برگشت سمتم و گفت شما کجااااا .... تیباعصبان  باال و منم پشت سرش. سوار آسانسور شدم رفت

 .انداختم  نگاه بهش هیهمون حالت اخم  با 

 ا.داخل ه دیایشما ب زارمیمن نم-

ت باره برگش هیداخل و درو بست  میپشت سرش واستادم و در باز کرد رفت قایدر واحد واستاد منم دق یروبرو میرفت

 دیانگشت اشارشو اورد باال به نشانه تهد دیرسیخودمه ها قدش به زور تارو شونم م یبازم جوجه  نیخدا ا یسمتم .ا

 رو هوا تکون دادو گفت 
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 ارمیسر خودم م ییبال هی دادیغر زدن و دادن ب ینباشه. اگه شروع کن ایدن خوامیه مکه اگه نباش زمیبه جون عز-

 .آره باشه من نامردم من زود فراموش کردم .رسهیزورم به تو که م

 فراموش...هه ارهی.چه راحت به زبون ممیهم واستاده بود یرو روبه

 .زدم  داد تمیگرفتم کشون کشون بردمش انداختمش رو مبل و با همون عصبان دستشو

 ....یفراموشم کرد ی....چ یگفت یچ

 بشون... ییزایچ هیقبلشم  ی...ول یحق دار آره

 نه با من نه با دلم. ینکرد یکار خوب چیکردن اما آنا ه فیواست تعر یو چ یدیشن یچ دونمینم

 .یرو شکست ایآر تو

 که نگشتم دنبالت. ییجاها چه

 ... ین نداراز م یدل خوش دونمیبود عشقت.باشه م نیا

وقت . که تو و اون  چیه رهینم ادمیوقت  چیگذشته ه یاحسان از حالم واست گفته. که شبو روزم چطور مطمئنم

 کاسه بود.  هیدستتون تو  قیاحسان نارف

 زد تو چشامو گفت  زل

 از خونه من رونیحرفات تموم شد.حاال برو ب-

زار .ب ادیاز من بدش م گهیآنا د دونهیقول دادم پا پس نکشم هامون که نم ای.خدازدیحرف م ینطوریآنا بود با من ا نیا

 تاروز طالق مواظبش باشم.

در اصل مال  ینی... تو خونه شده  خونه با پول من نیعوض کردمو داد زدم ا ظمیدل خور و ناباورانه رو با اخم غل نگاه

 یبه حرفم گوش کن دینره...من شوهرتم و با ادتی مونمیخونه م نیتو ا خوادیدلم م یمنه پس حرف نباشه. تاوقت

 بره منم نه تو .حق باتواهه... دیکه با ی... تو خونه خودت بمون اون کسرونیباشه تو نرو ب-

 که بره سمت اتاقش. پاشد
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 خوامیمن میحرف گهیخونه من.د میکه بر یداریبر م تویشخص لیاالنم تمام وسا یبرینم فیتشر یگورستون چیه تو

 بشنوم.

 .رونیاومد ب النیو هیساعت با دوتا چمدون و  میچون رفت سمت اتاقش و بعد ن دیکردم آنا ترس احساس

به من نداره آنا از اولشم مال من  یعشق چیه گهیآنا د ی...اما چرا من عاشق باشم وقترفتیواسش داشت قنج م دلم

 نبود.

.... 

 

 .میشد نیماش سوار

 زنگ خورد ... شیکه گوش زدیغر م زدویداشت با خودش حرف م یه آنا

 .... الو

 ....یاحمد یآقا سالم

 ...میریم گهیدوروز د شهیم لیبله امروز موسسه حتما تشک بله

 بچه ها هم هستن امیمنم م منتظرتونم

 پس گفتم. هیک یکنجکاو بودم که بدونم احمد یلیخ

 .گذشتهیدر نبود من بهت بد نم انگار

 .خواستمیآنا رو نم نیچقدر عوض شده من ا نیکرد و جواب نداد ا سکوت

 . یبود باهاش قرار گذاشت یالدنگ ک نیا یداد بزنم که جواب بد دیداد زدم و گفتم با بازم

دارم واسه کالسا بود...زنگ  یقیو گفت:من....من...موسسه... موس نییو سرشو انداخت پا یگوشه صندل هیشد  جم

 زد....

 دوبار تکرار کنم. یبه بعد خوش ندارم حرف نیاز ا-
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 گفت  اروم

 چشم.-

 .یوفتیبا من درب یکن یهرچقدم سع یخودم یمن دورت بگردم که آنا یاله

 

 اتاق. یکیبزاره تو اون  لشویسمت اتاقش که وسا رفتیخونه....آنا داشت م میدیرس

 سمت اتاق خودش. رفتیبازم م داشت

 چمدونو چنگ زدمو گذاشتمشون تو اتاق خودم. تیبا عصبان رفتمو

االرو کم کان هیرفتم سمت کاناپه و دمیاصال خوب نخواب شبیخسته بودم . د یلیخ رونیتوجه بهش اومدم ب یب بعد

 تو کمد... زاشتیم لباساشو داشت آنا. اتاقم تو رفتم پاشدم  بد خواب شده بودم یلیجابه جاکردم خ

 .کردینم یبود و مخالفت دهیترس انگار

 برداشتموهمونجا شروع کردم عوض کردن . یاز رو چوب لباس مویراحت یلباسا

لند ب نییییه هیکردم که آنا برگشت سمتم.  یپرهنمو خال بیج  پوششم در اوردم ریباز کردم ز رهنمویپ یها دکمه

 .دیکش

 .یدیچته انگار جن د وونهیدختره د-

 گفت نوییانداخت پا سرشو

 لباس عوض کردنه.؟ یجا نجایا-

 کجا عوض کنم ؟کجا از اتاقمون بهتر. دیبا یبگ شهیم

 دست خودم نبود.  گرفتیآنا خندم م یعصب افهیق از

 گفت. یحالت عصبان با
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 تو اتاق هست جز خودت.. یکس یحموم جاشه.وقت تو

 .ستیواسم ن  ایناز تو محرم تر تو د ی.دوما تو زنمهیا گهید زیحموم واسه چ دونمیکه من م ییاوال تاجا-

  نینداره ا یمن معذبم لزوم ینداره وقت یربط چیه-

 .رونیب رمیمن م یبکن کارو

 کرد به سمت در رفتن. وشروع

 

 وسط حرف زدنت. یزد دیردیدل س هیشمام  نیبش   زبون درازت نیبا ا دونمیمن م رونیاتاق پات بره ب نیآنا از ا-

 شد و رفت سمت لباساش. که باز شروع کرد به مرتب کردنشون. یحرص 

ه من خونه گرم بود ب دمیپوش دمیسف یرکاب هی  رونام بود عوض کردم یشلوارک اسپرت کوتاه که تا رو هی.شلوارمو با 

 چه...

 .واوووو  بود چون پشتش به من بود.کارش تموم شد ودر کمدشو بست.برگشت سمتمو دهیآنا هنوز منو ند اما

 شد. یاز تعجب اندازه نلبک چشاش

 به زور کنترل کردمو. خندمو

 گاو... ی...چشا ادی فتمیم یکن شونینطوریا ستیگنده هستن الزم ن یگفتم اوال اون چشات اندازه کاف-

 بود.جون خودم خندشو به زور کنترل کرده  به

 .یدوما. تو به اموال خودتم چشم بد دار-

البد  زدیتخت داشت با خودش حرف م یبرداشت و نشست گوشه  النویو فیحالت اخماش رفت تو همو ک همون

. چشام دمیخواب باز طاق تخت رو انداختم  خودم ارمیحرصشو در ب نکهی...منم واسه اکردیبارم م یداشت فحش کرد

 .زدمیم دشیداشتم د یچشم ریبسته بود و ز

 شده. یحرص یلیبودم که آنا خ مطمئن
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 در اورد و شروع کردبه کوک کردنش . النشویو

 آنا آرام بخشه.. النیرو صدا حساسم اما و دنی....هه...درسته واسه خواببرهیصدا خوابم نم نیکرده با ا فکر

 آشنا بود...   یلیآهنگ از ...خ هینا آهنگ آش هیکالم زد. و بعد شروع کرد به نواختن  یچند تا آهنگ ب اولش

 

  یکارو کرد نیمن ، چرا باعشقت ا چرا

  یحال و سرد یبازم که ب تو

 ها بوده یمن چ ریتقص بگو

 هات از بهونه دمیفهم یبر یخواستیم تو

 من ،  چرا

 کردم که دلت شکست کاریچ مگه

 کرد که به دلت نشست  کاریچ اون 

 بوده پس یبه من همه کارات قول و قرارات باز بگو

 یشده که عشقت باشمو حسش نکن ینطوریحاال ا تا 

  یچشمش نکن یتو نگاه 

 ***  یبهش فکر نکن یکردیروزم فکرشو نم هی یکه حت یکس

 شبامو  مهین یاشکا یدیدیم تو

 هوامو یمعرفت نداشت یب یتو

 تنهامو یدونستیم نکهیبا ا یرفت تو

 شکستنامو  یصدا یدیدیم تو 
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 به پات نشستنامو یدیدیم تو

 مُرد حسمو ییهوی 

 شد ینطوریکه ا یخواست تو 

 یچشمش نکن ینگاه تو یشده که عشقت باشمو حسش نکن ینطوریحاال ا تا 

  یبهش فکر نکن یکردیروزم فکرشو نم هی یکه حت یکس 

  یچشمش نکن ینگاه تو یشده که عشقت باشمو حسش نکن ینطوریحاال ا تا

 یبهش فکر نکن یکردیروزم فکرشو نم هی یکه حت یکس 

 من چرا 

 من چرا 

 

 .واقعا انگار مال خودش بود خوندیخودش م فیظر یو باصدا زدیم النیبود ....اما آنا چون با و یآره آهنگ ملن دمیفهم

 .ستیقبل ن یعوض شده انگار آنا یلیچش شده خ آنا

 ریداشتم ز یچشم ریز  ییبایبه ز نواختیگوگوش م یسنگ ووارید کالمیآهنگ ب گهیآهنگ چند تا د نیاز ا بعد

 .گرفتمینظرش م

 پام بود باز کرد و بدنمو با پتو پوشوند. نییو عارشه رو هم کنارش. اومد سمت من. پتو رو که پا زیگذاشت رو م النویو

 . دیچشماش کش یرو یدست

 من چشه. یآن ایخدا

 از اتاق... رونین از اتاق بازم برگشت و نگاهم کرد. و رفت برفت رونیقبل از ب رونیبره ب خواست

 همه فکر فرار کنم..... نیاز ا کمی. تا خواستیدلم خواب م یلعنت ومدیاونقدر فکر کردم که اصال خوابم نم منم
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 نشد..... اما

 ک بخوابم که نشد... رفتمیهمش با خودم کلنجار م یساعت هی

 هیپا یبود. رفتم سمت اوپن و رو صندل قهیدق ده و  غذا ...ساعت دوازده یاوممممم بو رونیشدم و از اتاق رفتم ب پا

 زل زدم... یآن یگاه چونم کردم و به کارا هیپشت اپن نشستم و دستمو تک یبلندا

 اشکاشو پاک کرد . عیرو شو که چرخوند.متوجه من شد و سر کردی. منیف نیمتوجه من نشده بود داشت ف هنوز

 . یشد داریب یم نگاه کرد وگفت تو کبه باتعجب

 ؟یکرد هیتو... گر-

 پوست کندم.... ازینه ...پ-

 آها.... -

 کرده بود. هیحاظرم شرط ببندم که گر یول

 اب بزن به صورتت غذا حاضره. هیتوام برو  نمیچیم زویتا من م- 

... 

 تنگ شده. اشیدلم واسه قرمه سبز دیاز کجا فهم نیدهنم باز موند ا دمیکه د زویم اومدو

ود بودم که معلوم ب ییایمهربون نیهم وونهیبرنج. و گذاشت جلو دستم .د ختنیبرداشت و شروع کرد به ر بشقابمو

 .ستیانی...رسین یظاهر

 به خوردن. میکرد شروع

 .گردمیبرم ریبرم موسسه.شب د خوامیمن م-

 کارتو زودتر راه بنداز. یحق ندار-

 .میکن نیبا بچه ها تمر دی....مسابقه است با الیخیب ایا...آر-
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باهام رفتار  ینطوری.... مگه من بچه ام ایبر یحق ندار نیک دونمیمن نم نیبچه ها ک نیا نمی.... ببیاصال حق ندار-

 .؟یکنیم

 .ترسمی.هم می.هم زنم یهم بچه ام-

 .زدیکرد و با خودشم هم زمان حرف م یو با غذاش باز نییانداخت پا سرشو

 با خودت. یگیم یدار یچ-

 .... یچیخودش اومدو گفت ها...ه به

 بهتر -

 خندم گرفته بود به خدا . شیشروع کرد به انجام دادن کارقبل بازم

 غذاتو بخور...-

 .تونمینم رمیس-

 که گذشت گفتم کمی

 شرط داره.... هیغذاتو بخور -

 .!؟یعجله گفت چ با

 ... امیب خودمم

 ....رهی... حوصله ات سر مستین یاسه تو که کارچکار...و یایهوع... تو ب-

 اونش به خودم مربوطه... آیبر زارمینکن نم یبه تو چه زبون دراز-

 گفتم تی. با جدکردیم یداشت با غذاش باز هنوز

 د..بخور ..-

 .دمیخندیم دیخنده دار بود اما خب نبا یلیکرد به خوردن خ وبعدشروع
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 .شدیخراب م نقشم

.... 

 و آنا ظرفارو شست.  میکه تموم شد.ظرفا رو برداشت غذا

 مشغول کردم.  میگوشه و خودمو با گوش هیسازو روشن کردم. و رفتم  ییچا-

 . ام فرستادم که حالشو بپرسم. یاحسان پ واسه

 (؟ی.خوبپرسمیدارم حالتو م یچون بخاطر آنا کتک خورد یازت ندارم ول ی)هرچند دل خوش

 .نهیو چهار ساعت آنال ستیب

 شکلکه که دور سرش بانده و دماسنج دهنشه رو گذاشت.  همون

 . یدرد دار دهیحال م گرمیج شهیم خوبت

 .نییلبش مثال پرانتزه ب سمت پا کهیشکلک گذاشت اون بازم

 داش گلم.  یگرفت میانگار الل مون-

 خوبم تاچشت دراد. میلی.خرینخ-

 احت شم.من ر دیکشیم رونیکاش هامون زبونتو از حلقومت ب-

 .ادیدلت م-

 .یلیاوهوم خ-

 تورو ندوست. گهیمن د افتیبرو با اون ق-

 محاله. یهمه خوش بخت نیخدا منو ا یوا-
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بدوزدنش...اشکال نداره بامن حرف نزن دلخور باش  خواستنیدوبار م روزیدر رفته مواظب آنا باش...د یاز شوخ ایآر-

 . چارهیبچه رو خون به جگر نکن بسه بدبخت...ب نیا ایآنا هم روش. اما جون من با آنا خوب باش آر یماال

 .ینیاستکانا اومد که گذاشت داخل س یچون صدا ادیجواب ندادم چون حس کردم آنا داره از آشپز خونه م گهید

و   ونیکنترل و برداشت و تلوز زویم یرو گذاشت رو ینینفره نشست .س هیو رو مبل  رونیاومد ب قهیاز پنج دق بعد

 روشن کرد

ه آنا دستشو اورد که کاپو برداره نبود ب خورمیبودو برداشتم. مثال دارم م ختهیکه توش شکالت ر یکاپ بزرگ یواشکی

 زل زد و بعد به من . ینیس

 اایییبرداشت اشتباه

 کنم.  تشیداشتم اذ دوست

 نه درسته من شوکول دوس دارم -

که گذشت خاستم شکالتو بخورم...با اشتها که مثال دوست داشتم بخورم سر  کمیرو برداشت  یینگفت و چا یزیچ

 . دمشیکش

 همه. بود  تلخ و بد مزه یلیکه شکالت بود ....انگار زهرمار بود .....خ نینگاه داخلش کردم ا هی نییاوردم پا وانیل

 ند زد و گفت:تلخه نه....پوز خ هیشکالت تو دهنم بود آنا متوجه شد  یمحتوا

 قورتش دادم از بس تلخ بود اشک چشام در اومد.. یبا بدبخت ارمیکم ن نکهیا واسه

 دوست دارم.. ممنون... یلیخ نه

 اما من اصال دوس ندارم.-

 .ونیزل زدم حواسش به من نبود زل زده بود به تلوز افشیلب گفت... به ق ریآروم و ز یلیخ نویا

. نزاشتم تنها بمونه یمعلوم بود دوسش دارم وقت ییجاها هیمثل  اون اما  قایبودم دق ریمن مثل آنا نبودم من دلگ چرا

 بروز نداده. یچیه یاما آنا چ
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باشه .والبته از همه مهمتر  ینطوریانا بامن ا خواستمی.اما نخواستمیآنا را از دست بدم واقعا نم خواستمینم من

 برسم. رید دیبشم.روشو کرد سمتمو گفت من برم آماده شم.نبا لیتحم یبه آن خواستمینم

 خانمم برو

 االن... خورهیخدا حتما بهش برم ای دیاز دهنم پر ناخواسته

 .نکیرو گذاشتم رو س ینیروخاموش کردم سTvرفت سمت اتاقمون منم کیمکس کوچ هی بعد

 رفتم سمت اتاق که لباسامو بپوشم. و

 .ختیری. واشک مکردینگاه م شیتاق. آنا داشت با وحشت به گوشدر زدن رفتم داخل ا بدونه

 شده. یخانمم چ یآن-

مام رو از دستش گرفتم.اشک ت یگوش عیفرستاده بود.سر یک گهید نویا یانداختم نه لعنت شیبه صفحه گوش نگاهمو

 تو بغلم . دمیدستم سرشو کش یکیکرده بود با اون  سیصورتشو خ

 اش شدت گرفت. هیگر یصدا

 رو دور گردنش حلقه کردم به خودم چسبوندم. یکیاز دستامو دور کمرش و او  یکیرو انداختم رو تخت.  یگوش

 گر گرفت قلبم بازم تند تر زد واقعا دلم واست تنگ شده بود عشقم ... تنم

 وگفتم . دمیبوس سرشو

 . رسمیهم م کهیمرت نیآروم باش خانمم .... آروووم باش آرومه جونم به حساب ا-

 نکن. آروم باش. هیگر ای.جون آر زارمیتنهات نم گهیآروم من هستم د نفسم

 صدام زد. هیبغض و گر با

 یآر-

 گفتنش پرپر شده بود. یآر نیواسه ا دلم
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 بگو هم نفسم . یجون آر-

 ....ی. از هامون. آریآر ترسمیمن م-

 .نمیحس کردم سرشو برداشتم از رو س رهنمویشدن پ سیخ

.همه  رسهیکس دستش به تو نم چیاشکات خانمم.؟تا من زنده ام ه یبه فدا یآر  انمم.؟من هستمآنا ؟ها خ میمن چ-

 وجودم.

 یزاریکه تنهام نم ایهق هقش گفت .ممنون آر ونیو م آروم

 . میشونیگذاشتم رو پ شمیشونیشدم پ رهیبا دستم قاب کردمو به چشاش خ صورتشو

نا همه آ دمشیبوسیلبامو گذاشته بودم رو لباشو داشتم م امیکه به خودم ب نی. قبل از اخواستمشیتمام وجودم م با

 وجود من بود.

 .دمیرو فهم یزندگ یمعن  با آنا من 

 نداشت. یواسم معن غرور

 آروم زمزمه کردم. و

 .یکنیم یزیرا با بودنت رنگ آم یوهست یکه هست یمرس

 .نمیاشکاتو نب گهیبا دستم پاک کردمو گفتم د اشکاشو

 .دمیپوش رونیکه راحت باشه لباسامو بردم ب نیا واسه

 رفتم تو راهرو تا کفشامو بپوشم هم زمان آنارو هم صدا زدم. یمشک نیو شلوار ج یمشک یپالتو هیدیسف رهنیپ هی

 کفشام بودم سرموکه برداشتم. دنیپوش مشغول

 نمیبیدرست دارم م نمیبار چشاموبازوبسته کردم که بب چند

 از ته دل. قیلبخند عم هیرولبام نقش بست  لبخند
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 داشته باشم جز وجود آنا خواستمیم یبود.واقعا از خدا چ آناواقعافرشته

 رونیتارموشم ب هی یحت یچادرسرش کرده بودصورتشوقشنگ بامقنعه وچادر کش دارش قاب کرده بود.اله هیآنا

 چیه ومدکهیوقت باهاش کنار نم چیه بایاما ز چادر سرش کنه رمیگیزن م یروز هیدوست داشتم اگه  شهیهم ستین

 ...ایاملم نکن آر گفتیم کردویمسخره ام م

 زدم. شیشونیبه پ یجلو وبوسه ا رفتم

 باشه که آنا بپوشه... نیچرا چون قبال درموردش گفته بودم اما نه اونطور که منظورم ا دهیفهم دونمیم

 بغلش کردم و چلوندمش . اوردموین طاقت

 .یییییاه...آر-

 .عشقم.یکنیم یخودته که با قلب من باز ریبه فدات تقص یآر-

در و  سمت  دمشیمتعجب بمونه دستشو گرفتم و کش نیاز ا شترینخواستم ب گهید کردیتعجب داشت نگاهم م با

 .میرفت

بال نکه فرستاده بود و واسش فرستادم گفت د یلمیف یهامونو واسش گفتم حت انیجر یگرفتمو همه  رویام شماره

اندازه آنا واسم مهم نبود من  یزیچ چی...نه ه باینه هامون ....نه ز گهیبندازه. د رشی.که گگردهیسرنخ محکم تر م هی

 طور. نیآنا هم هم دمیکش ادیز یسخت

فن تل نیکه به ش یاون کس یخبر ازش رفتم وحرفا یکسو نداشت و منم ب چیآنا جز من ه دمیبه آنا حق م ییجورا هی

بهش ابراز عالقه کردم که اونم عاشقم بشه.و بعدش اگه من بودم  یکردو باورکردم.آنا زنم بود اون موقع اندازه کاف

کس و  چیسخته که خانوادت تنهات بزارن و ه یلیخ قعا.واکنهیکه آنا مطمئنم االن م کردمیفکرو م نیواقعا هم

بره و پشت سرشو نگاه   یعاشق یادعا یبوده و بعدازکل  که ازاول ابرازتنفرکرده یشوهر هیجز  ینداشته باش

را چ دونمیاحساس.... نم یمن با کل یچون آن دهیکش یآنا ده برابرش سخت دمیکش یکه من سخت ینکنه.همون قدر

اگه  کردمیفکر م دمیکردنش کش دایکه من واسه پ یاز آنا نداشتم با اون همه سخت یچ دل خوریه گهیمن د یول

 کنم. یکارشو تالف نیکنم. اول ا داشیپ

بود. من واقعا  یبود اما حس دوست داشتن یحس چ نیا دونمیبا اخم نگاهش کنم. نم ادیبه دلمم نم یاالن حت اما

 وار آنا رو دوست دارم. وونهیکه د کنمیاعتراف م
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ا تنه کیرو تو دل کوچ ییآرزو چیه کنمیم یو سع زارمیوقت تنهاش نم چیه دارمیناز کردناشم باتمام وجود خر نیا

 نزارم. میزندگ لیدل

تکون دادم دنبال  کمی که سرم بودم  . پشت چراغ قرمزمییخودم اومدم و دست از فکر کردن برداشتم .واه ما کجا به

جور  هیا آنا ب خواستمی. میبسوزه پدر عاشق گفتیاگه احسان بود م رمی....واقعا نتونستم جلو خندمو بگابانیتابلو....خ

 باشم  یا گهید

 ... دمیبلند خند یصدا با

 شده. یگفت :چ یسرد یبا حالت آنا

 .ینگفت یزیتو چرا چ ستمی.؟من که آدرس بلد ننجایا میدیرس یمن کجام ک-

 ....یستیهوع آدرس بلد ن-

 آدرسو واسم گفت کال اشتباه اومده بودم.... وبعد

لحظه خواست دستشو پس بکشه  هیشتم روش که ازاد بود گرفتموگذاشتمش رو دنده و دست خودمم گذا دستشو

 .دیزورش نرس

روزا هاپو  نیمن ا یاما جوجه  زنهی. مث دلم که دلشو صدا مزدیآنا رو صدا م یبود انگار دستامم دستا یحس چه

 شده...

 بود که هامون اون بالرو سرش اورد. یاون بد بخت ک-

 فرستاده بود. یکه هامون واسه آن یلمیاون ف ادی افتادم

و و با چرخ هاش از روش ردشد. ازش متنفر بودم.  یلیتر رینفرو گذاشته بود سر مس هیوحشتناک بود. یلیخ

مردمو جوون مرگ  ییو جوونا ارهیکه م یبدن انسان بخاطر دارو ها یکه کرده بخاطر قاچاق اعضا ییکار تموم  بخاطر

 .کنهیم

  دونمی.نمیآنا خانم هنوز به فکر اون-

 بغض گفت. با
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که  ستیآرزو. مگه هامون آدم ن دویآدم بوده مثل من مثل تو با هزار ام هیکه کشت  ی. اونیمون متنفرم عوضازها-

 .کنهیرفتار م ینطوریا

 دستم بودرو آروم فشاردادم . ریکه ز دستشو

 .نهیبیم یا گهید یجا نهیکاراشو نب یسزا نجایآروم باش خانمم ... ا-

 یکه دست آنا بودو از دستش گرفتم و دستشو تو دستم گرفتم ا الونیو فیداخل موسسه ک میو رفت میدیرس گهید

 . شنیجونم دستاش تو دستام چه خوب جا م

 که موفق نشد. ارهیدستاشو از دستم در ب کردیم یسع  داشت بازم

 کرد. زونیسمت دفتر آنا. چادرشو آو میرفت

 دهیساز ازش شن یسالون که صدا هیر به سمت از دفت رونینداشت. و رفت ب ینگاه به لباساش کرد.مشکل منشور هی

چه  مآیونخودم ی...وللمآیزن زل دینگ ی....هوریاونم بخاطر بلد نبودن مس زی. منم پشت سر آنا البته با فاصله ناچشدیم

 . یعشقت باش گاردیباد دهیم یحال

 ستادنیهمه به احترامش ا ادهیداره... واسه خودش تعداد کالسش چه ز ییایجوجه ما چه برو ب نی...اوه... عجبآ ....ا اوه

 هم پسر بود. یی.جوون بودن اکثرشون دختر بود ده تا

 ...ریبخ روز  :سالم دوستانآنا

 

 ریروز شمام بخ-

 .دیکن یمعرف نیخوایاز بچه ها گفت نم یکی

 کر کنم داداشتونن.پا شدو گفت ف یجلف یلیخ پیت هیکره بودو با شیآرا میلیکه خ یدختر

 بگم دوست داشتم عکس العمل آنارو بسنجم. یزیچ نخواستم

 همسرم هستن. شونیا ریگفت نه خ تیبودو مچ کردوبا جد زیم یکه رو یدست دمیبه آنا بود که د نگاهم
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 همسرم گفتنت بشه. یفدا ایدردت به سر همسرت عشقم. آر یا

 وارفت و نشست سر جاش. دختره

 سالم خوش بختم.-

 .دادیواسه خودش سالم م یرکسه

 شدوینگاهش رو لبخند من ثابت م یدادن. گه گاه حیکنار پسرا نشستم و آنا شروع کرد به توض ایاز صندل یکی رو

 کار کردن بود. همه باحرکت دست آنا شروع کردن به نواختن. ی. درس که تموم شد نوبت به عملگردوندیروشو برم

 .کردنیقشنگ کار م اشونیلیبودن خ خوب 

 .کردنیهم داشت نگاه م هیکردن بق نیو شروع کرد با اونا تمر نییپا انیآخر آنا از چند تا از بچه ها خواست ب در

و با ر یشروع آهنگ انتخاب تونستنیکدوم از بچه ها نم چینداشتم دخالت کنم فقط نگاهم به کاراشون بود.ه دوست

هماهنگ و هم زمان  دیبا آنا با یو بعد نفر بعد کردیآنا شروع م بود که اول یطور شونیآنا هماهنگ بشن .کار انتخاب

نرفت آنا کالفه شده بود.همش  شیپ یاما کار میبود ا. دوساعت اونجشدنیو نتاشون باهم هم صدا م کردیشروع م

 قسمت اول کار نیخوبه جز ا یدوروز مونده و همه چ گفتیم

 

 

 .میلنگیقسمت همون قسمت اوله که ما م نیمهم تر که

 بده. النشویخواستم و دهیاسمش حم دمیکه فهم یداشتم منم امتحان کنم. رفتم جلو واز پسر دوست

 به آنا گفتم شرو کن خانم. رو

  گهیبهم انداخت. و گفت بجنب د یهمه بچه هاساکت شدن .خود آنا هم با تعجب نگاه هوی

 اشتمو واسه تمرکز چشامو بستم ورو شونم گذ الونویجلو واستادو اومدو شرو کرد با نواخت.منم و رفت
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گوشم هم با آنا بود هم با ساز  دادمینرم عارشه رو حرکت م یلیخ زدمی....حاال.... با آرامش و دقت م۳.....2.....1

شده بو واقعا محشر  بایز یلیکرده بود اضافه شدن خ یکه آنا طراح یام هرکدوم طبقه مدل هیبق یکی یکیخودم...و 

 بود ...

 بود. شیآنا و تک نواز نوبت حاال 

حرکات بدنش و با حرکت عارشه مچ کرده بود. آهنگ تموم شد همه دست زدن آنا برگشت سمتم و با  بایالعاده ز فوق

 زدمو گفتم چطور بود. یازش نگاهم در جوابش لبخند دمیکه ند هیکه چند وقت یلبخند

 .رینظ یب یعال

... 

 بود. دهی.رنگش پرستیخوب ن ادیاحساس کردم که آنا حالش ز میشد نیماش سوار

 بود. ی. نه عادشیشونیسمتش و دستمو گذاشتم رو پ دمیچرخ نیاز روشن کردن ماش قبل

 ؟یخوب آنا

 گفت آره یبودم گفت باسرد دهیکه تو رفتارش تازه د یدیهمون مدل جد با

خوام خوب  ینکردم من م ادیانگار هنوز آنا رو پ خواستمیخودم م یروشن کردم.اعصابم داغون شد من آنا نویآماش

 .زارهیباشم اما آنا نم

 یمن چقد سخت دونهیکن نم ینم یقبل نبود. آناکار خوب ی ایعوض کنم من آر زویاومده بودم همه چ من

 یو مهربون یزناشونن.اومدم جبران کنم.اومدم انعکاس خوب یکنارش باشم مث تموم مردا که حام گهی.اومدم ددمیکش

 آنا باشم.

 مهربونو دوست نداره. یایآر یکس انگار
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 خونه  از جلو رفتم و حوصله خودمو هم نداشتم .رفتم داخل میدیچطور رس دونمیروندم که نم عیخونه اونقدر سر تا

 .ومدیم سرم پشت هم آنا

 چش شده بود.... نیا ییخونه آنا رفت تو دستشو میدیرس تا

 فتار آنا کوفت بخوردم.ر نیگشنم بو اما با ا یلیولباسامو عوض کردم.خ رفتم

 .دستمال  با کردیاز اتاق آنا داشت صورتشو پاک م رونیب اومدم

 کردم. دنید ونیخودم مثال سرگرم تلوز ختهیبه هم ر یکاناپه نشستم و با اعصاب رو

 . رونیرفت تو اتاق و لباساشو عوض کرد و اومد ب آنا

 ازش گرفتم. نگاهمو

 .یخوریم ییچا ایآر

 نه.-

 چطور.!؟ شربت

 نه.-

 .ارمیب وهیم

 . خورمی...نم یچینه ه-

 اب شربت درست کرده بود نگاهمو ازش گرفتم. وانیل هیواسه خودش  قهیبعد چند دق رونیلحنم تعجب کرد اومد ب از

 .ونیباهمون اخم رومو کردم سمت تلوز و

 .ییسمت دستشو دییآنا باال اوردو دو ییهوی 

 سمتش و گفتم : دمییدو

 شده.... یدرو باز کن .... آنا چ.... آناا
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حال درو باز  یواسم زجرآور بود آنا ب یلیآنا خ یعق زدنا یصدا ییبه در دستشو زدمیبا مشت م ینگران از

 .ختیقلبم ر دنشیکردباد

 . یشد یچ یآن

 سمت خودمو گرفتمش تو بغلم. و بردمش سمت اتاق. دمشیکش وبعد

 رو تخت. خوابوندمش

تو موسسه آب خوردم  یبخورم حت یزیچ تونمینم دمیرو د یلعنت لمیاون ف ینگران نباش از وقت ایآر ستین یزیچ

 بود... خیتخت کنار آنا نشسته بودم دستشو گرفتم انگار  نییحالم بد شد پا

 سر کوچه رو گرفتم یدر اوردم. و شماره کباب میشلوار راحت بیاز ج مویگوش  افتاده فشارش

 به اشتراک... دهیرس کوبدوپ دیسالم خسته نباش-

 هستم...بله . ممنون خدافظ. مدرس

 رو قطع کردم  یگوش

 .شهیروش. گفتم بخواب حالت بهتر م دمیکش پتورو

 باهاش رفتار کنم خودش باعثش شد.... ینجورینداشتم ا دوست

غذا  ین آنابدو تونستمیجوره نم چیشروع کنم ه خواستمیم ییخودمو برداشتم و تنها یرو اوردن رفتم غذا غذا

 بخورم ... 

 بود. توخواب هم مظلوم بود ... کیشدم و رفتم سمت اتاق و رفتم داخل آنا خواب بود و همه جا تار پا

باز کردانگار  یها....چشماشو به آروم وفتهیرو گونه اش گفتم آنا ..آنا خانم ...پاشو غذا.... از دهن م دمیکش یدست

 حالش بد بود. 

 ...تونمیتو بخور من نم ایآر-
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. دستشو گرفتم که اونم به ناچار پاشد و دنبالم تونمینم گهیخودتو لوس نکن بچه پول دادم غذا گرفتم حاال م پاشو

 هم گذاشتم  یرو که کنار هم بودن روبرو ایاز صندل زدوتایاومد.کنارم

 .نجایا  نیبش-

 با تعجب نگاهم کرد. آنا

 بچه. نید..بش-

سمت خودم که و لقمه  دمیرو که واسه خودم باز کرده بودم. کش ییروبروش همون غذا یصندل یو منم رو نشست

 بزنه که گفتم. یواسش گرفتم .خواس حرف

 .ایریمیم یباال اورد یخورد یاز صبح هرچ زمیعز سیآنا رنگ به روت ن-

 .بده ایآر یسرت قرار بود.بش ریخ ایخاک تو اون سرت آر ینیشدم. رهیخ صورتش به و  گذاشتم دهنش. بعدقاشقو

 عشقم گشنه بخوابه. شهیم ستیکنم دست خودم ن چکار

 دهنش.... کیدومو بردم نزد لقمه

 رو خواستم بزارم که  یسوم

 .یخوریچرا خودت نم ایآر-

 .خورمیراحت م الیمنم با خ یشد ریاول تو بخور که س یخانم-

 .یخودتم بخور دینه با-

 . همون قاشق جلو دهنشو گذاشتم دهنم. دهینشون م یچه عکس العمل نمیبب خواستم

 بعد براش لقمه گرفتم که اونم خورد.  و

ما ا یهست گهیهمون که م تیآنا همسرم بود و حکا کردمیکه داشتم نگاهش م یعاشقتم عشقم با تموم عشق ینی

 .کردیم یا آنا مهربوناراده ب یدست خودم نبود قلبم وجودم همه ب گهی...کنارم بود اما مال من نبود.دیستین
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 نهی. و دست به سیدادم ب صندل هیاون غذاها تموم شد تک یکی خوردمیدوتامن م میهر دوغذاکنار هم بود یآخرا تا

 وگفتم

 .دیخوش مزه بود ....چسب یلیممممم خ-

   هیآشپز کباب نیدست پخت ا نکنه

 نگاه موشکافانه بهش کردم . هی بعد

 . گستید زیچ هیمزه  دمی....االن فهمنه

ونه .دستمو بردم چکندیولپاش گل انداختن. و داشت پوست لبشو م نییسرشو انداخته بود پا دیکه منظورمو فهم آنا

 اشو صورتشو اوردم باال.

 خجالت بکشه. شتری.که بارمیبه روش ب خواستمینم

 خوب بود خانمم؟حالت بهتره؟-

 .نییسرشو انداخت پا بازم

 . نکیدم و ضرفارو بردم گذاشتمشون تو سکنم پاش تشیاذ گهید خواستمینم

 دستت درد نکنه. ایآر-

 بود.  یکاف تابمیواسه آروم کردن دل ب نمیهم

 ی. و بعدش لبخند من. سرمو به پشتدیچیپ النی. ویبودم که صدا دنید ونینشستم مشغول تلوز ییرایتو پذ رفتم

 یلیآنا رو نداشتم.هامون خ هییتحمل جدا گهیاسترس داشتم واقعا من د یلیخ دادمیم گوش فقط و  دادم هیمبل تک

 مواظبش باشم. دیزرنگه. با

شد منم سرمو برداشتم و گفتم  وهیام اورده بود مشغول پوست کندن م وهیکه گذاشت آنا اومد و نشست م کمی

 ... یشیمطمئنم موفق م

 .دستیفای. بمیلنگیم یلیفکر نکنم اون قسمت اولشو خ یممنون ول-
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 باهات هماهنگ شه. تونهینم یکس ینی

 .یدیند مگه

  نمیداشتم بازم لبخندشو بب دوست

 نفر باهات خوب مچ شدآ. هیاون آخرا  یخوب ول دمیچرا د-

 از پوست کندن برداشت و باتعجب گفت. دست

 .یکمکم کن یخوایکه م نگو

 کمکت کنم. خوامیکه م گمیلبخند گفتم:م با

 ...یمرس ایآر یذوق خودشو کنترل کنه .با لبخند گفت وا نتونست

 عشقم. شهیخواهش م-

 حرفم تعجب کردوابرواشودادباال از

 

 .کردی. اما اخماش تو هم بود داشت کالفه موهی.گفت شروع کرد به پوست کندن میزیچ هیلب  ریز

 .میرو گوش تمیکرد عصبان یخال به  بر داشتمو شروع کردم مویگوش

 بخور. ریبگ نویا ایب ایآر-

 به دستش کردم که پرتغاالرو پوست کنده بود .از دستش ناراحت بودم. ینگاه

 خوردم. یحرص ی.اندازه کافخوارمینم-

 بخور. ریبگ نویا ایب ایآر-

 به دستش کردم که پرتغاالرو پوست کنده بود .از دستش ناراحت بودم. ینگاه

 خوردم. یحرص ی.اندازه کافخوارمینم-
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 گفت .... یزیچ هیلب  ریز دوباره

 زنمیدارم حرف م یبلند داد زدم .... وقت یبره منم پاشدن وبا صدا شدیاعصاب واسم نمونده بود....داشت پام گهید

 بتمرگ ...

خورد شدن  یصدا یعسل زیبودم با مشت زدم رو م یبازم داد زدم از خودمم عصب ایترس زل زدو نشست خدا با

 شه یه تو شکمشو اشکاش جارباعث شد.آنا پاشو جم کن شهیش

 چشم آناحولم کرده بود یاشکا دمیتو صورتم کش یدست

نره من  ادتیبد... یلیآنا خ یکنیبد تا م ی... داریشد ینطوری...چته چرا اییزدم.خودمم بغض کرده بودم تو آنا داد

نره همون  ادتیمغرور خودخواه بودم.. آنا من اشتباه کردم... اشتباهم بزرگ بود بازم حق باتواه  یهمون آدم اخمو

واست گفت.واسه خودم  زویگشتم احسان که همه چ دنبالتشهر درندشت  نیمن تو ا یدیکه تو مند ند یاندازه ا

قانون مستثنا  نیو تو از ا شنیآدما عوض م نکهی... غافل بودم از ایخودم یتو همون آنا کردمیمتاسفم فکر م

 و.بعد تسوزن تو انبار کاه بود داکردنیشهرِ دَرَندَشت انقدر دنبالت بگردم مثل پ نیاِنصاف نبودکه توا یدونی...میستین

 ..یو خودتو نشونم ند کردمیمن دنبالت م یمعرفت. بدون یب

 .میهر دومون عوض شد میکه از هم دور بود یمدت نیتو ا انگار

 از قبل شتریکردم ب رییتغ هی... هیرفتم اما نه  شتیکه از پ امیاما من همون آر یدیشن یچ ای یدید یچ دونمینم

 خوامتینم ایکه بخوام تورو عذاب بدم....)دادزدم(....بگو آر ستمین یمن کس ی....ولخوامیخاطرتو خواستم وم

 فهممتیم.نیفی...از بالتکلترسمیم ریهامون ....از تقد از ترسمیآنا م ینیبیمنو به چشم نم گهیبخدا د یبگوو....لعنت

 یردنک یکار چیگفت ه یوقت یبود ادمیبه  شهیاحسان گفت تو هم ی. وقتیییفهمیاما م دمیآنا... منم از تو عکس د

 ییواسه داشتن عشقم .اون آنا لیچرا چون عاشق بودم و دنبال دل یدونیدلم آروم گرفت. م یاز تو حرف زد آن یوقت

 کرد.  ازین یبابیآشغال مث ز هیدلمو آروم کرد دلمو از دوست داشتن  شیبود.با مهربون یمهربون یالهه  که

 توقع دوستم داشت. ... یوب غیدر یمهربون بود که ب یبود.... اونم آنا مینفر دل خوش هی ایدن توکل

من  یدیشن ی...وقتیخواستیتو....اگه... منو....م دمیفهمیکردم م داتیهمون وقت که پ دیآنا با یدونیدادم م ادامه

 دلمو آروم ایکس تو دن چیه گهیآنا د یعذاب بکشم.تو عوض شد نهمهیا یزاشتیم دی.نباگردمیدربه در دنبالت م

 یلی... خشدمینم فشیوقت حر چینشم چون ه دلم ونیکردم که مد یکار شهی... هم یمعرفت یب یلی....خکنهینم

 ....دنی... اما باعقلم جنگرفتینم خواستیآنا اگه تورو م گهیو م گفتیعقلم به دلم م یسخته بود وقت
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که از خودم  یدیجد یایآر نی... چون ادهیرو بروز نم یعالقه ا چیه گهیمرد.. د ایلحظه آر نیامشب به بعد از هم از

 دیبا دمیخون دستم شدم و لباسامو پوش الیخی...رفتم تو اتاقم بزونهیباشه که ازش گر یکس رونیآو خوادیساختم نم

 زنگ. یزنگ ایروم  یروم ایمتنفر بودم  یفیبود از سکوت و بالتکل دهیفا یب رفتمیم شهیواسه هم

 .زدیم رونیهام داشت ب قهیکتم گذاشتم...شق بیتو ج لمویو موبا چیسو

 نی....ا یورود یرفتم تو راهرو نکهیهم . آنا سر جاش نبود هه معلومه که از خداشه من برم ....رونیاتاق اومدم ب از

 البد اومده بدرقه.... کنهیچکار م نجایا

 که آنا دستشو رو دستم گذاشت... رمیبگ خواستمیرو م رهیسمت در و دستگ رفتم

 پس زدم. دستشو

    اینه تورو خدا نه ... نکن آر یو زجه گفت آر هیرو دوباره گرفتم که باز مانع شد.و با گر رهیدستگ و

 . میغمو به دوش بکش  نیا دید آنا برو کنار چرا با-

 انا شدت گرفت.  یها هیگر

 تمخواسیبا رفتنت م یبازم تنهاشم.تو نفسمو ازم گرفت دمیترسی.. م هیهمه باز نایاشتباه کردم فکر کردم ا یآر

ن دربرابر هامو یمواظبم باش یکه برگشت یکنیاحساس گناه م کردمیمن فکر م ایرو ازت بشنوم آر یاعتراف عاشق

 سر بار باشم.  خواستمینم یفهمی...م

 .رونیباز کردم که برم ب درو

 و هق هق ادامه داد  هیبا گر ترسمیم تویب یاینرو تورو خدا نرو من از دن ایدور کمرم حلقه کرد وگفت.آر دستاشو

بزار منم اعتراف کنم. که تو  یاما االن که گفت یبر دمیترسیتحمل ندارم .منم دوست دارم م گهید رمیمیبخدا م یآر

 .یرفت ویکردم اما مال من نشد یمرده متحرک بودم .واسه داشتنت هرکار هینبودت فقط 

بخدا  یبه فکرت بودم. آر شهیهم یدونی. مدمیخوابیم گرفتمویهرشب عکستو بغل م یدونی. مرمیمیمن م یبخدا بر  

 ایدفعه هم نرو آر نی.ا خواستمیرو م ایآر نیمن فقط هم خوامینم یچیه ایاز دن گهی...د ترسهیدلم نم یهست یوقت

 یراگه ب دمیهر روز ...اما باش حاال که حرف دلتو فهم روز.اصال اخم کن کتکم بزن...هر  کنمیدق م یاگه بر نیبمون بب

 باشه . یآنارو با رفتنت کشت
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ور دستاش ک د ختیریآنا م ی. اشکارمیمیاگه هامون دنبالم نگرده و منو نکشه مطمئن باش من تو نبودت م یول برو

 محکم منو گرفته بود. یلی. و خدیلرزیکمرمو حلقه کرده بود م

 .کنهیم یبرمو قلبم جا بزارم اصالمگه آدم بدونه قلبم زندگ ی...تنهاش بزارم چطور  تونستمیم یچطور

 هنوزم دستشو دور کمرم محکم حلقه کرده بودم. کردمیم هیگر آنا

به سرش  یبرم.دستامو دورش حلقه کردم و بوسه ا خواستمی. کجا منجاستیمن ا یایه شه دنهول دادم که بست درو

 زدم...

 نرفتم..سرتو بردار. نی...باشه ببیباش خانم آروم

 به باال نگام کرد. نم اشک از چشاش معلوم شد. نییاز پا سرشوبرداشتو

 

ک وقت اش چیه خوامینم کشمیکه نفس م یکه من مردم وتا وقت ی. تا وقتیکن هیعنوان گر چیبه ه یحق ندار گهید-

 . نمیچشمات و بب

 ام نهیگذاشت رو س سرشو

 

 .یتوام منو دوست دار ستیخواب ن نیا ای....آریزاریوقت تنهام نم چیه ینی-

 کردمو یخنده ا تک 

 

 .برو صورتتو بشور خانمم.خورمتیم یدون ینم یزیریچرا بازم مزه م ینیریش-

 

 کار مهم تر دارم. هینه -

 تعجب نگاهش کردمو گفت  با
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 .یاریو از دلم در ب یمنو بوس کن یخوایم دمیفهم ه؟آهاااایمگه چ-

 

 زدم؟ یحرف نیهوع .من همچ-

 خودت نه اما دلت آره.-

. مدیکتمو گرفت و منم دستم کش نیو منو برد سمت مبل و نشوند رو مبل . آروم آست  ایو گفت ب دستموگرفت

 زد یکت رو زخم سوز بد دنیکه رو دستم بود بخاطر کش ی...زخمرونیب

 نگران شه. یآن دمی.ترس دمیهم فشار دادم لبمو گز یچشامو رو آروم

بود.حواسم به  قیعم میخراش رو ساعدم خورده بود تا حدود هیشده بود داد با .دستم  یکه خون رهنمویپ نیآست

 .دمیرو شن یبغض آن یدستم بود که صدا

 

 .زنهیسوز م یلیاالنم خ وونه؟البدید یدستتو چکار کرد نیبب-

 

 بلندو در اوردم.وگفتم یبا صدا هیگر ی.وبعد ادایلیخواستم سر به سرش بزارم گفتم اوهوم اوهوم.خ منم

 

 خدا.  ییییخدااااا مردم وا یا-

 .یدرد دار یدید یدید-

 سمت آشپز خونه. دییدو وبعد

 از خنده.  دمیلحنش ترک نیبا بغض گفت.با ا نویا

مبل دونفره. و بهم گفت بچرخ  یرو همراه خودش اورده بود کنارم نشست رو هیاول یلحظه بعد جعبه کمک ها چند

 سمتم 
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آروم بعدش باندو برداشت  یلی. خکردیم اطیاحت یلیرو زخمم خ ختیریبا دقت و آروم م نیسمتشوبتاد دمیچرخ

 و باند زد.ر آروم  مچ دستم بود و چسب یزخم پنج سانت باال

تو دلم نبود. خواست پاشه و  یچیه گهیانگار د کردمیم یچرا احساس سبک دونمینگفتم نم یزیمدت چ نیطول ا در

 . مردمیتو بغلم داشتم واسش م دمشیجعبه روبرداره که دستشو گرفتمو کش

 .؟یشد وونهیمگه د ایافتاد تو بغلم آررررر غیج با

 

 وقته. یلیاون که بللللله خ-

 پس خدا شفات بده .-

 .دیییییییخوشش آ ندیب وانهیچون د وانهید گنیالزم به ذکره که م یخانم یالبته آن-

 ااااااایآر-

 بفداتتتتت.-

 .کشمتیم-

 که از خودم سراغ داشتم. گفتم  یلحن چندش آور با

 .شیپ شیپ میجووووون ما که کشته مردت یا-

 .ادینم ادمی دمیکه انقد خند یبار نیآخر. آنا  شروع کردم به قلقلک دادن و

... 

 

  کردیلب همش غر غر م ریو ز کردیهارو جارو م شهیش آناخورده

 رفتارت... نیتحمل کنم ا دیبا یکم با خودت حرف بزن از االن تا ک یخاله قز یهو-
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 ...یباهاش کار نکرد یوقته جد یلیاما خ یکار کن درسته کارتو بلد النیبا و کمیزدن من پاشو برو  دید یبه جا ایآر-

 فردا االن خسته ام... شهینم-

 االن واگرررنه... نیجارو دست به کمر شدو گفت نه هم با

 رو گرفته بود باال که بزنه. جارو

 هم عوض کنم. نارویا ارمیخودمو ب النیبرم و امیاالن م ممیمن تسل میبردم باالو گفتم تسل دستمو

وقت بود که بهش نگاهم نکرده بودم.هه...  یلیاوردموبازش کردم. خ النممیو .رونیلباسامو عوض کردمو اومدم ب رفتم

...من الیخ یشد....ب یگرفتم.دست آخرم چ ادی النیماه و هیعرض  بادریکردم که واسه تولد ز نهیچقد تالش و هز

رو کردم سمت آنا که کارش تموم  کنمیکرده و خدا رو شکر م رونیرو از قلبم ب تهیفرشته رو دارم که اون افر ایاالن 

 دستش گرفته بود.اما رفت نشستو گفت  النشویشدا بود و اونم و

 چطوره. میزنیآهنگ و م هیمن. بعدش با هم هماهنگ  یکی بعدش  االن تو شروع کن-

 شاد. ای نیغمگ-

 .نیاول غمگ یکیاز هرکدوم -

 فکر کردم بعدو به آنا گفتم.  کمی

 به تو ...  .کنمیم میآهنگ وتقد نیا-

 .دادمیهرشب گوش م نوی. ودر نبودت ازنمیم تو واسه فقط و  دوسش دارم یلیخ خودم

 

 ، دلم تنگته یبی، با حال غر یبیحس عج با

 

 از عشق و عادت ، بدون حسادت ، دلم تنگته پر 
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 ، دلم تنگته  هی، بدون کنا هیگال یب گِله 

 

 ، دلم تنگته یجور قشنگ هی،  یاز فکر رنگ پر

 

  شنیو همه دل پر ستین یشکیواسه ه یشکیکه ه ییجا تو 

 

  شنینم کهنه که  خاطراتت واسه تنگه تنگه  دلم

 

 لحظه کنار تو بودن  هی یتنگه تنگه برا دلم

 

 روشن یچراغا خوابن و  شب شد هزار شب که خاموش هی

 

 فکر خسته ، دلم تنگته  نیدل شکسته، با ا منه 

 

 و پاک ، دلم تنگته  یبرنمناک ، تَر و ا یِچشما با

 

 که چه ساده، بدون اراده ، دلم تنگته نیبب

 

 ترانه ، چقدر عاشقانه ، دلم تنگته  نیا مثل 
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 یشب شد هزار شب ، که دل غنچه  هی

 قرار بوده باشه ماه

 

 به سازم نرقصه به کامم نباشه ایکهح دن یستین تو 

 

 یریبگ یعشق سراغ نیاز ا دیمنتظرشم که شا چقدر 

 

 یریپذ یکدوم روز ، منو با تمام دلت م یک کجا 

 

 فکر خسته ، دلم تنگته  نیدل شکسته، با ا منه 

 

 و پاک ، دلم تنگته ینمناک ، تَر و ابر یِچشما با

 

 نیکه چه ساده ، بدون اراده ، دلم تنگته مثل ا نیبب 

 

  ، چقدر عاشقانه ، دلم تنگته  ترانه 

 

 شده. یجور هیتموم شد احساس کردم آنا هم  آهنگ
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 حرف. ی.بکردینگاهم م داشت

 چطور بود.؟-

 بود  یعال-

 .یرسیمن نم ی.هرچند به پایچند مرده حالج نمیحاالتو پاشو ب-

 

 

 

 من. ای ینداره تو خوب باش یفرق من واسه  زد و گفت یلبخند

 بزار به سازت گوش بدم. ینیرینکن ش یدل بر گهیخب د-

 بود گفت  یچشماش رو گل قال کردینم نگام

 .انیجهان یآقاست به اسم عل هیخوندم خوانندش  یهر وقت دل تنگت بودم م یتو نبود یقطعه رو وقت نیا  -

 چون متن آهنگشو دوس داشتم صداشم قشنگ بود . دوست داشتم خودمم بخوونم... اما

 رفت عقب و شروع کرد.... کمی

 ی.واسم عادیییاعتراف کنم عال دیبا زدیبود آنا از منم بهتر م یاولش فوق العاده بود حرکت دستش ستودن ینتا

 سازش  کردیآرومم م شهیهم شدینم

 شروع کرد. و

 لحظه نیتو ا یمن هست ریهم درگ تو

 

 لرزهیمن تو چشمات اشک م یهم ب تو 
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 یشیهم تو خلوتت دلتنگه من م تو 

 

 ارزه  یم ایدن هیحست برام  نیهم 

 

 یهوا رفت یب نکهیهر روز از ا کشمیم آه

 

 یهست گهید یکیبا  کنمیوقتا حس م یگاه 

 

 یهوا چرا رفت یب نکهیهر روز از ا کشمیم آه 

 

 یهست گهید یکیکه االن با  گهیم حسم 

 

 با هوات  شمیتازه م یاگه برگرد رهیگیتمومه لحظه هام جون م کشمیآه م  

 

 هر روز من که باز قراره بشنوم صدات هیایشده رو نیا

 

 برگرد رهیقفس بم نینذار که قلب عاشقم تو ا ایب ایب 
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 تو سر کرد یب شهیخونه سوت و کوره نم هیفضا ایب ایب 

 

 یهوا رفت یب نکهیهر روز از ا کشمیم آه 

 

 یهست گهید یکیبا  کنمیوقتا حس م یگاه 

 

 .یهست گهید یکیکه االن با  گهیحسم م یهوا چرا رفت یب نکهیهر روز از ا کشمیم آه 

 .یلیافسرده شده بود. خ یلیبود تو نبودم . خ دهیکش یتموم شد واقعا آنا چ آهنگ

 .ایچطوربود آر-

 بود عشقم مث خودت. یعال-

 

 . میکرد نیاز اون تا ساعت دو تمر بعد

 که رفتم. از پشت سرش . رونیب ومدیداشت م ییخواب شد آنا رفت مسواک زدو از دستشو موقع

 .پخخخخ.گفتم

 .دنیزد که پرده گوشمام به هم چسب یغیج چنان

 رررمشیبگ اومدم خودم به تا اتاق سمت کرد فرار و  تو سرم دیدر اورد کوب شوی.دمپاشدمیازخنده داشتم ولو م منم

 و درو بست.... شیسمتش اما رفت تو اتاق قبل دمییبودو دو رید
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 ؟یبخواب نجایا یبر یتو اتاقت بخواب مگه نگفتم حق ندار ایندارم ب تیکار وونهیآنا باز کن اون درو د یهو-

 

... 

 ...آنا

 ایمو دادم به در آر هیامشب بد تر شد پشت در نشستمو تک یورجه وورجه ها نیحاال باا کردیسر شب دلم درد م از

 .زدیبه در م زدویم صدام همش  داشت

در اومد تو . سرمو بر  یاز ال ایبه در اورد منم سر خوردم . آر ایکه آر یبا فشار ییهویاما... دبرهیندادم شا جوابشو

 .کردیداشتمو نگاهش کردم از باال داشت با اخم نگام م

 گفتم. فیخف یآ هیکه پاموتو دلم جمع کرده بودم و  دیکه منو تو اون حالت د بعد

 نگاهش عوض شد. رنگ

 .یشد یچ آنا

 .دمیکشیکه بگم چه مرگمه خجالت م شدینم

 .کنهیفقط معدم درد م یچیه

 .ادیگفت خسته ام حتما االن خوابش م شمیدوساعت پ ایآر

 .یگفتیهست قرصه معدست.به لطف معدم.زودتر پ ادیکه ز یزیخونه چ نیخانمم ا-

 چکار کنم ناچار بودم بخورم . دیخدا حاال با یا

 .... ییییخدا قرص اشتباه یقرص بهم داد ا هی آب و وانیل هیتو آشپز خونه.  میرفت

 !؟یتو ازش دست گرفت ستیمعدته آخه معده که اونجا ن یآنا مطمئن-
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خدا  ینداشت.وا یگذاشته بودم که به معدم ربط ییجا قایخم شده بودم جلو و دستام دق کمینگاه به دستام کردم  هی

 . یبزرگ یچه سوت

 ...ی... آنیی...بابا دستم سرخورده پا یچیه-

 روشن کرد... ونویهم تلوز ایرو کاناپه آر دمیو خوردم و رفتم تو حال دراز کش قرص

 خدا... یییبود ...وا دهیامونمو بر یبد جور دلم

 دویخوب نشه تو که سابقه معده درد شد یکه با قرص قو هی.آنا کدوم معد دردیآنا...معدت چطوره.. چرا خوب نشد-

 .یندار

خالص شم پاشدم خواستم برم سمت  اینگاه آر ریکالفه شده بود. وهمش هواسش به من بود خواستم دس از ز ایآر

 راست واستم از درد دلم. تونستمیاتاقم اصال نم

 پاشد و اومد سمتم ایآر

اصالهواسم نبود.دستمو گرفتو بردم سمت اتاقش  دمیکه زودتر نفهم دی...آروم باش ببخشیدرد دار یلیخ یآن-

 بخواب.رفت سمت اتاقش... نجایا ایب سرده اتاقت نکرده الزم گفت که  واستم بگم برم تو اتاق خودم بخوابمخ

در اومد کجا  یصدا رونیروم و رفت ب دیرو تختو پتو رو کش دمی... دراز کشدهی. البد فهمدمیکشیخجالت م یلیخ

 کردو ... دیدرو هم کل یرفت حت

 رود بدتر اشکم در اومد. دهیهم فهم ایخودم جمع شده بودم آر تو

... 

 تخت . نیینگفت وگذاشتش پا یزیاومد تو اتاق چ کیپالست هیبا  ایدر اومد آر یکم بعد صدا هی

 قبل رفتنم گذاشتمش. دهیحتما دم کش یی؟ چا یسالم خانمم خوب-

 .ومدیهم که بوش م نیو دارچبود.  ختهیکه نبات توش ر ییچا وانیل هیاومد داخل.با  قهیو بعد چند دق رونیب رفت

 .شهیبخوره خوب م نویعشق من ا-



 یهمسر اجبار

 
423 

 

خوب بود  یلیروبخورم خ ییرو از دستش گرفتمو منتظر موند که چا ییقورت بدم .چا وانویل خاستمیخجالت م از

 خدا پد ندارم... یافتاد انگار برق سه فاز بهم وصل شد وووووا ادمی یزیچ هی ییهویآروم شدم.

 کیزد و گفت اون پالست یاورد.و لبخند رونیب یهم سرشو از گوش ایبود آر یکه رو عسل ینیگذاشتم رو س وانویل

 گذاشتم تو آشپزخونه و برگشتم. نویمنم ا ییدستشو یپات مال تواه. تا بر نییپا

که باز کردم حدسم درست بود پد گرفته بود  کویکن پالست دیخدددددا منو ناپد شهیبدترم م نیاز ا ایخدا ینی 

 م. واس

باز بود و نور شب  یاتاق شدم برقا خاموش بودن. در اتاق آر یو پدو استفاده کردمو دوباره راه ییسمت دستشو رفتم

 نییحد ممکن پا نیبود. و به سقف زل زده بود سرمو تا آخر دهیرو تخت دراز کش ایخاب اتاقو روشن کرده بود آر

 .دمیکشیخجالت م زشکردم ا ایپشتم به آر دمویانداختمو رفتم رو تخت دراز کش

 خانمم. یبهتر-

 اوهوم -

 .یوفتیتر از روتخت ن نطرفیا ای.بستیفقط واسه تو که ن هیعاد نیخانمم ا یخجالت بکش سیالزم ن-

 که بد ترش کرد. از جام تکون نخوردم.  نیخدا ا یا

 خوابه ... ایگذشت فکر کردم آر قهیدق چند

 چونم. ریشد رو بدنم تا ز دهیپتو کش دمید که

گردنم  ریتو بغلش. از پشت بغلم کردو بازوشو از ز دیشدو منو از لبه تخت کش کیبهم نزد کمیاما  دیهم دراز کش ایآر

 دستشم دور کمرم حلقه کرد. یکیرد کرد و اون 

درد  دیکه گذشت انگار از رو نفسام فهم کمی.نجاستی...جات ا یبخواب نجایا شهیهم دیبا ایآروم زمزمه کرد. نفس آر و

 دارم.

 یااز نفس نویگردنم ا کهینفس بکشن.سرشو اورد نزد نایاز سرم در اورد و گفت آنا حداقل موقع خواب بزار ا مویروسر

 روعش بود کمرم دور که دستش با  به پشت گردنم زدو ی. بوسه ادمیفهم خوردیداغ و کشدارش که به پشت گردنم م

که تو بغل عشقش باشه  نیکس از ا چیعشقم بود ه ای. دروغ چرا ...آر پام رو انداخت پاش و.دلم دادن ماساژ به کرد
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کوه...  نیکسم پشتم بود.ع نیزتریرو داشتم عز ایکردم ...چون االن آر تیو بعد از مدت ها احساس امن ادیبدش نم

 منو با آغوشش آروم کنه. ایبود بازم آر نیهرشب و هر لحظه ام ا ی.آرزو زارهیتنهام نم گهید ایآر دونمیم

 .ریبخواب خوشگلم. شبت بخ-

 خوابم بردبعد از مدت ها با آرامش ... یک دمیرو دلم کم کم دردمو آروم کردو اصال نفهم ایآر یماساژا

 

 ...ایآر

 ینینگرو بازوم س یزیچ هیبه بدنم بدم.  یکش هیدستامو ببرم باال و خواستمیچشامو باز کردم م میاذان گوش یصدا با

 .سرمو ناخداگاه برگردوندم .کردیم

متش س دمیچرخ ختیتو دلم ر یذوق هی. ستیهنوزم آنا کنارم ن کردمیچرا فکر م دونمیرو لبام نقش بست نم لبخند

فدات  ای...آرکردموی....دستمو تو موهاش نوازش م یممنونم...واسه همه چ ای.دستمو گذاشتم رو گونه اش خدا

 ...عروسکم  شه

 بهش دادما... می...ا...ا..ا قرص اشتباهدمیفهم ریشد... من خرو بگو چه د تیاذ یلیخ شبید رمیبم یاله

من همه دخترارو  می....البته از حق نگذر هیفرق داشت با بق یلی...آنا خدیدختر معذب بود چقد خجالت کش نیا چقد

مثل  گنلنیم یکمی اشونیسر هیسطا و نیخوبن ا ایلی... خ ستنی...آنا بهم ثابت کرد که همه مثل هم نکنمیقضاوت نم

 چشم  .منهیآنا واسم کاف هی ایداشته باشم. از کل دن اقتشویل دوارمیمن شد ام بیپسرا...اما خدارو شکر آنا نص یلیخ

تا  بندمیآنارو سر راهم قرار دادبستم و م نکهیوقته به نشونه تشکر از خدا واسه ا یلیخ دخترا همه رو

 دارشیدرد داشت بزار وقت حرکت ب یلیخ شبید  نماز بخونه شدینم که آنا  کنم اما دارشیب خواستمیم  .شهیهم

 ییآروم اوردم ...رفتم سمت دستشو رونیسرش ب ریدستمو از ز شیشونیبوس آروم نشوندم رو پ هی. کنمیم

 سازو روشن کردم... ییوضوگرفتم...چا

دوست داشته باشه. دوست  دوارمیخودم گذاشتم ام قهیخودمو آنا رو هم به سل یخوندم و بعد از نماز لباسا نمازمو

 لباسامونو... میبا هم ست کن میرونیب یوقت شهیداشتم هم

 هی. واسه آنا واسه خودمم یمشک نیشلوار ج هیو  یشال مشک هینبود بر داشتم و  یمنشور  که ریس یآب یمانتو هی

 یلی...اوفففف خیشال برداشتم به رنگ مشک هی.واسه دور گردنمم یمشک نیج هیآنا  یهم رنگ مانتو یآب رهنیپ
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خدا االن  ی....امیکنیهمه لباسامونو باهم ست م دبه بع نی...اما از ا میهمرنگ نداشت ادیسخت بود ست کردن آخه ز

ر داشتم و ب نتیو از تو کاب لیوزنب رونی. از اتاق اومدم بکنهیم فیتکل نییواسه لباسامم تا گهید نیآنا بگه ا دیشا

 ...لیوفالکس پر کردمو داخل زنب وانیلدوتا 

مونده. رفتم داخل اتاق .....کنار آنا رو تخت نشستم  یآن فقط  بود یاوک یخون آشپزخونه همه چ شیرو پ گذاشتم

 شد.... ریآروم صداش زدم عروسکم....آنا ....خانمم.....پاشو که د

 یخندم گرفته بود وا یلیشد خواب موندم از حرکتش خ رمیفنر نشستو گفت ساعت چنده خاک تو سرم د نیع آنا

 چکار کنه.. دونستیبودم و آنا نم دهیبودن و رو هوا معلق. آقا من از خنده ترک ییجا هیخدا موهاشو هرکدوم 

 زد... غیج

 .میاونجا باش دیبا ازدهی رهیکم بخند ....آماده شووو. ..د ایاههههه.آر-

 و خندم کنترل کردم رفتم سمتشو بغلش کردم .پا شدم گرفتیاش م هیداشت گر گهید

 حله. یمرتب آماده کردم فقط شما اون لباسارو بپوش رویخانمم آروم باش ....چمدون آماده است. همه چ-

 گنگ نگام کردو بعد کمی اول

 .سینکن االن وقتش ن یبوده ؟باهام شوخ یکار ک گفت 

 . یمنو دست کم گرفت-

 .یآر یو دور کمرم حلقه کردو گفت مرسراحت شد ....دستش الشیخ انگار

 .دیچونه امو بوس ریبعد پاشد رو پنجه پاش و ز و

 ....زارهیحرکتش کنترل که واسه آدم نم نیمن بگردم واسه ا یاله

آنا  ی. که احساس کردم دستادمیبوسیآنا م یلبشو بالبام قفل کردم. چشمامو بسته بودم و لبا نییبردم پا سرمو

 پشت سرم قرار گرفت. 
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تم .  دوست نداشدمیبوسیلباشو م شیو مشتاق تر از چندلحظه پ شترینباربیحرکتش قند تو دلم آب شدو ا نیا از

 یمعن یشدن واسم ب ریدستمو دور کمرش انداختم س کردیم یلحظه تموم شه. آنا هم داشت بالباش منو همراه نیا

 د.چسبون نمیسرشو رو س دویکش قیعم فسن هی.دمیورده وسرمو عقب کشلحظه احساس کردم آنا نفس کم ا هیبود.

 

 صبحونه عمرمو خوردم.  نیداد.خوش مزه تر یچه حال شیآخ

 ..االی خوامیبازم م آنا

 امو گفت ... نهیمشت کوبوند به س با

 .....اااااااایآررررررر-

 عشقم. دیخجالت کش یاله

 ب فدددددددات.-

ه رو ک ییهمون لباسا نییکه آنا هم اومد پا نیگذاشتم تو ماش لویرفتم وسا دمیو من لباسامو پوش میهم جداشد از

 .دیواسش گذاشته بودم پوش

 باهم استارتو زدم و  میشد سوار

 شماااال. یبه سو شیپ-

 . خواستمیم نویرو کردم خودشه ا رویکه آهنگارو ز کمیوروشن کردم  ضبط

 دست خودمم روشآنا رو رو دنده گذاشتمو  دست

 

 خواد همه ازت دور بشن  یم دلم ♫♫

 با من  یفقط تو باش خوادیم دلم

 همه عاشقونه دوست دارم نیا
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 رنیحسو ازم بگ نیخوام ا ینم 

  رتهیقلب من گ یخوام بدون یم 

 بهونست  یکه دارم به تو ب یعشق

 یباش یوقت یزندگ مرتب

 عاشقونست یایمن دن یایدن 

 نگاهت تنها مال من شه  خوامیم 

 یخوام فقط عاشق من بمون یم

  گهیباشم و د تیزندگ تموم 

 ...یلحظه هم بدون من نتون هی

 التیکنم فکرمو با خ یم پر 

 ستیبه جز عشق تو تو سرم ن یزیچ 

  یکنارم هست نمتیب یم یوقت 

 ستیباورم ن یخوابم تو یانگار

 منم  مونهیکه عاشقت م یاون 

 شه  یسر نم یتو زندگ بدون

 بهیکه فکرشم برات عج یجور

  شهیدارم دوست دارم هم دوست 

 نگاهت تنها مال من شه خوامیم

 یخوام فقط عاشق من بمون یم 
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 ♫♫... یلحظه هم بدون من نتون هی گهیباشم و د تیزندگ تموم 

 باک ..عاشقونه دوست دارم  یب نیرام

 

 جوجه؟ یچرا ساکت-

 یجور نی.همیچیه-

 .کنهینکنه بازم دلت درد م-

 بازم رنگ به رنگ شد. نیخدا ا یا

 با تو دارم یآنا من چه نصبت-

  ایا...آر-

 نه جان من جوابمو بده واسم سواله.-

 خب....خب...-

 بگو  عیتم؟سریمن فقط خب زندگ ینیاه آنا خب....خب...نکن.-

 .یشوهرم-

 گلم؟ یو خجالت بکش یپنهون کن دیاز من که شوهرتم با دلم تو زی...خب عزشهیجوجه باورت م یتو زنه من یاله-

 م.و گفت رونیدندون اوردمش ب ری.دستمو بردم سمت لبش و از زکردیبود.. و داشت لبشو بازم داغون م نییپا سرش

 صاحاب داره. نینکن بچه ا-

 جوجه من... نیا هیهمش خجالت سیدرست بشو ن نیخدا ا یا

 

... 
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 خالصه تا چهار بعد از میرو انجام داد گهید یو کارا میمحل مسابقه و ثبت نام کرد میوقفه رفت یب میدیکه رس اونجا

 ....ومدنیبچه ها فردا م الیسمت و می...خسته و کوفته رفتمیظهر همش دنبال کار مسابقه بود

 

 

 ...آنا

 

 . نهیدوتا چمدون باهم بر ندار سنگ ایآر-

 .گهیه ددوتا دونه لباس نهیبابا کجاش سنگ یا-

انجام بدم تازه االن  ییتنها کارو  همه نیا تونستمیم ینبود چطور ایاگه آر یلیکردم خ تیرو اذ ایآر یلیخ امروز

 ...الیو میاومد

 .میاز اون مرفعا بش شهینداشتم. از حد متوسط به باال بودم. اماآرزوم بود هم یمرفع یدروغ بگم من قبال زندگ چرا

 .شیمدل نیاونم ا خواستیم اطیدلم ح ومدیخوشم نم ینیدر کل از آپارتمان نش یخوب بود ول ایآر آپارتمان

بزرگ البته بخاطر منظره  یدست با پنجره ها هی دیسف یاز سنگا یرونیب یدارو درخت نما یبزرگ با کل اطیح هی

. از تودلم ختیر یخوش هیلحظه  هی امیبود کنار آر نی...قشنگ ترش ایخونه ا نیتو همچ یواقعا لذت بخش بود زندگ

 رفتم داخل.  یدر ورود

 بود ؟ ا؟کاخیکجاست عا نیخدا ا ای

 بشه؟ ینرفته بودم دروغ بگم که چ یخونه ا نیوقت تو چن چی. واقعا هییطال یا روزهیف یدکور آب هی

 که  شدمیوقعا کاخ بود... داشتم از کنار مبال رد م نیحد ا نیبود اما نه در ا یشکل نیا نامیا نیآذ خونه

 سالگرد ازدواجشه عشقش بهش داده... نیاول هینکن. مال مامانمه هد گاهین ینجوریعشقم ا ستیشاخ ن میادیز -
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منم دوست  نایاز ا خوادیدلم م هی.آبروم رفت... آخه... خو چکردمینگاه م دایبد دیند نیکه ع دمیخودم خجالت کش از

 دارم.

 مرده لیزل یخاک اون هفت خرابه رو سرت آنا ینی دادینشون از بلند فکر کردن من م ایخنده آر یصدا

 .رمیگیواست م نایاز ا یکیمنم اگه چندتا معامله خوب داشته باشم -

 گفتم. یزیمگه من چ-

 بود به زور جلو خنده اشو گرفته.. معلوم

 .یگفت یزینه مگه من گفتم تو چ-

 آها پس خوبه که نگفتم.-

 شد رو کاناپه  وولو دیربطم خند یاز هول شدنم وحرف ب ایآر

 آخ خدا چقدر خسته ام.-

 . دونمیچاره کشتمش خودمم م یب

 به زحمت. یافتاد یامروز حساب دیآره ببخش-

 سرم شوهرتم. ریها.خ کردیکمکت م یپس ک کردمیتعارفا نشنوم ها.من کمکت نم نیاز ا گهید-

 درت به سرم عشقم. یاله

 .یمواردم نشونم بد هیچکار کنم کجا بخوابم.و آشپز خونه وبق دیمن با یبگ شهیم-

 موارد هیبق اونم اونجاست خونه آشپز  که دو نفره هست مال منو شماست. ییاوال کجا بخوابم نه دوما اون اتاق باال-

 .سیسرو اهمونی

 گفته بود  ایکه آر یتو اتاق رفتم
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که در  کردمیفوق العاده بود.... داشتم لباسمو عوض م یواقع ین...به معکنمیاتاق خوابه.... من سکوت م نیخدا ا ای

ن تنم بود و داشتم تو چمدو ریکه نگو آخه فقط لباس ز دمیکش یبنفش غیبود غش کنم چنان ج کیاتاق باز شد نزد

 .گشتمیدنبال لباس مناسب م

 ساعدشو  رو تخت. دیکش دراز تخت سمت اومد نداشته بر سرشو  واست متاسفم. و یلیآنا خ یاحمق یلی:خایار

 .دمیمنم لباسامو پوش شیشونیپ رو گذاشت

 ...رونیبرم ب خواستم

 کارت دارم. سایوا

 اشو داد به تاج تخت.زانواشو جمع کردو ودستاشو انداخت رو زانوهاش... هینشستو تک ایموندمو آر سرجام

 .ایآر یاخما

 با تو دارم ها؟ یچه نصبت ؟منیثابت کن ویچ یخوایکارا م نیآنا با ا-

 .یکنیم غیتو خودتو ازم در چرا

 منم مردم دوست دارم زنم تمام کمال مال خودم باشه. یدونیم

 ...ستمیهوس باز و چشم چرون ن امینم سمتت 

 داشتم ؟؟ یبارازت انتظار هیوقته عاشقتم اما  یلیدور باشه من خ نقدیا تونهیاز زنش نم یا گهیمرد د چیه

 .ینباشه زنم یدمو هرچکنترل کردم خو شهیهم

ه... فرق کن هیبا بق دیو بودنت با من با یمال من ینی یمال من گمیم ی...وقت ستمیاطالعتون خاااانم. من هالو ن جهت

 ...یلباس بپوش گمیکه من م یهرطور دیبا

 طرز پوشش. نیندارم به ا یعالقه ا چیه یلباس بپوش ینطوریا مییتنها یوقت خوامیوقتم نم چیه گهید یدیفهم

 .یاریعاشقارو در م یبهم که ادا یکنیترحم م یدار کنمیوقتا فکر م یبعض

 یدازبن ریمنو گ یخوای...مییتو از فالن دخترا یبه من گفت یبس کن تو خودت از روز اول منو با حرفات شکوند ایآر-

  تمیبه خودم و شخص گهیاز اون روز به بعد د
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 جلو شوهرم بپوشن یلباس نیندادم چن اجازه

 رییمنو تو تغ نیب یچیاز اون موقع به بعد ه ینی یرو ثابت کن یچ یخواینبود.قبول دارم.م ینطوریآره اون موقع ا-

 ....میکه روز اول بود مینکرده واقعا ما همون

 هیتو  شهیهم دمیبه چشمم ند یسال من رنگ خوش هیسخته  یلیروح روان واسم نمونده آنا بخدا درکش خ گهید

 هستم یدغدغه فکر هیفکر 

 االن وضعم خواستمیاگه م خوامینم یخاص زیمن تورو واسه چ یبد برداشت کن خوامیمعرفت نم یب یمنم کرد فکر

 نبود... نیا

 . دوست ندارم...میباش بهیفقط دوست ندارم باهم غر من

زنا که دوست دارن  هیکه دوست دارم بپوشه.مثل بق ییدروغ منم مردم دوست دارم زنم تو خونه واسم لباسها چرا

 ؟یدار یواسم سواله اصال تو به من حس نیا یستین ینطوریتوجه مردشونو به خودشون جلب کنن.اما تو ا

 ایآر گهیمغروره بعد م ایآر گهیاحمق بعد م یخدا لعنتت کنه آنا رونیرفتم ب یحرف چی.از اتاق با ه گفتیراست م ایآر 

 ..خود خواست..

 روباز کرد.اومد داخلو گفت  الیو در  که واسمون یخانم  هیشروع کردم به درست کردن غذا که  نییپا رفتم

 .شهیناراحت م ایپس من چکاره ام آقاآر دیکنیم کاریچ نیدار دیخانم تورو خدا نکن-

 دوست  یلیهم دست پخت منو خ ای...خودم دوست دارم آرهیچه حرف نیا  جان ماینه س-

- 

 . داره

 میداشت. گفتم تا ما هست کیبچه کوچ هیراحت باشه آخه  الشیبهش گفتم بره و خ  مایخوش وبش با س یکم بعد

 کنار اون باشه وازم قول گرفت هروقت کمک خواستم بهش بگم...

 ....کردمیفکر م ایآر یرفت من تنها بودم و به حرفا مایس

 .رفتارمو عوض کنم اونم حق داره ایبا آر خوامیم گهید



 یهمسر اجبار

 
433 

 

 باال...  رفتم

 . یلیبود خ کیدرو باز کردم اتاق کامل تار آروم

باز گذاشته بود.البته فکر کنم چون  رهنشویبود با همون لباسا جلو پ دهیدمر خواب ایبرگردوندم سمت تخت آر رومو

 .دهیبه تنش نچسب رهنیپ

 سمت چمدون و برش داشتم و آروم از اتاق خارج شدم... رفتم

 گذاشته بود کردم. ایکه آر یی.در چمدونو باز کردم و با دقت نگاه به لباسا یتو اتاق کنار رفتم

 گذاشته ... رمیلباس ز یخدا حت ای

 و شلوار .. کیتون هیتاب و شلوارک بودن همه شون جز  طونیش یایآر یا

جور دل شکسته و  هی داشتم دوست  اما دمیکشیاز خودم خجالت م دمیپوش یتاب شلوارک مشک هیناچار  به

 ....ارمیرو به دست ب ایافسرده آر

 .نهیباز کردم رو شونه ام رفتم جلو آ موهامو

 کرم پودر.   کمیرژ گونه وفقط  ملیر  رژ قرمز .خط چشم.مداد هی

 که احتماال فاسد شدن. کنمیاستفاده نم لیوسا نیا از انقدر  قرمزمو زدم رو ناخنم. الک

شده بودم ....وا  ینگاه به خودم کردم. عال هی لیبود پام کردمو . بعد جمع کردن وسا واسم گذاشته یکه آر صندالمم

 شدم من... فتهیچه خود ش

 که گذشت ظرفا هم تموم شدن. کمیو شروع کردم به شستن ظرفا.  نییپا رفتم

 ...کردنش خالل کردم شروع و  برداشتم ینیزم بیس هی 

 کاش..کاش ختیدلم ر ییهوی استی. صدرصد آرنییپا ومدیکه از پله ها م ومدیپا م یکم که گذشت صدا هی

 .کردمیبا خودم نم یجور نیا

 اومد.... ایآر یصدا
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 ....آنا

 ...خانمم

 ...ییکجا

 ..یراه انداخ...ت ییبو چه

 استرس تمام وجودمو گرفت... دمیاز لحن حرف زدنش فهم دیبه من رس انگار

 خدا ... ای

 کنم گفتم جانم. ... اینگاه آر نکهیشدمو بدون ا پا

 ...نکیرفتم سمت س و

 .خوادیم ییدلم چا-

 دلت بشم. یفدا من

 .زمیریاالن م نیبش-

 نگاهشو حس کردم. ینیاما سنگ یرو صندل نشست

 . باهاش بودم نشده توچشم چشم هنوز  و زیو رفتم سمت م ختمیرو ر ییچا

موج  نیتحس شیطوس یچشما وتو  زد تیهربون از سر رضالبخند م هیرو بر داشتم و نگاهش کردم  ییو چا نشتم

 .زدیم

 آنا.-

 جانم-

 .یکارو کرد نیا من بخاطر که ممنون  دوست دارم. تتویو جذاب تییبای.زیتو محشر-

 .یی. آقاکنمیخواهش م-
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 ؟یحرفام بلد نیاز ا-

 نگاه هارو دوست داشتم. نیا یلیرو من زوم بود خ ایآر رهیخ نگاه

 .یبپوش دهیلباس پوش ی.سهم خود خودمی.حقم یمن که تو زنم شیپ یبه بعد حق ندار نیاز ا-

 ...نییانداختم پا سرمو

 ؟یفهم شد ری.فقط و فقط مال منه ش افهیق نیا لیاست نی. اپیت نینره ا ادتیباتوام  یییهو-

 .ستآیحالش خوب ن نیا

 .ییهم رفته بود دستشو ایآر زیم دنیکردم به چ شروع

 اومد نشست. هم  ایآر

 مه؟یق ایخوراک مرغ  هیچ نیا-

 خورش ما کرداست. نیا-

 مال کرداست. یگیآخرسر م یکنیم یخوایم یآنا تو هر کار یچ ینی-

 خورش خالل بادامه. نیا-

 .کنهیواسه کردا م یغیاوه ...اوه...جوجه چه تبل-

 گهید مینیما ا گهیبلللللله د-

 ا...واقعا...-

 اوهوم.-

 کرداست... نیا ریسرم اومد تقص یزیمن خودمو سپردم دست تو اگه چ ایخدا-

 لحنشو حرفش خندم گرفت. از

 دهن بجوام. ستمیغذا بخورم بلد ن ینگاها چطور نیبا ا ایخدا
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 ؟ ییکجا یهو. گفتم دادم تکون صورتش جلو دستمو.بود  مشغول خوردن و نگاه کردن به من ایآر

 .؟یگفت یزیها جانم چ-

 افتاد. ادمی یزیچ هیگرفته بود اما  خندم

 .بهی.؟بده زشته به خدا ع یشما انگار به مال خودتم چشم دار-

 .ی.قلبی.قانونی.شرع یحقم یسهمم یه؟زنمیخو چ-

 ..اینایهمه ا یجونم ....تو راست راسک یخودش واسه خودش گفت.ا بعد

 مزه غذا چطوره..؟-

 که. یانیکه به من ربط داشته باشه نامبر وانه در جر یزیبود عشقم نام بر وان...کال هرچ یها..آها..عال-

 

... 

البته به اسرار من رفت چون خسته  ونیرفت نشست کنار تلوز ایو خنده خورده شد. وبعد از شام آر یبا شوخ شام

 خواست کمکم کنه. میبود واگرنه از حق نگذر

 سمتش. دمییبا عجله دوبلند شد و  ایدادو قال آر یصدا

 ...ستین یانداختم پس واسم کار سخت رتیبار گ هی.یستین یچیه یکن ینم یغلط چیآشغال تو ه یعوض

 ...یکن ینم یغلط چیه تو

 و روبرو شو باهام. ایخودت ب یاگه مرد دمیکاراتو به موقع م نیخفه شو و دهنتو ببند....جواب ا یستین یحد در

 

 

.... 
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 دستاش گرفته بود. نیسرشو ب ایآر

 کنارش نشستم... رفتم

 آرومش کنم. دیبد بود از اون مواقع بود که با حالش

 ....ایآر-

 نزد... یحرف

 ... انیگ یآر-

 هرچه کسکم...-

 مبل گذاشت... یبرداشتو رو پشت سرشو

 آنا-

 بن دل... انیگ-

 هامون بود-

 ...شدیچ ییهوی ییآقا دونمیم-

 شد؟ یچ یدونیم-

 یدونیکردم م مینگاه گوش یتوجه بهش جواب ندادم. تا امشب که وقت یو منم ب دهیم امیهمش پ روزیاز دداد... ادامه

 مرگ یکنم که بارها و بارها آرزو یکار خوامیزنده به گورت کنم...م خوامیبکشمت... نم خوامینوشته بود...من نم یچ

 اشاره کرده بود... یلیبه تو خ اماشی...اون تو پیکن

 که برات افتاده بود. یاون اتفاق و

 به بدنم رخنه کرد. یبیبازم تکرار بشه لرز عج نکهیو امکان ا یاون خاطره لعنت یاداوری با

 تم.انداخ ریبغض گلومو چنگ زد لبمو به دندون گرفتم و سرمو ز یمیکوله بار قد هیاشک تار شد و  یا هیبا ال دمید



 یهمسر اجبار

 
438 

 

 نگاه انداخت.... هیاز سکوتم چشماشو باز کرد و به من  ایآر

 

 ..ایآر

 

 که نشسته بود ... یانگار رفته بود... چشمامو باز کردمو... صورتمو چرخوندم سمت زدینم ی...چرا آنا حرف

 ...دیاشک از چشماش چک یبود قطره ا نییسرش پا آنا

 .دیلرزیشونه هاش م یفیلرزش خف هیبا  

 درست نشستم. دمویحرکت آنا رو به سمتش چرخ نیا دنید با

 . دمیدستمو گذاشتم رو گونه هاش سرشو باال کش دوتا

 نگام کن.. یشده خانم یچ نمتیبب آنا

تشم ...فدادیگفتم...ببخش یزی.من چ شدهیکه سرشو باال گرفتم نگاه صورتم نکرد خانمم چ نینگام نکرد با ا آنا

 .یآن یشد یتو بغلم چ دمشیکش

 گفت. یلرزون و گرفته ا یصدا با

 ... ایآر

 ...ترسمیم من

 نذار... ایخدا آر تورو

اگه  ینداره... بعد اون...اتفاق....اما آر یوقته جون واسم ارزش یلی...نه از ترس جونم ...خترسمیاز هامون م من

 .... ترسمیم ای.....آررمیمیبخدا م تونمیبخدا نم ادیسر من م ی...هامون بازم بخواد تکرار کنه چ

 .کردیکرده بود و پشت سر هم هق هق م سیصورت آنا رو خ اشک
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اگه بخواد نگاهتم  ارمیهامونو در م یچشما یمن مگه مردم...حت کنهینم یغلط چیآروم باش قلبم ...هامون ه خانمم

 کنه چه برسه...

 بود و خسته. فیمن ضع یآنا چقدر

 ... چشماش هنوز نم اشک داشت  دمیکش رونیاز بغلم ب سرشو

 چشام  چهار تا شد. دنشید با

 ؟یآنا خودت-

 گفت  یحالت گنگ با

  میپس ک-

 .نیلحظه خودتو بب هیآخه  -

 که تو اون لحظه چقدر خندمو تحملش کردم. دونهیم خدا

 روشن کردمو رو به آنا گرفتمش.  لمویموبا یجلو نیدورب

 با حال بود... یلیخدااا خ ایبخند .... یحاال نخند ک گهیجمع شدو بعد د افشیصحنه ...ق دنیبا د اونم

ن بزرگ آنا با او یوقت که چشما چیه رهینم ادمیوقت  چیسمت اتاق باال اما ه دییبه خودش دو راهیبا فحشو بدو ب آنا 

 .زاشتیم شیخودشو به نما تیو معصوم ییبایبود بازم ز ختهیکه بهم ر شیهمه آرا

اتفاق بود واسه آنا که افتاد ...من  هیمردا عاشق شدنم اما ...اونم  یلیخمعقوله واسه  ریغ کمینفسم بود درسته  آنا

 . کنمینم یکه واسم کرده چشم پوش ییآنا و کارا یایوقت از خوب چیه زارمیوقت تنهاش نم چیه

 

 گذاشته بودم. یکه باال نبردمشون و کنار جا کفش ییالنایکه گذشت رفتم سمت و کمی

 و شروع کردم به نواختن. فیاوردمش از تو ک رونیب
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 . یداشتم عشقمو آروم کنم همونطور دوست

 گرفته ... یلیدلش خ دونمیکالم آنا تو اتاقش بود ... م یب یقیموس هی  و مایرو س دمیکشیعارشه رو م که

ا رو که فکر داشتن آن ی...وقتشدمیچه آروم م نواختمیباالو هم زمان م رفتمی. از پله ها مکردمیدلشو آروم م دیبا

 و در اتاقو به نییاوردم پا النوینگران شد و کمی دلم راستش  نشد یجلو اتاق موندم که از آنا خبر کمی...  کردمیم

 شدت باز کردم ....

 شکرت .... ایخدا کردیداشت صورتشو با حوله پاک م آا

 شده... یزیکه با حال بدش جواب داد چ دمینفس راحت کش هی

 .رونیب میبر یای... میچینه ه-

 ؟یشد وونهیسرما د نیکجا؟تو ا-

 .میکن نیتمر زیر هی دیبا میکنیوقت نم گهید انیفردا بچه ها م ایب آره

 تو برو .... امینه نم-

 منتظرتم.... نییکه گفتم پاشو حاضرشو پا نیکردم هم یشینما اخم

بود  یدیبود کتم بپوشم ساعت از هشت ونه گذشته بود اما چون  دم ع یسمت کمد لباسام خوب بودن فقط کاف رفتم

 مطمئنم حتما باز بودن.

 واسمون الزمه... کردمیاحساس م میگذروندیخوش م کمیدیبا

 منتظرتم. نییپا یآماده شد-

 دادم. حیتوض ریواسه ام اتییبا جز زویچ رهمهیوزنگ زدم به ام  نییپا رفتم

 ندارم دوست  بهش خوش بگذره کمی دیبود. امشب با دهیهمون مانتو شلوارو پوش میفتبا هم ر نییکه اومد پا آنا

 باشه ... ینطوریا حالش
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هش ب شتریموقع ها هواسم ب نیا شهیهم دیبا شنیافسرده م طشونیشرا نیبروش نمونده خانم... خانما کال تو ا رنگ

 هواسم باشه پا رو دمش نزارم. زهیریخونده بودم اعصابشون بهم م ییجا هی یباشه ....اوه اوه راست

 ...مگه من خنده دارم...ایآر یخندیم یبه چ-

 .تهیخدا مطمئنم که واقع ای

 گفتم... یزی...خانم مگه من چیچییها ه-

 من باعث خندت. شد. هیپس بگو چ ستین نجایجز منم ا ی.... کسیدیخند یزیچ هینه تو به  نه

 باشم ... دهیاگه به تو خند ابخندمیجد سادات خانم من به گور آر ای-

 شدو کیبا اخم بهم نزد-

 

 گرفت باال و گفت بگوو خدددددا نکنه فشویک

 .یخانم یشیم هاپو چرا تو بگممم ندارم دوست خودمه جون  بابا یا

 بگگگگوو-

 .گمممممینم-

 .امیپس من نم-

 اوا چرا خواهر خاک عالم تو سر کافر...-

 نه... ایخدانکنه  یگیم-

 جون من واسش مهم بود. اممیتو شوخ یکه آنا حت کردیدوستش داشتم و دلم ذوق م یلیخ

 .میبر ایب الشیخینه ب ایآخه من مگه واسه تو مهمم که بگم  گمینه نم-

 اه ...معلومه که مهمه.-
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 .ی.قلبی.شرع ی. قانونی.حقمی.سهممیشوهرم تو

 ...اماینم گهیبگو د حاال

 

 با ذوق گفتم منو در اورد... یادا یجونم ا یا

 خوامیهمه من بودم ....بازم م نایجونم ...ا یا-

 حرص گفت با

 اااااااایآر-

 گفتم.. باخنده

 بفددددددات عشقم.-

 بگو خدا نکنه. گهیحاال بگو د-

 مهمم. نقدیمنم واسه آنا ا دمیفهمیم یوقت دادیم یحال چه

 نشو چشم. خدا نکنه... یگفتم باشه بابا جوش دمویخند

 از خونه... رونیب میدستشو گرفتمو رفت و

 .ومدمیم بایکه هر با ربا احسان و ز یسمت بازار  میو حرکت کرد میشد سوار

 غرق شده بودم . توفکرام

 دستم نشست. یرو یاحساس کردم دست که

 روش زدم. یباال و بوسه آروم دمشیآنا بود. کش دهیو کش فیظر یکه برگردوندم دستا چشممو

 .یکنیفکر م یبه چ ایآر-

 .مایبترکون دیآنا امشبو با ی.راستستیگلم مهم ن یچیه-
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 به چه مناسبت. -

 ...گهیبا عشقم د دمیخر نیبه مناسبت اول-

 ..ایآر یمرس-

 گفتم. نیداشتم سر به سرش بزارم واسه خاطر هم دوست

واضح  یلیخ افشیق ریی. تغدییبفرما دیدفعه رو با پول خودتون خر نیا دیرو به افت بنده شما با یمال طیبخاطر شرا-

 حالت داد ..خخخخ. رییتغ ییهویبود ابرو و چشمش 

 خورده پول که همه هیپولشو در آورد و  فیو ک فشیکه آنا دستشو برد تو ک میبش کیمونده بود به بازار نزد کمی

 گرفته! یجد نیخدا ا ای. آورد در  کارت هیشون تراول بودن و 

 حرکتشو از چشمم پنهون کنه... نیداشت ا ینگفتم اونم سع یزیچ

 ...یشیازمن جدا نم نییپا میآنا رفت-

 . میکه از هم جدا نش میچکار کن میخوایمگه م ایوا آر-

 خانوم   نیریمحض اطالعتون گفتم ش-

 .یپریم ایبا پر کنمینکن فکر م نیری...ش نیریمن آنام .... ش-

 ...پرمیبا فرشته ها م دایشده جد یمیقد گهید ای... پریدونیتو نم ینیجان من -

 که آنا از بازوم گرفت و آخم در اومد. یشگونیحرفم همزمان شد با ن نیا

 ؟ یبا عقرب ندار یتو نصبت-

 عقربم. دیچرا من ورژن جد-

 ....رسمیعقرب خانم امشب به حسابت م یدست خودت داد کار

 ...نییرفتم پا دمویخند رونیب دیپر نیترس نگاهم کردو از ماش با
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حسه  یآنا بهش ب کردمیم فکر که  بود رو دلم یهمه مرحم نایخوشحال بودم ا یلیداشت خ رتیرو من غ نکهیا از

 از دست هامون پست فطرت... ختی...امروزاعصابم بهم ر

 اونم دوستم داره... کنمیحس م یواسم وقت شهیم نیزم یموجود رو نیتر یدلم قنج رفت دوست داشتن رتشیغ از

که  کمی  .دهینشون م رمیگیکه دستشو نم نیاز ا یاون چه عکس العمل نمیاما خواستم بب رمیدستشو بگ خواستمیم 

فشار آروم به دستش  هینگفتم.  یزی. و چ دمویقاپ دستشو...  بود من منتظر  بود انگار اون الیخ یگذشت. ب

 ... میکردیمغازه ها رو نگاه م مویرفتیم راه هم دوش به دوش  دادم

 آورد و دور بازوم حلقه کرد. رونیدستشو از دستم ب آنا

 جونم ... یا

 .عیآنا رف کنهییییییچه م نیبب -

 . نییپا انداخت سرشو  لحن من خندش گرفتو با

 عیضا نکهیبود.واسه ا یچه حرکت گهید نیدر اورد.ا یزود  بمویکه گذشت حس کردم آنا دستشو کرد تو ج کمی

نا من فقط با آ بمیکردم حدسم درست بود پول و کارتشو گذاشته بود تو ج بمیتو جدستمو  قهیدق چند بعد  نشه

لم د یبرا نیهم بمیتو ج ختیزدو ر ناممبه  ارویحرکتش چنان به دلم نشست که انگار کل دن نیا یکردم ول یشوخ

نه  کنهیم غیرو نه ازم در یزیچ چیمطمئن بودم که آنا ه گهیام بزنه د نهیوار به س وونهیاز قبل  د شتریبود که ب یکاف

 . ...یجواب و پاداش کدوم کارم بود که آنا روبهم داد نیشکرت ا ایازم پنهون ...خدا

 رفته بود.. ادمی ییزایچ هیالبته  میلباس گرفت یو کل میکرد دیچند جا خر از

 خواب چه مردونه چه زنونه.  یفروشگاه بزرگ لباس ها هیچشمم افتاد به  میدیکه چرخ کمی

 . نیبود با مخ بخوره زم کینزد زدیم دیرو د یا گهید یداشت جا چارهیب یآنا

 ...یشد وونهید ایآر-

 خانم.؟ یمگه شما عقل وهوش واسه ما گذاشت-
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. آنا دیدوست داشتمو بهم چسب یلیعمرم بود که خ دیبه آنا گفتم تو واسه من انتخاب کن منم واسه تو... تنها خر رو

اس مدل لب جدهیدستش دور بازوم بود ه افشیق شدیخخخخ. چه بامزه م دیجمله گر گرفت. خجالت کش نیبا گفتن ا

 .شدیم گخواب زنونه انتخاب کردم. که آنا با هر کدومشون رنگ به رن

 کردم به گوششو گفتم کینزد سرمو  که کشهیفکر کردم خجالت م کردی. که همش دست دست مدیبه آنا رس نوبت

 ...کنمآیانتخاب کن قهر م میحرفارو ندار نیعشقم ما که ا

 واسم مهم بود ... یلیآنا خ قهیدست دست کردن شروع کردبه انتخاب کردن سل قهیچند دق بعد

 بود ... قهیخوش سل یلیخ

 ....ستهیب زشیانتخاب من بد باشه....آنا همه چ می...مگه دار شهیم مگه

 بر داشته بود ...  یمدل جدهیلباسا نداشت اونم ه دیاز من واسه خر یهم دست کم آنا

 ...میزدیمغازه رو بار م دیواگرنه االن با یدیخوبه خجالت کش-

 با مشت زد به بازوم . نوییانداخت پا سرشو 

 ااااااایآر یبد یلیخ -

 کردم خانمم. یبفدات شوخ-

 نیو سوار ماش نگیسمت پارک میرفت یلمعطیسرد بود... ب یلیهوا خ رونیب میاز حساب کردن از مغازه اومد بعد

 سمت خونه... میو حرکت کرد میشد

 

 

 .دیخر یکایاومد دستام پر بود از پالست میگوش یداخل.صدا میانداختم رفت دویکل

 در اوردم. بمیاز ج مویگذاشتم و گوش دمیکه بهش رس یمبل نیاول رو

 الو...-
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 یسالم داداش-

 .طونکیسالم ش-

 نیچه خبر خوب-

 .نیشما چطور میممنون مام خوب-

 مژده بده رانیبرگشتن ا نایداداش ا ی. راستمیممنون مام خوب-

 ا برگشتن... سالم برسون بهشون.-

 .ینفس آج رسونیم مهرتو

 یخوایم یچ نمیجان بنده خر شدم حاال بگو بب نیجان....آذ-

 داره . یرادیشمال ا امی....حاال من ب یگیم ینطوریا...داداش دور از جون چرا ا-

.المصب کودک درونش هنوز بزرگ نشده بود  طونییییییلوس روزگار بود والبته ش یخانم از اون دخترا نیآذ

 گفتم. نیکار دستمون بده بخاطر هم ادیب دمیترسیم

 سر درس و مشقت... نی!اصال حرفشم نزن.بشیچ-

 ...دهیام ع گهیچند روز د لهیداااااا.....داااا..ششش...االن دانشگاه کال تعط-

 کار دارم خدافظ و هنوز حرفش تموم نشده قطع کردم... یکه هست االنم کل نهیهم نینه آذ-

 آنا زنگ خورد ... یگوش

 ....گفتنیم یکه چ دمیشروع کرد به حرف زدن با طرف چون رفته بود باال صداشو نشن و

 اما اومده بود تو آشپز خونه.هنوز  زدیآنا داشت با تلفن حرف م رونیاومدم ب ی....وقتییدستشو رفتم

ود خونه ب داریواسه صمد که سرا امیبر داشتمو پ مویچه بد شد...گوش رمیرفت واسش بگ ادمیشکالت  دادیداد ب یا

  رمیرفته بگ ادمی... ممنون خودم اریاالن پاشو و شکالت ب نیفرستادم هم
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 وجود به شدت به  اوقات یه شکالت داره بعضچقدر عالقه ب نیا ومدیم نتایدر کاب یرو قطع کرد و صدا یگوش آنا

 خنده آنا از پشته سرم اومد. یصدا هوی. شهیم میحسود مونیزندگ تو شکالت

 دییییشن یوا

 شده آنا یزیچ-

 نه .....-

 بازم خنده آنا. و

 ....یتو چقد حسود یآر-

 ... دیشن پس

 ...یگردیدنبال منم م یگردیکه دنبال شکالت م یمن نباشم تو اونقدر یموقع هیاگه  ینی هیچ خو

 .یخدا نکنه نباش ایآر-

 کرد. یرو عاطف هیخدا بازم قض یا

 کنم. ی.حاال اون به من زنگ زده خواسته تورو راض ادیب نیآذ یزاریچرا نم ایآر یراست

 ...طونهیشرو ش یلیخ میما جواب بد دیبا  ادیاگه ب نیبابا ا طونکهیکار اون ش دونستمیمن م-

... 

.البته به دستور آنا ساعت دوازده  انیبچه هام قراره خودشون ب هیبق ارهیب  نمیآنا قرار شد احسان فردا آذ یاسرارا با

 باشن. نجایدایهمه با

 ...منم باهاشونمآ....رنیاشو هم بگ جهینت دوارمیبودن ام دهیزحمت کش یلیخ

 ...دمکریمنم داشتم نگاه فوتبال م رفتیور م النیرفته بود باال داشت با و آنا

 .. نییاومد صمد بود رفتم دم در و شکالتو ازش گرفتم. و آنا رو صدا زدم اومد پا میگوش یصدا
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 .. کردمیداشتم واسه پس فردا کار م یچرا صدام زد ایاه آر-

 و گفت بله جانم بگو! دیتموم شدن حرفش به من رس با

 چشماتو ببند.-

 یچ-

 د ببند چن لحظه..-

 اوردم جلو چشمش و تکون دادم . شکالتارو

 حاال باز کن.-

 زد که دلم خواست حرصش بدم... یشکالتا چشماش چنان برق دنید با

 گفت. دمویکه پس کش رتشونیاورد باال تا بگ دستشو

 نکن جون آذر جون. تیاذ ایآر-

 نکهیواسه خودم و ا ماچ هی.خوامیکارو نکردم هم واسم خرج داشت هم زحمت حاال دست مزد م نیکه ا ینطوریهم-

 .یبوس آب دار کن هیمنو  دیتو ام با

تو بغلم و بادست چونه اشو  دمشیخواست از کنارم رد شه که کش نییزدم تو پرش.سرشو انداخت پا خخخخ

 زدم رو گونه اش. یبوس  گرفتمو

 نا رو ناراحتکه خودمو آ یزینخواستم کشش بدم چ گهی.دیکنیکه منو بوسم نم یخانمم تو منو دوست ندار ینی-

 .ونیتلوز ی.شکالتو دادم دستشو دوباره رفتم پاکنهیم

 ...گهیبودم اما خوب چکارش کنم آناست د ناراحت

 خاموش کردم.  ونیتموم شدو تلوز فوتبال

 رفتم باال در اتاقو باز کردم. و
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تمو برداش مویگوش ومدی... خوابم نمدهیرو تخت چه راحت گرفته خواب دمیبود...دراز کش دهیچیعطر آنا تو اتاق پ یبو

 زدم به مال آنا که دیرو د الینبود رفتمو عکس پرو فا یخاص زیامارو چک کردم چ یبه واتساپم انداختم. پ ینگاه هی

وسا همه کاب شهیم ینی ای.خدایییگرفتم اله شیرو لبم نقش بست.همون عکسم که تو کره با گوش یلبخند دیرس

 تموم شه.

 ...اایییی....آراایآر زدینبود.... آروم صدام م یعاد  کون خوردت یچند بار آنا

عرق شده بود . آنا .... آناا  سیاش باال گرفت پتو شو کنار زدم خ هیگر ی.... صدا ای....تورو خدا آر دیدیخواب م داشت

 ...قلبم پاشو.. خانمم  به صورتش زدم آنا .. آنا.. یلیخانمم ... گلم.. چند بار با س

 گرفتم تو دستام خدارو شکر چشماشو باز کرد...  سرشو

 دستاشو دور گردنم حلقه کرد. دنمید با

 .ااای....تورو خدا نرو آر اااایآر زدیبا زجه و التماس داد م هیگر با

بودمش  دستمو دور  دهیند ینطوریوقت ا چیه ارهیتو دووم ب یب تونهیدلم نم ایآر رمیمیخدا تنهام نزار من م تورو

 نداختم.. کمرش ا

 ....خانم. ییتو میآروم خانمم همش خواب بوده بخدا همش خواب بود آروم باش گلم کجا برم.من که تموم زندگ-

من تورو تنها  میعرق بود ...خانمم آروم باش گل زندگ سیتمام صورتش خ کردیام م وونهیهق آنا داشت د هق

 . جونم ....زارمینم

 هقش ادامه داشت. هق

 دت من تورو...به جون خو خانمم

 بوسه آروم رو لبم زد... هیحرفم تموم نشده بود...که آنا هنوز

 .زدیام م نهیتاب تر از قبل به س یمن بودم که گر گرفتم من بودم که قلبم ب نیدفعه ا نیا

 هامون تورو ازم گرفت خدارو شکر که خواب بود... دمی(من خواب دگفتی.)با هق هق م یآر-

 ...یی...تو.. زمیندارم همه چ یچیه گهیمن د رنی. اگه تورو از من بگهیشروع کرد به گر بازم
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 پاک کردم . اشکاشو 

 زیآب از رو م وانیل هیپا شدم و  کردیکه آنا حس م یناامن نیهمه عشق آنا به منو ناراحت از ا نیبودم از ا خوشحال

 بردم سمتشو آروم آروم آبو خورد. ختمویواسه آنا ر

 ...یمرس-

 بامش بود گذاشته باز و موهاش بودو  تنش یناز سرمه ا یلیتاب و شلوارک خ هیرو آنا کنار رفته بود و  کامل از پتو

 کنار تنگ گذاشتمو وانوی... لدونهیم خدا کردم کنترل خودمو من چقدر

 رو تخت آنا اومدو دستشو انداخت دور گردنم . دنمی.به محض دراز کش دمیتخت خواب یرو رفتم

 .یکردیو رو نم یکارام بلد بود نی.. از اجونم خانمم. یا-

 .ختیریصدا اشک م یکرده بودو ب سکوت

 ؟یدید یآنا گلم خواب چ-

 ...یچیه اینپرس آر یچیه-

 .یبگ دیبا نطورهیحاال که ا-

 ینقطه قلبت بود که وقت نیآخر زدیم ریبدنتو ت یدرخت و داشت جلو چشم من همه جا هیهامون تورو بسته بود به -

 بود... دهیفا یب کردمیم دادیدادو ب یاونو زد هرچ

رم قرار ت یب خوردیسمتشو محکم بغلش کردم اونم محکم منو بغل کرده بود. دستم که به پوست بدنش م دمیچرخ

 یلبا ندیتمام صورتشو غرق بوسه کردم و شروع کردم به مک میتاب یب نیتابش بودم واسه تسک یب یلیخ  .کردیم

 پس سرمو. گذشت که  خورده هی. کردیم میآنا همراه یوقت شدمیآروم م یلی. خکردیم میهمراه هم آنا  عشقم و

اال ب دمشی.کش کردیآنا آرومم م یتن و هوا یبو و بودم شده مستش. کرد جا  تو بغلم شتری. آنا هم خودشو بدمیکش

 .خوابم برده بود. یک دمی....اصال نفهمیلی...خ میودنکرد هردو خسته ب یمخالفت چیام آنا هم ه نهیو گذاشتمش رو س

 

 باز کردم ... چشمام
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 .ومدیدوش حموم م یکنارم نبود صدا آنا 

 زنگ خورد و رفتم سراغش اوه ...اوه احسان بود. میو بعداز شستن دستو صورتم... گوش ییدستشو رفتم

 جونم احسان.-

 معرفت. یب یسالم عشق نامردم خوب-

 بوده... نمونیب یزیچ کنمیکه فکر م ارهیشکست خورده رو خوب در م یدخترا نیا یادا اونقد

 بازم زد. نی.. آخ...ببزنهیمنو م زیر هیجقله از صب که با من راه افتاده  نی....عشقم ایزنیچرا م نیآخ آذ-

 .تیخاص یاحسان ب نیسالم داداشم....دردت به جون ا دیاز اونطرف به گوشم رس نیآذ یصدا

 یخدافظ یزد احسان و ناقص کرد که ب نیدر آخرم انگار آذ کردیکل کل م نیکه با آذ میاحسان خند یبه حرفا یکل

 قطع شد.

 جا رفته بودن . هی  کدومشون هر  موامو شونه کردم. که کممیو  دمیپوش  گرمکن و شلوار هیهنوز حموم بود  آنا

 راه تو...خونه سمت افتادم راه ...نونارو گرفتمو وردمین نیماش نینبود بخاطر هم اددوریز یینانوا  از خونه رونیب رفتم

  یزنگ خورد.آنا بود...سالم خانمم خوب میگوش که بودم

 نگران آنا انگار آروم شد. یصدا

 . یرفت یخبر کجا گذاشت یدلم هزار راه رفت ب ییکجا ایآر-

 دلم چته تو ؟ زیخونه عز امیخانمم دارم م-

 منو ... یزاشتیخبر م یب دیوحشتناک بود تو نبا یلیخ دمیکه د یخواب شبید-

 ام کن. هیتنب امیخونه ام خانمم بعد م گهید قهیده دق -

... 

 صبحونه بخورم.  قیدوست داشتم با آنا تو آال چ اطیباز کردمو رفتم تو ح دیدرو با کل دمیخونه که رس به
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که تا ما  قیره وصبحونه رو آماده کنه تو آالچبعد از سالم بهش گفتم نونارو بب دادیداشت گال رو آب م مایس

 آماده باشه یهمه چ میگردیبرم

 بلند. یباصدا  داخل خونه رفتم

  ییسالم ....خانم خونه کجا -

 جواب نداد بازم .داد زدم آنا.... آنا

 . باهاتم قهرم ....نجامیاز پشت دستاشو دور کمرم حلقه کرد ا یکی ییهوی

 گفتم . برگشتمو

 .ادیرو رد کن ب ییخانمم حاال بوس ناشتا دیخب ببخش-

 بوس محکم از گونه اش زدم. هینشون بده و خودم  یعکس العمل نزاشتم

 گرفتم. یانرژ شیییییآخ-

 .نهیبچ زارویگفتم همه چ ماینکن به س یکار چیاونجا رو دوست دارم. ه قیتو آال چ میبر ایب آنا

 .میقدم بزن ایکنار در کمی میبر ایب

 گناه داره... مایآخه س-

 کار کنه... دیبا میدیکه بهش م یدر قبال پول گهی.ممینه گلم خودش دوست داره ...دوست نداره بهش ترحم کن-

 بازم قانع نشد.امارفت آماده شه انگار

 

... 

 دتره.خورده گرمکنه بلن هیگرفته بود از مدل دخترونش که  شبیکه د یگرمکن شلوار هی نییبعد. اومد پا قهیدق پنج

 به قدم زدن. میگرفتم با هم شروع کرد دستشو
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 بود. دهید شبیبود که د یساکت بود... مطمئنم به فکرخواب یلیخ

 آنا....-

 جانم.-

 ؟یتو بچه دوست دار-

 گفت. ستادویهو از حرکت وا هی

 جان...بچه ....-

 .گمینه در کل م-

 !؟ یخودت چ-

 . بعد بچه...میباهم خوش بگذرون ریدل س هی دی...اما از همه مهمتر عشقمه.... با یییییلیمنننن.راستش آره ...خ-

 .باز آنا رنگ پس داد ..قرمز شد..جلو خندمو گرفتم..خخخخ

 ...یدیرنگ پس م یلیخ یآنا توجه کرد-

 آفتابه. یرنگ ناش رییتغ نیو گفت.ا اوردیکم ن اونم

 گفته .منم رو بهش گفتم. یدچینفهم

 مبارک. دیبه آفتاب پرست .سالم آفتاپ پرست رنگ جد میکن یسالم هیپس جاداره -

 الفررررراررر و

 .کردیدنبالم م خوردویکه حرص م یبا حالت آنا

 سرعتش کند باشه... نقدیآفتاب پرست ا کردمیفکر نم-

 .کشمتیم ایآر-

 و در آخر گفتم. دمیخند ی... کلکردیو آنا دنبالم م دمیخندیم
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 . یشیتو بغلم جا نم یشیم خپل  بره شیپ ینطوریواگرنه هم  ییبدو کمیمجبورت کنم که  دیبا

و دستاشو تو هوا تکون داد و گفت.من  نیپاشو کوبوند زم هیجا و  هی سادی.واادیازش بر نم یکار دیفهم گهیکه د آنا

 ......ستتتتتتتتتمیچاق ن

 ...ادیبهت م شترینکن همون آفتاب پرست ب هیجلو و گفتم باشه پاندا جون حاال گر رفتم

 .زدیمشت م هی یشروع کرد به مشت زدن به من از هر در  ااااایزد آر داد

 میبر یکرد بعد که آروم شد دستشو گرفتم و گفتم اگه آروم شد یحرکاتش خندم گرفته بود واستادم خودشو خال از

 ...زدیلب همش داشت غرم ریآنا ز قیسمت آال چ میناشتا. بعد رفت

اورد وگذاشت  ینیکرد و رو س یبرداشتو تونون خال شیجگرا رو از رو آت دیتا مارو د مایس  بودمجگر گرفته  واسش

مارو تنها  مایکرد .بعد که س یباهاش احوال پرس ییبود. ازش تشکر کردم آنا هم با خوش رو یعال یهمه چ زیرو م

 برداشتمو گذاشتم جلوش  زیرو از وسط م ینیگذاشت .س

 چند روز رنگ به روت نمونده. نی... اادیجگرارو خانمم بخوره که حالش جا ب نیا-

 بازم رنگ به رنگ شد. خخخ

 ...یدیرنگ پس نم یستیبگو آفتاب پرست ن االن

 ...نیاز ا  شتریب شمیچاق م خورمیم ییمن فقط چا-

 چه زود باوره... نیلبم گرفتم ا دنیخنده خودمو با گز جلو

 ... یکم خون شمینجوریتو هم هییا غهیکدوم ص ییچا  یهو-

 ... وهیبعد آب م گریج اول

 .حاالم نوبت منه .... یدادیوتو به زور به خوردم م خورمیصبحونه نم گفتمیوقتا که م اون

 آخه من جگر دوست ندارم.-

 مجبور یفهمیم یبخور دیبا یبدتر مجبور گهید-
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 جونم  یا..  دهنش گذاشتم رو لقمه کردو باز دهنشو  دهنش که بعد کیلقمه واسش گرفتمو بردم نزد هیبعد  و

 با نون نخور گلم. یاگه دوست ندار یخانم یریبخور جون بگ-

 بودن ها وبچه احسان بودن خودشون موند ثابت در رو دومون هر نگاه کرد باز درو صمد  که میصبحونه بود یوسطا

داخل و اتاق بچه هارو  میو بعدم رفت میبحونه رو کنار هم خوردبا تک تکشون ص  یپرس احوال سالمو از بعد...

 ...مینشونشون داد

 نبود... یشگیتو لک بود احسان هم احسان

 و کنارش نشستم.. رفتم

  

 دست زدم رو پاش و گفتم: با

 ....یاومده که به فکر اون رتی... از مابهترون گیشده تو فکر یزیچ-

د و امروزم زو دمیخواب رید شبیخسته ام د کمیآره  ؟یدیعلومه تو از کجا فهمبا عجله برگشت سمتم گفت واه م هوی

 شدم... داریب

 دمار از روزگارت در اورده... نجایتا ا نیو هم آذ یهم خسته ا دونمیبرو داداشم برو که م-

 شوهرش... چارهیب تیسر خونه زندگ یآره واقعا توکه رفت-

 رتیغ یاز بچه گ ارهیحق نداشت اسمشو به زبون ب یتنها خواهرم بود.کس تینهایدوست داشتم ب یلیخ نویآذ من

 داشتم... نیرو آذ یخواص

 تحمل کنم. دیرو خودم با یعذاب اله نی. استمیشوهر بده ن نویمن آذ -

  که ها بچه سمت رفتم  رفت باال احسان

 .یدیروزه احسانو ند هیباالخره همش  ی:به به اومدرضا

 رو دارن. گهیهردوشون که هم د:خوشبحال نیحس ریام
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 ...االی نیرو بردار النیو شهیم ری:داره دآنا

 به نواختن... میبه دست شروع کرد النیو همه

.... 

وحشتناک بود ساعت چهاربود آنا دست ازسرمون بر  یلیحق داشتن خ ییها همه با هم آقا ما گشنه مونه خدا بچه

 .داشتینم

 بگووو. یزیچ هیتو  ایآقا آر-ریام

 تورو خدا بسه... میخسته شد یخانم-

 و گفت. نییو اورد پا النیو

 .نینباش نجایهم شیبه حالتون اگه ساعت ش یوا یول نیباشه بابا بر-

 ....گهید می. هستمیکنیچششششم قربان فرار که نم-شایم

 ها از ما دور شدن . بچه 

 عشقم، یخسته نباش-

 .. شمام نخسته.یسالمت باش-

 .یلیدرد داره خ یلیمن که کمرم خ یوا-

 .دیغذا بخور نیایب  نهار...نهار که چه عرض کنم ساعت چهار نیایب یاز دورتر صدا زد داداش نیآذ

 رو گرفتم و یآن دسته

  الیسمت و میرفت باهم 

 شیبار.البته قبلش مامانم ش هیدستمو نگرفت  ینطوریو دو سال داداش بزرگ کردن ا ستی:خدا شانس بده بنیآذ

 کرده بود. سال بزرگش
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  دمیخندیم میآنا داشت منو

 داشتن. ایح کمی میقد یبازم داد زد واه جوونا که

 :واال بخدا ...احسان

 ، ی:واه تو که خواب بودنیآذ

 .یریکبیا شی....ا گهیبهم م یمرده چ لیزل نیا یدید اینشم... واه آر داریب یداشت الیخ-

 ... االن وقتشه. یباهاش ندار یو تو کار کنهیم تیوقته احسان منو اذ یلیخ ی:داداش نیآذ

 .یکنیم تیخواهرمنو اذ گهیم یچ نیا  احسان-

 .یفروخت یسقلیف نیمنو به ا ینیداداشه من  یچ ها.دارم  دارن من چکارش فیکه ملکه عذاب تشر شونیا-

 که افتادم دنبالش. رفتیداشت عقب عقب م احسان

 مدرس در امان بدارررر... یهاشم. من از شر قوم بن یقمر بن ایتو.... دونمویمن م نیییییداد زد....آذ احسان

.... 

 ...میساحل و کنار هم بود میرفت کمیاز نهار  بعد

 و خوردن شام ... نیبعداز تمر و

 .دادیلحظه فکر راحتو بهم نم هیهامون اجازه  ی. حرفاکردیبه شدت درد م سرم

 .زدمیحرف م ریبا ام دی.. با.کردیکمک م مایداشت به س یتو اتاق آن رفتم

 گرفتم.. رویام شماره

 ...ایجانم آر الو

 ؟یخوب ریسالم ام-

 ؟یداداش تو چطور ممنون
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 .ستمیخوب ن ریام ستمیخوب ن من

 شده...  یزیچ

روز خوش  هیوقته  یلیخ ری...اموفتهیواسش ب یاگه اتفاق ترسمیآناست م یفردا اجرا ریام  هامون یاما حرفا نه

 .دمیند

 .میبنداز ریهامون و دارو دستشو گ نیا دیراحت با التیخ میماهم گرگان شهیدرست م ی...همه چ یتو مرد ایآر-

 .مشیندازیم ری. حتما گشاهللیا رهیخ یبسپار به خدا هرچ وینباش داداش من همه چ نگران

 و مواظب آنا... و البته خودت....  یمحکم باش دیداداش من تو با نیبب

 .دمیرنگ آرامش و ند گهیوقته تو چشاش د یلینشه خ شیزی...آنا چ ستیمن جون خودم واسم مهم ن ریام-

...آنا واسه من مثل خواهر خودم یستی... تو تنها نمیمن باهات یهمکارا هیپسر تو چته خودتو نباز...من احسان و بق-

 . مگه نهمیما خودمون مواظبش ینداره تو به ما بگ یلزوم زهیعز

... 

 ...موندیبود رو دلم... از شدت سر درد چشمام رو هم ثابت نم یمرحم ریام یفاحر

 .داخل اومد آنا  در اومد یصدا

 باز کرد چشمام بسته بود اما نه کامل. موهاشو

 و روشن نکرد. المپ

مو سرم لب یبلندش.کارش که تموم شد خم شدو اومد باال یرو تخت و شروع کرد به بافتن موها دیدراز کش اومدو

 .واشی.اما آروم و دیبوس

 هرچه کسکم. لتیبقربان چاو-

 بسته گفتم. یچشما با

 ...ایفحش بد یتونیفکر نکن خوابم و م شهیم یچ شیوقت معن اون
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 . میترسوند یداریخدا بگم چکارت کنه تو ب یآر-

 .... یمعن-

 ....گمینم-

 قربون اون چشات بشم همه کسم. -

 . یالزم نبود بگ دونستمیخودم م-

 نگم  گهید ینیاااا....واقعا -

 .یدیفهم یشیاحسان... جدا نم ایلحظه از من ... هیفردا -

 اوهوم.-

 نباش. الیخیبگو بله بگو چشم...نصبت به حرفم ب ؟یفهمیاوهوم نه خوب جوابمو بده درست م-

 .دیرزلی. ودستام مباال رفته بود یلیبه خودم اومدم صدام خ یکردم وقت یچه غلط دمیدست خودم نبود نفهم کنترلم

 ...بود گرفته  پتو و پتو رو دور دهنش ریهم تو خودش جمع شده بود ز آنا

 .زدیم رونیهام ب قهیشدت سر درد داشت شق از

 دستام گرفتم ... نیرو بالشتو سرم ب دمیکوب یمشت

 چمه.... دمینفهم دیشدم ببخش وونهید دیآنا ببخش-

 آروم شدم پا شد و رفت ... دید یوقت یحرف چیه یب آنا

 ...بعد لحظه چند  اومد وانیتو ل ختیآب که ر یبود صدا نییچون سرم پا دمیند حرکاتشو

 .یقرصو بخور آروم ش نیا ایآر-

 و قرصو ازش گرفتم.بعد ازخوردن وانیباال گرفتمو ل سرمو

 ..دیکش یتشکر کردم و مخم داشت سوت م هی
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 به پاش اشاره کرد و گفت. اومد چهار زانو رو تخت نشست و آنا

 .نجاااایبزار ا سرتو

اژ هامو ماس قهیو شق یشونیآنا بود که پ فیظر یدستا نیکارو انجام دادم و چشمامو بستم و ا نیا یمخالفت چیه یب

 .دادیم

 آروم گفت. و

 حاال آروم باش. مونمی. کنارخودت مرمینم ییچشم جا-

 خوبه؟

 ... یچند بار بگم که آروم ش یدار دوست

 پس گوش کن... باشه

 .یتو بگ یهرچ رمینم ییجا چشم

 ....یکه تو نباش رمینم ییجا چشم

 .شدمیو با حرفاش و ماساژ دستش داشتم آروم م  گفتیطور داشت م نیهم آنا

 بوس کوتاه زدم رو لبش . هی. و نییکه خوابم ببره دستم بردم باال و سر آنا رو اوردم پا نیاز ا قبل

 .دادیام حرکت م قهی.آروم و مهربون و نوک انگشتاشو رو شق دادیادامه م آنا همون طور و

 

 یتو بگ ی.. چشم هرچچشم

 ..ایآر

 اای..آر

 ...ییآقا
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 . دارشویب

 بودم اما جواب ندادم دوست داشتم آنا صدام بزنه.. داریبار اول ب همون

 خودم یجونم جوجو یبچه ها...ا نیا نیع  رو دلم آروم نشست

 خوابالو گفتم  یآروم باز کردم .... وباصدا چشامو

 خدا دل و روده ام اومد تودهنم.... ی. واینیسنگ یلیپاندا ....پاشو خ-

   ..یییییمن چ یگفت یچ ایآر-

 ...دنیدسته از موامو گرفت تو دستشو شروع کرد به کش هیخم شدو  و

 ....ی... آنا نکن موامو کندییییآ ینیسنگ کارکنمیخو چ-

 بر داشت دستشو

 زد.و گفت پس من پاندام هاااا. ثانهیلبخند خب هیداده بود.  هیام تک نهیرو دلم بودو دستاشو به س هنوز

 لبخند گفتم اوهوم ....اوهوم... هیسر و  با

 گفتمو یام زد که آخ بلند نهیفشار محکم رو س هی

... روزانوام واستاده بودم گهیبود.. امامن پا رودلش نزاشتم جوجه است د نییآنارو همزمان چرخوندم آنا پا خودمو

 دستام.. نیزانوام بود و سرشم ب نیحالت چهار دستو پا بدن آنا ب

 ...ینیریو گفتم حاال بخورمت ش نیی...و سرمو کم کم بردم پایشیاخم نما هی با

 که کردیداشت التماس م آنا

 اومد... واریدشدن در با  دهیکوب یصدا بووووووم

 شده.. یچ ایآر-

 سمت در... دینگاه منو آنا با تعجب چرخ یحالت رییتغ چیه بدون
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 بودن که همزمان باهم منو صدازدن.  نیو آذ احسان

 ..نییصحنه هردو سرشونو انداختن.پا دنیباد و

 ... نجایگفتم ا تیبا اعصبان منم

 است ... لهیقبل از ادامه دادن من گفت ....تو احسان

 بردم باال صدامو

 نیزنیچرا در نم- 

 ...یاحسان مگه تو در نزد-نیآذ

 در داشت... نجاینه بابا مگه ا-

 ...احمقااااا...رووووونییییییب-

 به احسان که بغل دستش بودکرد با ما بود.... یبود نگاه نییکه سرش پا یهمون مدل نیآذ

 .میهست ی:نه بابا ما خوداحسان

 احسان... دادزدم

 و در و بست... رونیب رفت  و گرفت نیدست آذعجله  با

 باز در وا شد بازم احسان بود.سرشو از کنار در اورد داخل. ییهوی

 میدار الزمش مسابقه واسه بکشه نفس پاشو بزار-

 الفرار و در وبست ..... و

 آبروم رفتتتتتت. اااااای:با حرص گفت آرآنا

 .... زدیچنگ م مواشو

 گرفتم  دستاشو
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 چه.. یبه کس یفهمی.می....عشقم یتو زنم نهیچته بزار بب یهو

 ن ازاتاق. رویب رفتم و پاشدم و  بوسسسسس محکم از لبش زدم هی و

 الفرار... منم

...از پله واسه مسابقه میبر حیتفر کمی. وبعداز میقرار بود.صبح حرکت کن شبیبودن د رونیهمه ب رونیاتاق رفتم ب از 

 دمید ییرایرو تو پذ شایو م نیرحسیام نییها رفتم پا

 ... زدنیقشنگ م یلیهم مکملش بود. خ شایم زدیآهنگ شاد م هیداشت  نیحس ریام

 تا تموم شدن کارشون رو پله ها نشسته بودم که آنا از پشت سر اومد کنارم نشست. منم 

 ... خوانیهمو خواستن و م میلینامزدن خ نایا-

 .شاستیه مهمش نگاهش ب نیحس ریمعلوم بود چون ام-

  میکرد قشونیتموم شد کارشون منو آنا با هم تشو با

 بودن. دهیند مارو  اون لحظه تا

 صبحونه ...آنا رو کنار خودم نشوندم . میبا هم رفت همه 

 اومد . شیوستا شایبا م نیآذ

 از احسان نبود... یخبر

 دهیکنم خجالت کش فکر

 مگه آدمه... ادیبهش نم اما

 بخور... ایآر-

 نده.... ریدادم که بهم گ نییدو لقمه پا یسخت به

 ...زدیم تمیکه با ر یسوت یاز در اومد باصدا احسان
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 سالم بر نوازندگان گمنام...-

که  یخال یبودن و گذاشتم رو تنها جا ختهیگود بود و عسل داخلش ر یکمیکه  کیبشقاب کوچ هیدارم  واسش

 یبود و اومد و کامال عاد ختهیواسه خودش ر ییفت و چااحسان از گاز فاصله گر شدیکنارم بودو مال احسان م

 .ینشست رو صندل

 آخ گفت هی  ...هیگذاشت و دستشو برد و که بفهمه چ زیم یرو رو ییمچاله شدو و چا افشیق ییهوی

 که رضا گفت  پاشد

 ش..د ییچ

 جلو برداشتو دست با رو کاسه احسان و  بود. دهیبشقاب که به باسن احسان چسب دنیتو دهنش موند با د حرف

 ....نننننننننننه...گفت گرفتو صورتش

 نگاه مرموز به من کردو گفت کار تواه. هیاز خنده منفجر شدن و  همه

 لبخند زدم و گفتم به من چه .... هی

 پس به تو چه ها....-

 زیشده بودم ....و احسان دور م ید منم عصبکرد تو صورتم. و فرار کر یاحسان آب پرتغالو خال  امیبه خودم ب تا

 . منم دنبال احسان... دیچرخیم

 بهت خوش گذشت پس چته.... یهاپو نشو ....توکه امروز صبح زمیعز ایآر-

 کمک.... آنا

اما . یلباسامونو کرم قهوه ا می.منو آنا با هم ست کردمیآماده بش میو خنده خورده شد. وبعد رفت یبا شوخ صبحونه

 ...و جلو من عوض نکرد و رفت تو اتاق دختراچوندیلباس پ ضینا منو واسه تعوبازم آ

 بچه ها با احسان رفتن هیبا ما اومد و بق نیمال منو احسان .آذ میبرد نی. دوتا ماشنییلباسام رفتم پا ضیتعو بعد
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... 

 سمت گرگان میافتاد راه 

 ...میراه افتاد مویپارک معروف به اسم .... گذاشت هیقرارمون رو واسه  و

 ...یخورد کهیشده ظهرم که همش دوت خی نیجان انقدر استرس نداشته باش گلم دستات ع یآن

 مسابقه واسه کسب تجربه است.. نیتازه شروع کار تواه منم تا تهش همراهتم ا نیا

سم خوش آمد که مرا میشد ی. وارده سالن بزرگستیدست خودم ن زنهیچمه دلم شور م دونمیاما نم  ایممنون آر-

 بود. ییگو

 امشب ... ستین یو از شام خبر سهیخس ایآر نیکه ا نیبخور ادیرو کرد به سمت بچه ها گفت ز احسان

  ستین سیداداش من خس ررررینخ-

 دمم. گهیم هیشاهدت ک گنیآها به روباه م-

.... 

 میدست آنارو گرفتم .و گفتم آنا ما با هم دینوبت به ما رس دادنیو اجرا هاشونو انجام م ومدنیمرتب م یلیها خ گروه

 ...آروم باش.زمیعز

 یشیاز بار قبل خوشگل تر م نمتیبیشده بود ...کنار گوشش گفتم ....هربار که م بایز یلیاجرا خ یلباس ها یتو آنا

 تو... یخوشگل ای شهیم شتریعشقم ب دونمینم

ار شده بود قر نییکه از قبل تا ییلبخند سر جاها هینگاه و  هیبگه فقط  یزینتونست چ مویوارده سالن شد گهید

 پرده کنار رفت... مویگرفت

 مسابقات هستن. نیگروه ا نیجوونتر. جوانشون گروه با  و آنا ایجوان آر زوج

 .کردیم یبود که گروه مارو معرف یمجر یصدا نیا
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افه من اض دیکه با ییبعد از اونجا تمام و ییبایبه ز النیبعد سالن تو سکوت غرق شد آنا شروع کرد به نواختن و و

 درنقیسختو ا ینت ها یوقت نواختیبود که م النیو هی یهماهنگ اونقدر که انگار صدا یلیخ میباهم نواخت شدمیم

....با تموم  نیبود و دلنش یواقعا عال میالعاده شده بود قبچه ها هم اضافه شدن فو هیبق میخوب و هماهنگ انجام داد

 و  چهار بود... فیرد ریاول و ام فیگوشه رد هی نیسقف سالن و برداشت ....احسان و آذ قیتشو یشدن کارمون صدا

طبق  ایبود ... بعد از تکون دادن دستمون واسه تماشا چ ریپشت سر ام قایو عسل دق کردیم قیتشو مارو داشت

 داخل ... میرفتیم میداشت امهبرن

 کنن... یعرفم نجایساعت برنده هارو هم نیشد فردا هم قرار

 .نگیسمت پارک میراه افتاد یمعطل یکم بعداز

 .ربودیزنگ خورد...ام میگوش که

 فاصله گرفتمو رفتم جلو.. یازشون چند قدم ریام یصدا دنیواسه شن دنیخندیم زدنویم حرف هم با داشتن  ها بچه

 

نگران نباش  مینامحسوس مواظبتون یلیخوب بود ...دوما من و همکارام خ یلیخ تونیعال ی... واسه اجراکیتبر اوال

 ... میکن ریمهره آخرو دستگ دیخودمونم با

 ممنون داداش ممنون -

ث شد باع ریت نینتونستم حرکت کنم دوم گهیمنو مسخ کرد د ریت نیسهمگ یکه .... صدا زدمیحرف م ریبا ام داشتم

 بودنچهره اشونو رو پوشونده  ناشیکه سرنش یبلند یشاس نیسرمو برگردونم .ماش

اتفاق افتاد... آنا  هیهمه تو چند صدم ثان نایاز کنارمون رد شد.ا گهید نیماش هیسرعت از کنارم رد شدو  با 

 و داد بچه ها کل فضارو گرفت  غینداشتم...ج نوی...آنا...نبود...کج...کجاست...جرات نگاه کردن زم

 راه برم رو زانوام افتادم ... با چهاردستو پا رفتم سمت آنا شدی....نم شدیشده بود. پاهام نم نیپخش زم آنا

 . آ... آنا ..نیمن بود غرق خون شده بود ... رو زم یآنا نیا و

 آناااا
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ن ک یکار هی....  خدددا سرآنا رو تو بغلم گرفتم...احسسسسان ....آنام ...از دستم رفت ایکمک کنه عشقم .... یکی....

آنارو  یپلکا دست با کن باز.. با..  چشاتووو...  خدددداا نه ...نه ..آنااا..نههه...چشماتوو ای دمی...دستمو رو خونش کش

 باال... زدمیم

 ..نییهم نفسممم با تو ام بب آنااا

 چش چشاتو باز کن قلبم آنا.....نفس بکشش. آنا

 خووون خ..خوون احسان

رو....رو بدنش....دستاش  ختمیریو دو باره م کردمیجمع م بود....با دست ختهیر نیرو که از آنا رو زم ی.... خونهیچ نیا

 آمبوالنس اومد... ریآژ یحس بود ....آنا....قلبم.... صدا یب شدیم خیداشت 

   ورضامنو ازآنا جدا کردن احسان

 .مارستانیسمت ب میاحسان کردنو رفت نینفسمو...خودمو سوار ماش نیبری....کجاا...کجاا... م دشینبر

 ... خخخخددددا چررررا....آناااا 

 آنا نکککککن..... یمنو ب خدددددا

   قلبمه یدونیکه م تو

 ....رررهی.... احسان تورو قرآن بررررو نزار آنام بممهی......تموم هست

 

 

.. 

  

جون مال تنها  یجسم سرد و ب نی... اشدیم دهیدنبال تخت آنا تمام روحم و جسمم کش بردنیبا تخت داشتن م آنارو

 ...  افتادم زانوام  نفسام بود.رو لیدل
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 ... رشیازم نگ تینفرو داشتم تورو به بزرگ هی نیهم ای....تو.کل دن خدا

 نفس بکشم. شدیسخت م یلیخفه بود ....خ نفسم 

 ... یبرم داشت و نشوندم رو صندل نیاز رو زم احسان

... 

نشسته  مارستانیسرد ب یها ی. رو صندلرهیداره راحت از دستم م میکینفره اون  هی امیهمه دن ایکجام خداا من

 ...کردیاتاق بود ...که نفس من داشت با مرگ دستو پنجه نرم م هیکه تهش  ییراهرو هیبودم.تو 

 .بود شده خشک اتاق در به چشمم من و  ساعت گذشت چهار

. بابا و مامان به احترامشون با ته نیوآذ ایان... سرمو برگردوندم. آره خودشون بودن. آرمان . مومدیمامان م یصدا

 دیتوان نداشتم... بابا بهم رس شتریب گهیبود د مییتنها توانا نی... چند قدم رفتم جلو اما استادمیکه داشتم ا یجون

نبود من... اشک چشمام  ینینداشت... نبود آنا  یغرور معن گهی...دکردیم تمیاذ  یلیبود بغض گلوم خ نییسرم پا

 .. پسرم گل باش آروم... بابا جون  بابا منو گرفت تو آغوشش آروم باش دیشد و شونه هام لرز یجار

 باال رفت... صدام

 خورد بخاطر من... ریبابا آنا ت-

 ...اوردیدختر خودش به حساب م نیکردن مخصوصا مادرم که واقعا آنارو ع هیبا لحن حرف زدن من گر همه

 نگو که کار هامون بوده..  اینگوو...آر یهامون عوض  ی:لعنت آرمان

 شده بود... ینطوریچون بخاطر من ا دمیبخشیخودمو نم ومدیسر آنا م یی...اگه بالگفتمیم یچ

 ...وردیاشکمو در م شتریب زدیکه م ییبابام رو پشتمو حرفا یدستا حرکت

 .زهیریاذن خدا نم یب یا دهیبرگ خزون د چیباشه ه ادتی ایآر-

 ...میدعا کن دیبا باش پسرم آروم

... 
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 عمل تموم شده... دمیدر اتاق بود فهم یکه باال یشدن چراغ باخاموش

 ...ستادنیا همه

و ...آرمان جلرونیو اومدن خبرشو بهم بدن با باز شدن در دکتر اومد ب یکن نکنه آنامو ازم گرفت ریخودت به خ ایخدا

 ... ریدستام گرفته بودم.. خدا فقط آنا رو ازم نگ نیرفت. وباهاش دست داد.سرمو ب

 فقط دکتر گفت.... دمیآرمانو اصال نشن یحرفا

 بیدر حالت کما هستن و ضر شونیا  رفته ماریکه از ب یادیبخاطر خون ز نجاستی..اما مشکل امیو انجام داد عمل

 یچ ینیآنا نباشه... ینی دیچرخیم فضا دور سرم مخداا.. آنا...آنا. .. تمو ای....گفتیم یچ نی...انیا نهییپا  شونمیهوش

هست...در اتاق که باز شد واسه اومدن  مین باشه...مگه برگشتنییپا نقدریا شیهوش بیکه ضر ینفسم نباشه .... کس

 ...مارستانیب ی.آنا با لباس صورتستادمیآنا ا

... چشماشو بسته بود چه آروم انگار خواب بود...چشماشو قشنگ رو هم گذاشته بود آنا رونیب اومد اتاق از  تخت رو

 دادم.. هیتک وارید به و عقب رفتم  رو ازم دور کردن. تحمل وزنمو نداشتم رو بدنم

 .چمیتو ه یمن ب زنهیدلم شور م ایآر شدیآنا تو سرم اکو م یحرفا

 آنا شدم... یمنم که ب نیا حاال

 بگم آنا رو کجا خوابوندن.... میبر اینارمو گفت باومد ک احسان

 ... یکه ناراحت یستیفقط تو ن- زدیم یاحسان به قرمز یگرفتم چشما واریمو از د هیتک

 . ایآر میاونقدرخوب بود که همه ما واسش ناراحت آنا

 بود.   زیآنا واسه همه عز گفتیراست م نییانداختم پا سرمو

به التماس واست اجازشو  میسر و صدا کن دی...نبانجاستیبخش واستاد و گفت ا هی یافتادم دنبال احسان جلو راه

 منو آرمان... میگرفت

 تا آروم شم.. زدیباهام حرف م دی.باخواستیم مو آنا دلم  ...مهم نبود به جهنم کردنینگاهم م یجور هی پرستارا

 تا پرده رو کنار بکشم... دیبمون نجایو گفت هم ستادیا یا شهیپنجره تمام ش هیجلو  پرستار
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 با آنام حرف بزنم.. خوامیمن م گهیم یچ نیا

 بزنم رفت و پرده رو کنار زد... یکه من حرف نیا قبل

از  دیگرفت .... اشک چشمام بدون پلک زدن چک ییهوی...آناست...قلبم و انگار چنگ زدن چنگ ... هی...ن ...اون کاو

 چشمم...

 

منو بخدا ...به جون خودت که  نیاومده ...بب یآر نیو چشاتو باز کن...بب نکاریخانمم..نکن بامن ا ی....آن یزدم آن لب

...)با بغض و یلحظه ....آن هیلحظه گلم فقط  هی...نیبب شونیبندینم گهی...دینیمنو بب یاگه چشاتو باز کن ینمیتر زیعز

 ...یلرزون(.آن یصدا

. بخددا... به جون آنا شهی...دستمو اوردم رو چشام و گرفتم سمت شینبود اعتنا یجون من آنا تو که به من ب بازکن

 متنیبیم ینطوریا کشمیم یچ یبخدا اگه بدون وونهیقرارته د یاست...بخدا اشکامه واسه تواه چشمام ب هیگر نایا

 ...یکنیچشاتو االن باز م

ا از پ یمغرور رو دار یایآر نیبار چشاتو باز کن بب هیبار بگو... هیبارر....فقط  هی...انیگ یبار بگو آر هی... هی...آنا

 ...یو اعتنا نکن ینی...اشکمو ببیینگ یزیو چ یصدامو بشنو یرحم نبود یتو که انقدر ب ی...آنا لعنتیاریدرم

 اومد. پرستار

 .... نجایا نیسیوا دیتونینم نیاز ا شیشما ب رونیب نیبر آقا

 بردارم... تونستمینا نمحرفو تکرار کرد من چشم از آ نیبار ا چند

 گفت... گهیبار د چند

... 

 نی.لطفا برنیینجایربعه ا هیوقت گرفتن شما  قهیپنج دق یدکتر مدرس فقط برا نجایا نیایب میزارینم گهید نیاگه نر-

 تا نگهبانو صدا نزدم.

 قلبم...  گردمیبرم یبرم خانمم زود دیبا ییآنا
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 .نمیپاک کردم که آناروبهتر بب اشکامو

 .دمویپنجره کش شهیش یرو یدست

 گرفتم... شیپرستار راه خروجو در پ یتوجه به حرفا بدون

کسامون به ع دمویکش رونیب بمیاز ج مویافتاد... گوش ادمیآنا  یآنا بودم عکسا قراریتابو ب یب رونیبخش رفتم ب از

 بود که باهاش یهمون دست نیا دمشیکه  تو کره واسم فرستاد.. دستمو گرفتم جلو دهنم و بوس ییشدم همونا رهیخ

 شدم به عکس دو نفرمون رهی...خزدمیآنامو کنار م یموها

 

 یستیکه ن تـو

 نگرم یم تیبه عکس ها من

 است . . . یهمان تنفسِ مصنـوع نیا

 

 .یبمون نجایا ستیسرو وضع خوب ن نیپاشو لباستو عوض کن با ا ایآر

 ... مریمن خونه نم -که سرمو بردارم گفتم نیا بدون

 عوض کن.. سیلباستو برو تو سرو ریرو بگ سهیک نیا ایخونه ب یگفته بر یداداش سرتو بردار ک-

فتم لباسام. وضو گرفتمو ر ضیبعد از تعو سیاز دستش گرفتم و رفتم سمت سرو کویپاشدمو پالست یحرف چیه بدون

 سمت نماز خونه...

 رهینم ادمیوقت  چیافتاده بود ه نیکه آنا جلو چشمم رو زم یا صحنه

 اه  موقع اون افتادم  صحنه هی ادی ییهویتو نمازخونه و قامت بستم از همون اول نماز بغض داشتم تا آخرش...  رفتم 

 ...خوندینماز م کردویم سر نماز مقنعه و آناچادر که

 ...ایخدا
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 ...یدیو به حرفاشون گوش نم یکه دوسش ندار ییجز کسا شیفرستاد ای ادتهی ایآر هنوزم

آنا بخاطر من  نکهیبهتر بودم . ..بخاطر...ا طیدنبال شرا شهی...که هم می.... بخاطر ناشکریببخش بخاطر همه چ منو

 منو ببخش.. ایشد.... خدا ینجوریا

 هی ایمامان باباش...خدا شیببرمش پ خواستمیکسه ...م یخانمم تنهاست ب هیچ یدونیآخه م خوامیآنامو از تو م من

 منم بندتم... ایفرصت بهم بده... خدا

... 

 روزبعد... چهار

 نرفتم... رونیو فضاش ب مارستانیام از ب هیثان هی یچهارروز حت نیا

 ... دمیهم آنارو د یدوبار

 ...دونهیرو من م هیقض نیو مقصر ا زنهیباهام حرف نم نیآذ

 دنمونیو هر روز واسه د الیهمه رفتن و نایا بابا ختهیشرکتم رو سرش ر یو کارا زنهیبهم سر م شهیکه هم احسان

 من استراحت کنم.. خواستنینبود م نیکس نتونست منو ازآنا دور کنه ...البته اونا قصدشون ا چیه انیم

 سالم... ینیتکون دادم  یسر دنشیبا د ومدیداشت از دور م احسان

 ما چطوره. یآج یبهتر ایآر یچطور

 .نییانداختم پا سرمو

 شکر... میخوب-

 ...کنهیخوف م دنتیآدم از د یهست ایداعش هیزن داداشم شب شیپ یریم ینطوریا-

 مگه چمه .-

 . نگاه لبشو چه خشکه.ششویرنگ ب روت نمونده نگاه ر میغذاها رو گرفتم باهم بخور نیا ایب چیه-

 روزه ام. خورمینم-



 یهمسر اجبار

 
473 

 

و ت یرو تخت من چه خاک یوفتیون وقت توام مخاک تو سرت ا ریتو معدت داغونه... مگه نگفتم روزه نگ ایییییآر-

 .زمیسرم بر

 خودم .  یمن نذر کردم با خدا یچ ینیبود.  لیدل یخوردن احسان هم ب حرص

حرفو  نیا یهر لحظه ممکنه نباشه از تو توقع ندارم که به راحت دهیاحسان من ...عشقم رو اون تخت داره جون م-

 ...یبزن

 آناست واگرنه اگه نبود منم نبودم. ینفسا نیا یکه هستم صدقه سر مینیا

 

 

 شونه هامو محکم گرفت و گفت احسان

جون رو اون تخت و دارم نه طاقت خم شدن پشتتو ...آنا  مهیاون جسم ن دنیمنو...من نه طاقت د نی....ببنی... ببایآر

واسش  دمیمن دارم جون م ینکن ...چرا حق دار هیگر گمینباش ...نم ینطوریبسپرش دست خدا...ا ایآر شهیخوب م

 چه برسه به تو که 

 ...یدلتو بهش باخت نیقلبم اشاره کرد که ا به

 خودتو نباز بخاطر مادرت به خاطر ما  یول

... 

 دادم. هیتک واری...سرمو به دیرو صندل نشستم

 دهیم یدرد ی... خدا وقت رینگ دهیکنارم نشستو دستشو رو زانوم زد داداشم آروم باش...حکمت خدا رو ناد احسانم

 . دهیتحملش م

 مدرس.. یپرستار رو به روم سبز شدو گفت آقا هیتحمل... یگیم نیزدم و گفتم به ا یپوزخند

 باال گرفتم...  سرمو
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 به احسان انداختم  ی...نگاهنهیشمارو بب خوادیم مارستانیب سییحرفاش بودم..ر منتظر

 من هستم ... ایبرو آر-

... 

 که بهم گفته بودن یسمت اتاق رفتم

 زدمو رفتم داخل... در

 بود که دکتر آنا هم بود. یاریهمون دکتر شهر مارستانیب سییر

 لطفا. دینیبش

 حرف نشستم  یاز دست دادن با دکتر ب بعد

 جان ... ای.آر-

ه ک گمیم نویخانم شما بودن ا طیام تو شرا گهید یجوونا یلی....خستیروزات اصال خوب نبوده و ن نیحال ا دونمیم

 ریینکرده و احتمال داره تغ رییآنا هم تغ طیشرا یکنیتحمل م طویشرا نیفقط مشکل تواه وتنها تو ا نیا یفکر نکن

 نکنه...

 .ختیحرف دکتر دلم ر نیا با

و به آنا عضو آرامش یبا اهدا دیتونیباشه ...شما م یدینکرده که ام یرییتغ چیه میمنتظر بمون نیاز ا شیب میتونیمانم

 .دیبرگردون

 شد.  زیکاسه صبرم لبر گهید

جوون با هزارتا آرزو  هیآدمه... هیکه رو اون تخته  یاون کس یفکر کرد یدکتر....احترامتون واجبه ..اماچ دیگیم یچ-

.... اما اون زمیری...همه دارو ندارمو به پاتون م دییخوایبا پووول ... پول م شهیبسته م ی...شما دهنتون با چدیو ام

حق  ی... کسشهیواسم ....اما ساده هضم نم دیکنیم یساده هج یلیخ نو...حرفاتو دیدست گاه هارو از عشقم جدا نکن

 زارمیبدنمو م یواسه فروش به قول خودتو اعضا زارمیم جونمم شده اگه کنه قطعش و بزنه  نداره دست به دستگاه

 .دیدستگاه هارو خاموش کن نیا زارمینم یول
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 نمیعشقمو بب تونستمیبود. ساعت هشت م شهیرفتمو در اتاقو محکم بستم اعصابم داغون تر از هم رونیاتاق ب از

 و کنار احسان نشستم..  رفتم

 شد؟  یچ-

 .خم شدم جلو...دیکش یوحشتناک ریت معدم

 گفت... یحالت خوبه مگه دکتر چ ایآر-

 ...شهیبهترم نم نیخوبم از ا میلیآره خوبم ....خ-

 . شدیبه احسان بگم اونم حالش بد م خواستمینم

 گفت.؟ یباتوام چ-

 نبود. یمهم زیچ یچیه-

 ...پرسمیازش م رمیواگرنه خودم م ایانداخت رو شونه هام و گفت بگو آر دستشو

 ..کردیم میداشت کفر گهید

 اد؟یبه نظرت حال من به خبر خوش م ستیکه ن یخبر خوش هیچ-

 دستگاه هارو جدا کنن. خوانی...بهم گفت مها

 احسان حلقه زد... یاشک تو چشما هیصدم ثان در

 یمطمئن یدینه.. نه اشتباه شن-

 یگیراست م-

 کردم. دییدستام گرفته بودمش تا نیکه ب باسرم

 هیگر نیاایلیواسه خ دی..) شادادیم رونیصدا ب یب هینفساشو با گر ی...ساکت شد منم نگاش نکردم فقط گاهاحسان

 چه برسه به مرد( کنهیم هیآنا سنگم گر طیتو شرا یرواز دست بد یزیعز هی یخایم یباشه اما وقت یمعن یب
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 بود  ختهیقطره اشکم کنار من نر هی یروزاحت نیتا ا احسان

 یفاصله معلوم نبود چ نیاز ا کردیزد...معلوم بود داشت بهش اسرار م یاز پرستارا حرف یکیپاشد و رفت وبا  احسان

 ....گهیم

 باهاش حرف بزنه بزار اونم خودشو آروم کنه... خوادیم حتما...آنا بخش  رفت سمت اما

 

 هفته هی نیمن ناراحت بود که به دکتر گفته بودم. تو ا یگذشت آرمانم از دست حرفا یام به سخت گهیروز د سه

 شدم. ریاندازه هفتاد سال پ

 آناست. نیتریکه به قول احسان و ستادمیا یپنجره ا یروبرو االن

اوقات لبخند رو لبش  یبعض زارهیو به قول خودش سربه سرش م زنهیحرف م نجایبا آنا از ا ادویوقتا احسان م یگاه

 ...رهیسرد م یخدافظ هیوبعد از  رونیادبیاما در آخر احسان با اشک م زنهیداره با آنا حرف م یوقت نمیبیم

 که قبال گرفته بودم... رفتم داخل اتاق  یا بااجازه 

 من.  یزندگ تمیدستگاه هاانگار شده بودن ر یصدا

 .نیسنگ یلیرو گلوم بود خ ینیسنگ بغض

 سالم خانمم..-

 گلم... یخوب-

 دمیتختش رس به

 گن؟ی...راست میشنویصدامو م گنیدکترا م-

 .میبگذر خب

 رده بود همون تازه عروسه .اون بهوش اومد .شد اون خانمه بودکه تصادف ک یچ شبید یدونیم یراست

 داد..اول شوکه شد گفتن. ینیریش مارستانویکرد تموم ب کاریپسره همون شوهرش چ یدیند یآن یوا
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 .میزدیباهم حرف م میکنار من بود ها داشت کردینم باور

 کنه هیاگریبخنده  دونستیدنمیشن یوقت

 )بغض گلوموچنگ زد(

را تخت چ گفتیمنتقلش کنن م خواستنیم یوقت یدیدیشده بود.کاش م وونهیخنده تلخ بهتربود.پسره د هی اما

 .میشگیهم یآنا گذاشته بودم جا کیکه نزد یو نشستم رو صندل دمی. )خندکنمیخودم بغلش م

 ..نییپا ومدنیخود به خود م رمیبگ اشکمو جلو نتونستم گهید

 ..رنیزنشو ازش بگ خواستنیم یدست زنشو گرفته بود که انگار نیهمو دوست داشتن.معلوم بود همچ یلیخ

 بگم.. یزیچ هیدوست داشتن آنا. یلیرو خ گهیهمد گفتنیم

 ((.زدمیو حرف م کردمیم هیگر گهی))حاال د

 هم بودن...)با بغض ادامه دادم( ناعاشقیا گفتیزنش به هوش اومد م روزیپسره که د نیاز اقوام ا  یکی...آینش ناراحت

 گفتم( هیباگر...)بوده شوهرش عاشق  چون زارهیمطمئن بودم که زنش تنهاش نم گفتیم

به  یبستیدل نم ی...اگه دوستم داشتیگشتیبرم ی...آره خانمم... اگه منودوست داشت یتو منو دوست ندار ینی... یآن

ه اصال هواست ب یمعرفت یب یلی...بخدا آنا خیدادیجواب اشکامو م ی...اگه ...اگه دوستم داشتیکه االن هست ییاونجا

خدا  کنمیتنهام...بازم فکرم یلیخ یدونی... مگشتمیبودم بر نم مکرد من تتیاذ یلیخ ایآر ی...البته حق دارستآیمن ن

وفا تو  ی....آنا بکنهینفس م یرو ب ایچون داره آر کنهیآنا م یرو ب ایچرا چون داره آر یدونیدوستم نداره ...م گهید

 هینفسم...و )گر یگردیدارم...اندازه هردومون...آنننناااآ ...حاال برم میلی.من که دارممممم... بخدا...خ؟یدوستم ندار

 امون من( یب یها

 هی...کاف یینجایکه ا گمی...قسم ....به سرآنام قسم. دارم االن میششی... به همون خدا ...به همون..خداکه االن پنیبب

ت خددددا شیرو ول کن برو ...برو پ ایآر یگفته باشم.حاال خوددان مونهینم ایاز آر یچی. هیچیه یپا نش هیکاف یبر

نهام ت یگفتی....مگه من دل ندارم...مگه نم ستمیبارفتنت....مگه من عاشقت ن یرو کشت ایمعرفت... اما بدون آر یب

 پاشوو. ...پس با معرفت گنیکردا بامعرفتن. مگه همه نم یگیمگه نم هیمعرفت یب یلیخ نیا یزارینم

 .؟یشی...باشه قبول تا آخر عمرم التماس کنم حاالپا میدوست دار ختنموی...ها...اشک ری..التماس دوست دار آنا
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که وارد دهنش شده  ی.لوله اکردمیبود نگاه م توریبه نوار قلب آنا که رو مان کردیم وونمیدستگاه داشت د یصداها

 کبود حطر  که با آمپول وسرم ییددستایکشیرمیت دنشیکه قلبم با د یبسته ا یچشما بودن خشک که لباش  بود

 خشک آنا زدم یرو لب ها هیکرده بودن... بوسه ا یدست عشقم طراح یرو رو یدلخراش

 اگه بدحرف زدم خوامیخانمم معذرت م ببخش

ازم داغ دلم .بنکیبه ع کنارش بود برداشتم تا نگاهم افتاد نکموکهیرو که کنارسرآنا گذاشته بودم برداشتم ع یقرآن

راحت تره آخه اخمات کم تر  المیهست خ یوقت نکیع نیگفت.ا دید یبود که آنا وقت ینکیهمون ع نیا شدیتازه م

 بترسم... زتبزن کمتر ا نکویع نیقبلش ا یبش یمعلومه.هروقت قراره عصب

بدتر بود  شهیمروز حالم از هماز جلو چشمام ا شدنیبخونم تک تک خاطره هارد م شدیزدم ...حاال مگه م نکمویع

قرآن  کمیواسم نگهش دار بعد  سپارمشیبه تو م ای....هاآ...پس من چمه...خدایتنهام بزار یخوای....نکنه امروز آنا م

 سرم. و پانسمان زخم گلوله ها.. ضیخوندن... پرستار اومد واسه تعو

 واریسرد کنار د یفلز یرو صندل میقبل یگرفته بود رفتم سر جا یلی....از بخش خارج شدم دلم خرونیب رفتم

 دادم... هیتک وارینشستم. و سرمو به د

 زنگ بزنم... ریآورده بود گفت به ام نارویاحسان مامان ا یوقت امروز

 گرفتم. رویدر اوردمو شماره ام مویگوش

 تو گوشم. دیچیپ ریام یصدا

 جان سالم  ایآر الو

 ..یسالم کارم داشت-

 . میکرد دایپ  از هامون یت بگم سرنخ خوببه ویخواستم خبر خوب-

 یکار شاخ نهیکاراشو بب یدسزایبا یروان  وجود نداره مگه برگشته آنا...اون بدبخت ایتو دن یخبر خوب ریام-

 ...نینکرد

 دیببخش یحق دار-



 یهمسر اجبار

 
479 

 

خودم خونشو  یبجنب ریچون اگه د یکن دایکن زودتر از من هامونو پ ی.سعریام گردونهیمن آنا رو بر نم دنیبخش-

  زمیریم

 رو قطع کردم و رفتم سمت نماز خونه... یگوش

 نمازمو خوندم... و

قسم  تی...از دعا کردن واسه عشقم ...تورو به بزرگشمیوقت خسته نم چی...من ه ایدست به دعا شدم خدا وبازم

 برش گردون... تی... تورو به بزرگ یبهم برشگردون یتونیم یتو اگه بخوا دونمیبرشگردون ...م

.. 

آب  وانیل هیفقط  یواسه سحر شبیدرد داشت ...د یلیکه آنا اونجا بود... معدم خ یبودم کنار در بخش نشسته

چشامو باز کردم که دوتا دکتر با عجله رفتن داخل بخش... و در   ییپا یدادم و با صدا هیتک واریخوردم.سرمو به د

 بسته شد..

 ماری:کدوم بدکتر

 2۳4.اتاق عی:آنا رفپرستار

 

اما پا شدم ودرو باز کردم رفتم  یچیپا شدم. درد معدم تو دلم پ یشده...از رو صندل یهاشم... آنام چ یقمر بن ای

 داخل بخش...

قدمامو تند تر کنم قدمام سست بود تموم بدنم  شدینم کردمیم یتو اتاق آنا هر کار رفتنیپرستارداشتن م چندتا

 مکردیدکتر وچندتا پرستار تو اتاق بودن از پشت پنجره نگاه م دمیبه اتاق رس ایشده....خدااا ی...آنا...چ دیلرزیم

....خانمم...آنا تورو خدا نرو جون دیکن یکار هی...تورو خدا  اداد زدم آناا  اخدایدستمو تو مواهام کردمو چنگ زدم..

خط صاف بودو  هینوار قلب آنا فقط  دادنیه به آنا مک یی. با شوک هارییی....خددددا آنامو ازم نگااااررریدووم ب ایآر

 .دیاومد پرده پنجره رو ازداخل اتاق کش کنمیدارم نگاه م دی... پرستار که دکردینم یرییتغ

 زدمیآناااااا رو واسم نگه دار...نهههه...آنااااام..دوتا پرستار مرد مانعم شدن که برم تو اتاق ....داد م خخخخدددا

 ...مدینفهم یزیچ گهید دکهیلحظه معدم چنان درد کش هی...رشیبزارم بره ....خدا ازم نگ دی....نبادیآنننااا....ولم کن
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 باز کردم...  چشمامو 

 دوروبرم نبود... یرو معدم بود. کس یو سوز بد درد

سرم بودرو  یکه باال یسرم ...ختیمن رفت....اشکم رو صورتم ر یاتفاقا مثل برق از جلو چشمام گذشتن. آنا همه

 کنم بعد از آنا... یدارن من زندگ الیدارن من زنده بمونم خ الیخ نایا دمیتازه د

. از رو تخت ستیمهم ن یچیه گهید ستی...به شدت سوز زد ....اه...مهم نرونیب دمشیزدم سرمو واز دستم کش چنگ

 ...نداختیآنا م ادی نجامنوی...ا ستادمیا بازم.... تخت رو نشستم  رفت جیخورده سرم گ هیپا شدمو 

رو  یکس چیکردم ... ه یبودمو زد... طول راهرو رو ط دهیکه د یزیبه چ تیمهر تثب نیکس نبود...و ا چیه توراهرو

 آشنا بود(. هیکس  چی)منظورم از ه دمیند

 ت...نفر از ما اونجاهس هی   سمت بخش آنا... اگه آنا هنوز زنده باشه دیمنو کش ییروین هی

... دهینبود فرشته من پر کش ینبود....آره کس یکس...گرفتم باال سرمو باترس  باشه یکس کردمیرفتم خدا خدا م آروم

 یحال هی دادینم یمعن یچیه گهی... دیبه خون نشسته رفتم سمت در خروج ییتنگ وچشما یو با نفس دیناام

خودم از آنا...از خدامون...از هامون...دلم تنها بودن  زبودم... ا ریخواسته...دلم شکسته بود دل گ یحس... ب یبودم...ب

 نی... سوار ماشارهیم ادمیکه آنا رو  یزیهمه رو فراموش کنم... هرچ خوامی..م خواستیدلم سکوت م خواستیم

 برم .... دی....فقط با رمیکجا م دونستمیکه نم ییشدم...حرکت کردم به جا

 

.... 

به بدنم افتاد پالتومو تنم کردم رفتم و نشستم  یبد لرز  کردم... و همونجا توقف کردم دایپ ساحل خلوت هی ایدر کنار

 یپهنا اشک  زل زدم دلم گرفته بود ایدر به و  ...نیماش یمو دادم به سپر جلو هینرم ساحل و تک یتو خاکا نیرو زم

 صورتم گرفته بود...داد زدم خدااااا

 بنده ات بودم.....آناااا عشقم بود چرا.... منم

 به آسمون زل زدم... نویجون افتادم کنار ماش یکردم که ب دادیداد وب اونقدر
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 شده بود... کیتار کیتار هوا

 ...گشتیواسه دفن شدن م ییمرده متحرک بودمکه دنبال جا هی یواقع یشدم و درو بستم به معن نیماش سوار

وم مورد تو آلب یپاسخم رفتم تو گالر یب یتوجه به تماسا یب ارمیآنا رو ب یتم عکس هادستم گرفتم خواس مویگوش

 نظرم....

 یعکس انگار تازه به خودم اومده بودم.آن دنیباد....  عکس دو نفره مونو اوردم نمشیبب زاشتیاشک...نم نیبه ا لعنت

م بغلتو دل هیجات کنارم خال  یلیخ کنهیدرد م ...آنا قلبمیزنیحرف نم یگینم یزی...قلبم...چ یمعرفت رفت یخانمم ب

بار  هی ادتهینه  ی...توام مثل خدامنو دوست نداشتیرفتیم دی... تو نبایییییییلعنت یکردیکه آرومم م ییاز اونا خوادیم

ناراحت شدم گفتم چه  یلی...اون موقع خیگفت نویبار ا هیموقع دعوامون  ادتهیتورا فراموش  ادمی ایآر یبهم گفت

 کشمتیم آشغال...... هامون یو نرفت یحرف دلت نبوده. دوستم داشت نینه ا دمیاما بعدا فهم یساده به زبون اورد

 .فرمون رو زدم مشت با ... کنمیلهت م نیچرخ ماش ریز

 .زدمیآنا روغرق بوسه کردم و باهاش حرف م عکس

 به عکس آنا بودم که.. رهیخ

 دومیم امکیپ یصفحه وقت یاومد قصدخوندن نداشتم..باال امکیپ یصدا یهویبازم زنگ خورد جواب ندادم  میگوش

 .شدیداده م شیرو نوار ابزار صفحه نما امیاز پ یقسمت

 .یتو زنده ا کنهیآنا باور نم ایداداش: آر احسان

 تونستمی.شماره آقاجون بود...نمدوباره زنگ خورد میمسخره بود کارش... گوش یلینوشته...خ یچ نیا ی...چ یچ

 .دمیبود حاال که د یاحترام یجواب ندم ب

 نگفتم  یزیدادم اما بغض گلومو گرفته بود چ جواب

 الو...الو...-

 .ومدیبابام م انیخنده که از اطراف ایبود  هیگر یصدا

 دور از جونت. ویخورد ریتوام ت کنهیفکر م کنهیم هیخانمتم داره گر نجایا ایچرا ...ب هیالو عمر بابا...گر-
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 من عشقم رفته... دادیامونم نم  هیگرفته گر شیباز بابام

 ...کننیم یچرا با دلم باز نایا

 .... ی... گوشی...بابا چرا توام بغ کرد الوو

 رو نداشت. ایباز نیبودم دلم طاقت ا ساکت

 رو قطع کنم... یخورده سکوت خواستم گوش هی بعد

 ...نیدیم یمنو باز نینکنه دار ی....خودت انیگ یاز پشت خط اومد... الوووو....آر هیبا گرآشنا همراه  یی...که صداکه

ده تو دلم عشقم زن ختیر ایدن یحرف بزنم تمام خوش شدیراه صدامو گلومو بسته بود نم زیچ هیآناااا بود... یصدا نیا

 ....خودشه.. نی... خدا... واقعا آنامه استمیبود..واقعا خودش بود من خواب ن

 .بگم ....یزیکجاست. تمام توانمو گذاشتمو تاچ امیبود...احسان آر شمیبودش االن پ ایاگه آر- 

 .ستمیبزن بگو که خواب ن ی....حرفی...زنده ای...قلبم...خودتییی...تویدر اومد....الوو...آن صدام

 ...ی...توسالمیو خودتبگ یزی...تو رو خدا چی..آر ای((آرزدیو بغض صدام م هی....)با گرایآر-

 دلم ... زیعز شتیپ امیآره خانمم.. آره االن م-

 راه بود... یلیروشن کردم تا گرگان خ نویماش

 ییااشک نیممنون شکر ا اینبود...خدا یکننده احساسم نبود...آنام زنده بود باز انیب یچیبگم بازم  ه میاگه هرچ من

 گهیکه د یوقت ین یباورکردن ای...خداستیراه تشکرو بلد ن گهیبنده است که د هیشکر  یاشکا هیشاد یاشکا ادیکه م

ها تن ای...خدایهنوزم دوستم دار ینیبه من.... یرشگردوندخودت حاال ب شیپ یو فکر کردم برد ستمیتمام هستو ن

  یپناه اشکام توبود

 ممنونم  یتو همدمم بود تنها

 حرف  بده آنا....دو دفعه که زنگ زدم و هربار فقط آنا در حد چند کلمه ویکه گوش زدمیبه احسان زنگ م هیبه ثان دم

 بود. میدوباره زندگ زهی..اما همون چند کلمه هم واسه من انگزدیم
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 نیتابش بود و واسم باورش سخت بود که خدا چن یاما خب چه کنم باز ب زدمیبود که زنگ م یبار نیچندم دونمینم

 رو در حقم کرده بود یلطف

 انیهاب110دمیشمارتو م یبار زنگ بزن نیچند بار بگم...ا نویا دیچه خبرته خانمت مسکن زده با زمنیداداش من عز الو

 ...ایح ی.پسره ب ارنیدماراز روزگارت درب رنتیبگ

 رفتم... سهیکه احسان داشت از خنده ر یلحن با

برادر  دی....اوه فضا عارفانه شد ببخششکرت .اوه  ایخدا یخنده هات داداش گلم ...هععع یاحسان به فدا یاله-

 خدافظ... یهواسم نبود شما صاحاب دار

 کردمیم یخال نیبودو سر گاز ماش یدلتنگ یهرچ

 وقت شب.... نی...اسسسینگاه کردم که بلهه...خودش بود پل هی نهی.و از آدمیوشن سیپل ریآژ یصدا

 مدارک و از تو داشبورت برداشتم... نییناچار زدم بغل و رفتم پا به

 اعتنا به یصحبت کردن و ب یسرعت و نبستن کمربندبا گوش نیبا ا--

 راه شما چه خبرته برادر من... سیپل 

 نمارستای....بدیو گفتم ببخش دمیبه پشت سرم کش یراه نشدم دست سیمتوجه پل یها ول گهیخداا راست م یوا

 ...دمشیدیم دیدارم...با ضیمر

 بهم انداخت.. یخودت ینیکه  ییاونا از  گاهن هی

 چیاالن ه نیدرحال خنده بود یبه حال االن شما نداشت شما با گوش یربط چیداشتن ه ضیمر یول دیببخش-

 .نگیبه پارک شهیومنتقل م شهیمتوقف م نی...ماشخورهینم دهیکه غم د یبه کس افتونیق

... 

 آنا همه دارو ندارم یتار مو هی یمتوقف کردن فدا نمویبود و در آخر کار خودشونو کردن و ماش دهیفا یمن ب  یحرفا

... 
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 یقدمم مساو هیکردم هر  یمنو به گرگان رسوندن .بعداز تشکر ازشون خدافظ یمعطل یدست آخر منوبعد از کم و

 بود با دوتا...شماره احسانو گرفتم...

 ...االی....کدوم اتاق  احسان

 .نجاستیا نیآذ18حرکات مثبت  نجاایا یایها ن یجنبه ا یتو چقدر ب یییوا-

 نکن. تمیاذ گهیچشم بابا بگود-

 تو محوطه..خدافظ. رونیب میریاالن م نمیمنو آذ122اتاق -

 داداش. یمرس-

 سمت اتاقش... دمییتوان تو پاهام داشتم دو یکردم و با هرچ قطع

... 

 دروغ ...باشه . یسرمو باال کنم و همه چ دمیترسیاتاق که شدم...م وارد

 خواب باشه... یچ همه

 دهیخدا خودت کمکم کن...سرمو باال گرفتم آره خودش بود آنا بود..عشقم بود آروم روتخت دراز کش ای

 از اون همه دستگاه نبود. یخبر گهی.د شدیم نییاش باال و پا نهیبود....وچشماشو بسته بود قفسه س

بودکه دوست داشتم از  ادیاونقدر ز مینبود دلتنگ میدلتنگ یهمه  نیموهاش زدم.. ا یرو یآرومکنارش بوسه  رفتم

 یشم ...کس رهیکنم دوس داشتم فقط و فقط...بهش خ دارشیب ومدین دلم. کنم  بارونش بوسه سرش فرق  نوک پا تا

 بعدش ی...ول یاز دست داد شهیهم یبار برا هی یرو که احساس کن ی...عشقنهیبینم یمن کس دیاز د ستیمن ن یجا

 خدا بهت رحم کرده و عشقتو بهت برگردونده...

 .دیدادم من هستم شما بر امیخورده که گذشت به احسان پ هینگاهش کردم ... یبه فدات عشقم. کل من

 از احسان اومد دیجد امیپ هی

 فیضع یلیکرده... بدنش خ رو تحمل یادینکن بزار استراحت کنه فشار ز دارشیاما ب یدلتنگش دونمیم ایآر-

 .شیمواظب باش نخور یشده....راست
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 جوابشو ندادم وقت کل کل نبود من تازه عشقم برگشته ... گهید

 چشمامو  کنار تخت نشستم سرمو گذاشتم لبه تخت و آروم دستشو گرفتم یآنا...رو صندل زیآنال یزدن و کل دید بعد

 نداشتم... یچند روز دوساعتم خواب درست حساب نیآنا ا ی...خسته از دوریلی...خ یلیخسته بودم خ یلیخ...بستم

 ... گذشتیراحت تر م دمیخوابیم اگه

.... 

 

دست  دنیرو دماغم... رو دهنم چشمامو باز کرد.باز شدن چشمم همزمان شد باد شمیرو ر یزیاحساس حرکت چ با

 که حتما صاحبش آنا بود. سرمو باال اوردم. یفیظر

بود اونقدر که نور مهتاب از پنجره داخل اتاقو روشن کرده  کیتار یلیآنا قفل شد اتاق خ سیخ یتو چشا چشمام

 . ختیریگونه هاش م یصدا رو یآنا آروم وب یبود...اشک چشما

 ... یخودت ایصورتم آر یرو دیکش دست

 هق هقت بشم عسلم. یمن فدا یاله

 ...آره خانمم.. دیاز چشمم چک یاشک قطر

 بردم اشکشو پاک کردم. دستمو

 فکر کردم هامون تورو ازم گرفته... یآر- 

 شد.. ریحرف اشکش سراز نیبا گفتن ا و

 دوختیبازم چشاشو به من م زدیبازم پلک م دیکشیبازم مال من بود بازم نفس م آنا

.صورتشو قاب کردم با دستم و بوسه هامو رو نمشیپاشدم انگار الل شده بودم دوست داشتم فقط بب یرو صندل از 

 نداشت. یآن یاز چشما یخودمم دست کم یچشما و  اشکاشو حس کردم یشور زدمیآنا م یچشما
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ه زند مردوی....دلم هربار م یدونیم یچکارم کرد یدونیم دمیکش یمعرفت چ یب یدونیم یدهن باز کردم...آن باالخره

 یچقدر واسه چشات واسه حرف زدنت دلتنگ بودم.ممنون که موند یدونیچقدر دلتنگت بودم نم یدونی...نمشدیم

 نفسم. یقلبم ...ممنون که تنهام نزاشت

 ...یپس چرا رفت یمنتظرم بود اگه

..)آنا یفقط تو...تو نبود دنمیسرم اومد .همه اومدن د یبه هوش اومدم چ یوقت یدونی...میبه هوش اومدم نبود چرا

...اون موقع دلم ...تو..رو زدمیاشکاشو نداشتم(...من فقط تورو صدا م دنیمنم طاقت د کردویم هیگر

 ..یآر ی(آخه تو همه....کس منزدیحرف م هی...)بابغض وگرخواستیم

ند دست بخدا تند وت رمیمیم ینجورینکن ا هیگر بسه کردم غلط  به جون آنا بودم دمیم حیقلبم بخدا توض دیببخش -

 موینشویفکر بکنه ...پ ینطوری...حق داشت ا ختمیکنم.منم با اشکاش اشک ررو چشاش تا اشکاشو پاک  دمیکشیم

  شیشونیگذاشتم رو پ

 .. دمیم حیآروم باش جونم...آروم ...واست توض-

هق هقشو نداشتم  دنی...طاقت شنکردیم شیر شیاما هق هقش قلبمو ر ختیری....اشک نمرمیمیتو م ی...منم بنفسم

 دنشیپس واسه نشن

 

حس عشق حس ترس از دست دادن همه وهمه دست به  یحس دلتنگ دمیبوسیمهر لباش کردم با ولع لباشو م لبمو

که آنا سرشو عقب  دیچقدر طول کش دونمیباشه...نم ایبوسه دن نیتر نیریبوسه ش نیدست هم داده بودن. که ا

 و گفت  دیکش

 .ادی...نفسم باال نمهیآروم باش...واسه االن کاف یآر-

 شده بودن و به زور باال نگه شون داشتم گفتم  نیکه االن سنگ چشمام با

 ...یلیدل تنگتم  آنا خ تونمینم-

که  مکث هیکرد.منم بعداز  دنمیآنا بود که لبشو مهر لبم کردو با ولع شروع به بوس نباریهم تو چشام زل زد و ا آنا

 کردم... شیواقعا شووکه شده بودم همراه
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 گرفت.سرشو گذاشت روبالشت  انگار کتفش درد گرفت  و ازم فاصله دیپس کش سرشو

 من بدونم . خواستیونم

 چشماشو محکم فشار داد. دویلبشو با دندون گذ چون

 بشه  شیزیآنا دوباره چ دمیترسیپاچه شدم م دست

 ؟ییآنا درد دار-

 توام قلبم... با

 آره.. ینیکرد که  دییسر تا با

 .ینشسته بود گفتم واونم اومد بعد از بررس وتریکه پشت کامپ یعجله به سمت در رفتمو به پرستار با

 گفت

 .شهیآروم م زنمیمسکن م هیکتفشونه االن  ددردینگران نباش انقدر

 خانمم درد داره.. دیتورو خدا عجله کن-

 از  رونیورفت ب امیزدو گفت چشم االن م یلبخند پرستار

 که تو دست آنا بود کرد...  یانژکتآمپول مسکن وارد  هیو بعد چند لحظه برگشت و  اتاق

 رو به من گفت: و

 .شنیآروم م نینباش نگران

 از اتاق... رونیبعد رفت ب و

 هواسشو پرت کنم. خواستمیآنا نشستمو .با دست موهاشو نوازش کردم...م کنار

 یآن-

 گفت. دادیپراز درد که دلمو آزار م یباصدا



 یهمسر اجبار

 
488 

 

 بن دل. انیگ-

 رو لبش زدم. یشدمو بوسه کوتاه خم

 .یلحن حرف زدنت خانم نیا یمن به فدا-

 . یشیآروم م  یشیبهتر م االن

 واست داره.؟ ی؟چه سود یواقعا تو آزار دار یآن یراست

 ...یداد باال و گفت چ ابرواشو

 ...یعاشقم کرد ینجوریکردم که ا یمن چه گناه مگه

 که من کردمو عاشقت شدم... یبه همون گناه-

 و لبش زدم...ر گهید یا بوسه

 ؟یزبر یاه آر-

 تعجب گفتم. با

 مگه قبال نرم بودم.؟ یزبر یچ ینی-

 ...کنهیم تمیاذ رهیزبره م گمیم یگیم یچ  نه یوا-

 امو به زور کنترل کردم. خنده

 ...میکجام زبره من همون قبل یچ ینی

 زبره  کجام

 دورلبمو  یشایاورد دور ر  انگشتشو

 ...من بعد  زده رونیب نجایکه ا نایا گفت

 دندونام گفتم. یدستشو تکون بده انگشتشو با دندون گرفتم و از ال نکهیاز ا قبل
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 ....دندونامو که قبلنم داشتم...یگیم نارویا

 انگشتمو.. یول کن کند گمیم شاتوی.بابا ریول کن ...آ ایآر یآ-

 سرگفتم نه... با

 ..کنهیکن درد م گفت خو جون من ولش یوبا حالت ناز نییانداخت پا سرشو

نداشت لبمو گذاشتم رو  دنیسرش که رو بالشت بود راه پس کش کیول کردموپاشدم و سرمو بردم نزد انگشتشو

 بوس محکم زدم رو لبش... هیلبشو 

 ....اااایگفت...آر یآس

 ...فدات  به-

 نکن... یبابا زبر-

 ...ینیریش یکنیم یزبون نیریخودته ش ریتقص-

 . یتر شد یدوست داشتن یول یگذاشت رو لبش و از پشت دستش گفت درسته زبر دستشو

 واسش قنج رفت. دلم

 اخم به لبش اشاره کردم و گفتم .... با

 دارم... کیکار کوچ هیاو دستتو...من با عشقم  بردار

 دستشم رو دهنش بود وبا اشاره چشم و ابرو گفت نه... دیخند

 ...اسینطوریااااا....ا-

 سه حرص خوردنش تنگ شده بود پسوا دلم

 از لبش زدم. گهیبوس د هیو دستشو پس زدمو محکم  پاشدم

 ...ییییییزبر گمیخددددداااا م یا-
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 دستشو زد تو موهاش... و

 .خوووووامینه نم-

 رفتم. سهیحرکتش از خنده ر نیا با

 که دوست داشتم شد. یهمون مدل قایدق

 

 

  

 

 روز بعد.... سه

 اوردمش رونیب بمیزنگ خورد...از ج میگوش

 احسان بگو... الو

 ...دیکوفت درست حرف بزن حسم پر-

 بگم... یحست... کدوم ...حس...مثال چ-

 ....بگو جانم...زمیبگو عشقم عز-

 به تو بگم!!!! نارویا-

 سوءتفاهم بود.... هینه به عمه ام... از اولشم عشقت به من -

 ..گل پسر...حاال بگو.. ننننیآفر-

 لیتحو مارستانیتو و آنا تو ب شیپ  که سه روز یسال واسه  ...دور هممییالیتهران هااااا همه و دینر الیو دییایب

 دور باشه. میاز آج یبادمجون بم چیداره...که بال از تو که ه ی(قربونانی.... عمو جان )باباکنیکرد
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 ...یباش یمن بادمجون بمم بعد تو چ-

 سر سبد... گل

 ...یخودمون نیقزو یکرد توهمون سنگ پا ریوگلوم گاوهوع..ت-

 بود کم اورد. معلوم

 برو گم شووو. شششیا-

 کرد... وقطع

 رو خابونده بودم که راحت باشه... یکنارم نشسته بود طرف شاگرد صندل آنا

 زدم... یلبخند کردمو بهش  نگاه هیبسته بود... چشاش

 لب خدارو شکر گفتم. ریز و

 ...ایآر-

 بود.... داریب نیا ا

 .گرمیبفدات ج-

 کنم.. یخواهش هی شهیم

 امر کن بانوووو...-

 ..خوادیدلم شکالت م-

 به چشم گل بانووو... یا-

 بال... یچشمت ب-

 ....نیاز ماش نییپا دمیکردم و پارک کردم و پر دایتوپ پ یسوپر هی 

 آقا شکالتاتون کوو.. سالم
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 که اشاره کرد رفتم... یاون قسمت به سمت-

 

نکردم دوتا  ی...واسه عشقم بود کارشاخ هینوع برداشتم... مگه چ هیشدم از هر کدوم  جیتنوع داشتن که گ اونقدر

 خنده دار بود. یلیخ بود شده چهارتا چشماش فروشنده کردم حساب برداشتمو  بزرگ کیپالست

 ممنون آقا.-

 .دیبسالمت مواظب قندتون باش-

 رو هم با خودم بردمو نشستم جلو...  یکیگذاشتم صندوق عقب که جلو چشم بچه نباشه اون  کارویاز پالست یکی

 کی... منم سرمو کردم تو پالستنهیکه بش دیکشیخودشو باال م یشکالت به مشامش خورد داشت به سخت یبو انگار

 خوشگلشو دراوردم... هی

 ::آخآنا

 شد خانمم... یترس برگشتم سمتش چ با

 وقته نخوردم. یلیخ خوامیت ...من شکالت مدردم گرف یچیه

 وقته که انگار ده ساله... یلیخ گهیم نیاوه همچ-

 شکالت خوردم .. شهیمن هم ادمهیکه  ییتا جا یهرچ-

 بخور... نویا ایب ادیبهت فشار م ینیبش خوادیخب خانمم نم-

 ...دشیزده ها رو هوا قاپ یقحط نیع

 واست گرفتم... یآروم خانمم کل-

... 

 ..دمیبه خوردن آنا خند الیخود و تا
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 ...میدیرس یخانم یآن-

 شم ... ادهیکمکم کن پ ایتورو خدا آر شیآخ-

کتف  ریدست رو ز یکیسرش و اون  ریدستمو انداختم ز هیو رفتم سمت در شاگرد و بازش کردم  نییپا رفتم

 سالمش...

 ...آروم... ی...آیآ

 چشم. دیبه جونم جوجه ببخش تی..آیآ

 شو دادم به خودم... هیشد تک ادهیندمشو خودشم پنشو آروم

 ...ستین یچرا کس یآر-

 ...یییییخانمم...چه استقبال گرم دونمینم-

 ... دمیکش نییرو پا رهیدستگ یسمت در ورود میرفت

 داخل... میرفت

 سوت....کف زدن باال گرفت... یصدا

 خانواده ما بودن واحسان ومامانش.. همه

 همچنان احسان اما سمتمون اومدن  همه کردیم دیبود اما همه سرو صدا هارو احسان با سوت تول کیکوچ جمع

 رفت رو مخمون... گهی...دزدیم سوت داشت

 .می:بسه احسان کر شدآرمان

 :مادر سرم رفت.خاله

ند داشت سوت ب هیخاله گفتم...قلقش با منه وآنا رو سپردم دست آرمان و خودم رفتم سمتش... پشت سر هم و  روبه

 ...زدیم یبلبل
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کردم که برسم بهش...اونم تند تر  ادیسرعتمو ز کمی زدیپشت و بدتر سوت م رفتیمن عقب عقب م دنید با

بود همه  یصحنه خنده دار یلیخ کردیدنبال احسان... اونم از دستم فرار م وفتادمیداشتم م گهی...حاال درفتیم

 ...کردنیداشتن از خنده غش م

 .دییدوی..دوتا انگشت به دهن داشت مشدیم الیخیمگه ب دمییدویسان انگار داشتم دنبال بلبل مبهت اح لعنت

 .شکونمیاگه دستم بهت برسه اون دوتا انگشتتو م-

 رحم کن. شی:خاک عالم به سرم به جوونخاله

جارو با احسان رو برو شد...با جارو شروع کرد به زدن احسان منم  هیو با  رونیاز تو آشپز خونه اومد ب نیآذ ییهوی

 ...دمیبهش رس

 دستم ودستمو دور گردنش حلقه کردم... ریاشو گرفتم ز  کله

 کارد لطفا... هی نیاذ-

 . یکنیگردنمو ول کن سر خوش بدبخت عاشق ولم کن ولم م شیشکست یآ-

 .ارمیب من رفتم کارد یکن شیقربون یخوایآخ جون داداش م-

 آره بلبل کشونه...-

 با تو رفاقت کنه... شهیخر م یکدوم بلبل گهید یبدبخت منو بکش-

 خودت بلبلمو ببخش اوا منظورم پسرم بود... یاومدسمتمونو گفت حاال به بزرگ خاله

 میدیخندیم مویبهمون خوش گذشت به تک تکمون چون دور هم بود یلیخ اونشب

 دشینبود با اون دستش که کال بانداژ شده بود مگه م یهواسش به آن ی...کسخوردنیم وهینشسته بودن ...و م همه

 بکنه... میکار

 ییرایتو پذ ایو احسان و آرمان و مان نیو آذ یفقط منو آن اطیح تو  رو کاناپه نشسته بودن..همه رفتن و نیآذ اونو

 ...میکردیم لمینگاه ف میداشت
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 تغالو پوست گرفتمو و پر بیو کنار آنا نشستم واسش س رفتم

 ممنون -

 نووووششش.-

 برم بخوابم.. شهیم-

 بعد... وهیباشه ....اول م-

 .خوردیشوم وهیو آنام م میشد لمیف یمحو تماشا بازم

 ...یی...حالت تهوع گرفت و رفت سمت دستشوایمان ییهوی

 آرمان هم به دنبالش.... و

 ...میهمه نگران شد مام

 چش بود. نیکن ا ریبخ ایخدا-

 داداش من چشم نبود ابرو بود.-

 یا...جد-

 ....ینه بابا فکر کنم موشک-

 از کنار دستم برداشتمو پرت کردم سمتش... بیس هیبهت احسان  لعنت

 و گفت. دشیرو هواقاپ اونم

 داداش من ....خوشش. دیخوش آ دیاز دوست آ هرچه

 کککککوفتتتتت.-

 چش شده. یمان نی:پاشو ببآنا

 و هم اومد... نی... آذییتشوو رفتم سمت دس پاشدم
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 بود. ستادهیا ییدر دستشو آرمان

 .دادیم یرو دلدار ایمان و

 حالت تهوع رو همه زنا دارن نی. ایتحمل کن یمدت هی دی.باهیعیخانمم آروم تر عق بزن بابا طب-

 هردو باهم همزمان . نیآذ منو

 ؟ییی:چ میگفت

 رو لو داده... یهمه چ دیکه تازه متوجه ماشد.و فهم آرمان

 ...نیبود نجایزد و گفت:نههههه...شما ا لبخند

 اوهووووم اوهوم... میگفت نوییپا میسرمونو انداخت  امونیبچه گ نیع نیمنو آذ-

 ...نیدیشن یچ قایدق-

 .میکرد یروبوس مویشد  رو به هم نیمنو آذ-

 ...ی:مبارکه عمه شدمن

 ممنون داداش مبارک عمو شدنت... ی:وانیآذ

 نجات دادن... یو داداش بود که مارو از رو بوس یخنده مان یصدا نیا وبعد

 ...اطیپشت بندش تو ح ییرایتو پذ دییدو نیآذ 

   گفتن کیهمه اومدن داخل و تبر ییرایتو پذ می. ما سه تام با خنده رفتشمیدارم عمه م نیییییمژده بد مژدههه

 ... یییایم یک یی...عموییی.اله شممممیخددددا آنا دارم عمو م ییییعمو شدنه وووا  ایحس دن نیبهتر-

 ...شودیو گفتم خان داداش بابا م دمیآرمانو بوس یجلو رو رفتم

سرش  یرو یگفتم مبارک باشه زن داداش... و بوس ستادمویا بروش رو رفتم...بود نشسته آنا و  کنار مامانم یمان

 زدمم...
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 ....ااااای:آراحسان

 ...یزنیداد مد مرگ چرا -

 ....شهیم میحسود-

 به بچه که من عموشم. یبه ک-

 ...ینه بابا به تو که عموش-

 بود  یاما احسان کامال جد میدیخند همه

 ...یمنو عمو کن یخوایتونم یییخب نخندپس تو چ-

 ...کردنیساکت شدن ...و به من نگاه م همه

 . یکرد نیتو سرت احسان که جو سنگ خاک

 .میبخواب می: ساعت از دو گذشته بهتر بربابا

 ...میبرگرد دیبا فردا

 ...میبود نیکم کم رفتن واسه خواب منو آنا و آذ همه

 ...نهیآذ دمیاومد دست انداخت دور گردنم سرمو برگردوندم د یکیکه  زدمیحرف م یبا گوش داشتم

ازش  بفهمه ی.اما دوست نداشتم کسزدیرف نمداشت و باهام ح مارستانیکه بامن تو ب یبودم بابت رفتار ریدلگ ازش

 ی...بازم سرمو کردم تو گوشرمیدلگ

 ...یییداداش-

 بوس رو گونه ام زد... هی

 .دیببخش-

 نکردم. یتوجه
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 ...پس قهر نباش.یزیچقد واسم عز یدونیخب.. خودت م دیداداشم..غلط کردم ببخش-

 .ستمین-

 دارم... شتریب ایداداش آر هیمگه من  یریگینم لمیپس چرا االن تحو-

 نرفته حرفاتو ... ادمیبرو بچه برووو...-

 غلط کردم...شکر خوردم... -

 باشه بابا -

 ؟یآشت-

 خلوچلم. هیآره آبج-

 فداتشم داداش خوشجلم...-

 بوس محکم زد رو گونم. هی وبعد

 ...ادیبدم م ایتف کار نیمن از ا نیآذ-

 کنه؟یواسه همه صدق م یکه گفت ینیاحسان از پشت سرم اومد...ا یصدا

 ...یسلف ایب  بر داشتو گرفت باال شویگوش نیآذ

 هوووع من به گور عمه ام بخندم. برو جقله...-

 .ییهویاالن  نیهم میشیر شیبزاره ادامه حرفمو بزنم..سرمو چسبوند به سرشو گفت منو داداش ر نکهیا قبل

 ....دلتم بخواد...یگل نیخوبه به ا میلی:خآنا

 ازتون . رمیعکس بگ هیباهم  نیکنار آنا بش یداداش-

 .زننینم  عکس واسه رو قندون ستیمدش ن گهی:داحسان

 که پام بود در اوردمو پرت کردم سمتش ....آخش بلند شد... یصندل
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 ...هیچه کار نیبا عجله رفت کنارش داداش چشمش دراومد آخه ا نیدست از رو چشمش گرفت آذ و

 ...یییی....چشممم آ ی:ااحسان

 لوس نشو احسان به چشت نخورد هواسم بود...-

 ...دیکنیهمش با هم کل کل م شما

 باال...  مینموندم .با آنا رفت گهید

 

 ...آنا

که دستش دور کمرم بود  ایخودمو زدم به آر هیراه تک یبودم وسطا حالیب یلیلباسا اصال راحت نبودم... خ نیا با

 .میرفتیوشونه به شونه هم راه م

 بوسه زد رو سرم... هیمتوجه شد چون  انگار

 مسواک  میبر ایمسواکمو اورد ب ایتو اتاق...وآر میرفت

 تو اتاق...  میو اومد میزد مسواکو 

 اومد جلو ... ایحال بودم ار یب یلیتخت نشستم خ رو

 ؟یدار درد گلم  عروسکم؟چته-

 ...کسلم فقط  نه-

 ...نییحرکتش شوکه شدم. و سرمو انداختم پا نی.شالمو از دور گردنم باز کرد از ایحرف چیه بدون

 نزدم ... یحرف 

 ...دهیکش یخوردنم چ ریکرد که بعد از ت فیتعر نیکه آذ ییدل تنگم باشه با اون حرفا دادمیحق م ایبه آر واقعا

 شد... یاشک چشمام جار میجاها هی یحت
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 داشته باشم... اقتی....کاش منم ل خواستیم اقتیل ایداشتن آر دوست

 مامان امشب

رو درک کنم... ازم  ایآر  ...ازم خواست منم ختیریاشک م دهیکش یچ ایکه تو نبود من آر زدیکه م یبا هرحرف آذر

 دیخجالتو کنار بزارم با خواستمیهمه مشکل و اتفاق که هنوز تموم نشده بود...منم م نیا هیخواست آرومش کنم بعد 

 حسو نداشته باشم.. نی.ا می...شوهرم ...تموم زندگایحداقل با آر کردمیم نیتمر

که خودش واسم گرفته بود آورد  یا روزهیف یآب شلوارک و دکلته دست تاب هی  پاشدو رفت سمت چمدون ایآر 

 کنارم نشست...

 ...یبخواب یخوایلباسا که نم نیخانمم با ا-

 نه...اما..-

 وسط حرفم اومدوگفت یدلخور با

 نه؟... یکشیحتما بازم خجالت م-

.. .مینطوریکه ا شدیبلکه دل خودمم ناراحت م ایشوهرم بشه... نه تنها آر یبازم خجالت باعث دلخور زاشتمیم دینبا

نم فکر ک کردیداشت لباساشو جدا م ای.آرشدیبدتر م دیفهمیاالن زشت بود مامانش هم م ادیب گفتمیو م نیاگه آذ

 بره حموم. خواستیم

 ایآر-

 بله..-

 . رهیگیدرد م یلیآخه دستم خ اریاما توروخدا آروم درش ب ایب

  تخت رو روبروم نشست اومد  گذاشت گوشه تخت. لباسارو

 چشم خانمم...-

 ...ایبود آر یاز ترس از استرس...واکنشش چ ختیریداشت م دلم
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 ریز یچیرفته بود ه ادشیکرده بود تاب  واسم لباس گذاشته بود از بس عجله نیمانتومو باز کرد آذ یدکمه ها آروم

 .کرمیمانتوم نداشتم جز.لباس ز

 .اریخانمم اول دست سالمتو در ب-

 در اوردم. آروم

 ...اریحاال آروم دست چپتو ب-

و زل زده بود به بدن برهنه من که تنها حجابش لباس  کنهینگام م خیداره م ایمانتومو در اورد.حس کردم آر  آروم

 بود... رمیز

 ...دیدستشو روش کش یشدو حالت نوازش گونه ا کیبه بانداژ دور کتفم نزد ایآر دست

   آنا منو ببخش-

 ...ارهیبال رو سرت ب نینبود که ا یرنگ بغض گرفت ...اگه من نبودم االن هامون صداش

 آروم گفتم یلیخ ی. بغض کردم و باصدا گشتمیم هیحالم دنبال بهونه واسه گر نیکه با ا منم

 نگو. نویوقت ا چی... تورو خدا ه یزمنیتو همه چ یفهمیبشنوم م خوامیحرف از نبودنت نزن نم ایآر-

نفساش به  یکردصدایهمونطور داشت نگاهم م ای...آر یدیحرف نزن که کار دستمون م ینطوریچشم جوجه چشم ا-

 یتکون بخورم.بوس اروم دینفساش بود سرشو اورد جلو چشمامو بستم نبا ایمنو آر نیب یصدا دتنهایرسیگوشم م

 زد. اومد جلو ترلباسو تنم کرد.

دستاش بود گفت باپشت دراز بکش .که شلوارتو عوض کنم  نیکه سرش ب یدستاش گرفت....همون مدل نیب وسرشو

 ..دمیواقعا خجالت کش دمیکشیانقدر عذاب نم مردمی... اما اگه مدمیدراز کش اطیآروم و با احت

 . رونیب دشیشلوارمو گرفت و کش یمپاشلوارمو باز کرد و د دکمه

 خدا یوپام کرد خداروشکر شورت پام بود اومد باال که بکشتش باال وا شلوارک

اهم نگ میهر دو ساکت بود نمیکمکم کرد که بش ایآر  کرد. سیصورتموخ تموم اشک  باشم طیشرا نیتو ا دیبا چرا

 .دمیدوزدی... منم نگاهمو ازش مکردینم
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 گرفت باالو گفت سرشو

 ...یقرصاتو خورد-

 آره -

 چرااا... هیکردو گفت...گر یاشکام شد... اخم متوجه 

 دلم گرفت ... یچیه

 ..شهیدرست م یآروم باش دل منم گرفته همه چ-

 بر داشت. شیزآرایبعد پاشدو رفت بروس از رو م و 

  حموم برم من که بخواب بعد  موهات  شونه کنم خوامیخانم م یآن-

 مدونینم میپشت سرم نشست رو تخت و موامو باز کرد و شروع کرد به شونه کردنشون...اروم.. هردو ساکت بود ایآر

 بوسه آروم پشت گردنم زد. هیانقدر آروم شده بود موامو بافت ...بعد از بافت موام  ایچرا آر

 بالشت و مرتب کرد وکمکم کرد به سمت راست دراز بکشم. و

 ل دوستم نداره.مث قب ایکردم آر فکر

 وختمیبرم حموم سرو ر دیبخواب که من با یداد رو آرنجش و موامو نوازش کرد بخواب خانم هیو تک دیدراز کش کنارم

 درست کنم..

 .. ایآر-

 جانم-

  یتو هنوزم عاشقم-

 سکوت... کمی-

 ترسوند یلیکه منو خ یسکوت
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 که من بهت دارم خانمم. هیدهم حس کیمعلومه که هستم...عشق  -

 شدمو بستمو گفتم نیسنگ یرو لبم نقش بستو چشا یلبخند ایحرف آر نیا با

 .انیگ یآر ریشب بخ-

 و موامو نوازش کرد ....که خواب منو باخودش برد... دیگونه امو بوس ایگلم.آر ریتوام بخ شب

 

 

 

 

 

 

 هفته بعد... سه

 ...ایآر

 بود... شیانداختم ساعت ش میبه صفحه گوش ینگاه

 شرکت... رفتمیم دیبا 

 دوش گرفتم... هیرفتم سمت حموم  کردمیم دارشیب دیبه آنا کردم که خواب بودنبا ینگاه پاشدم

 ...دمیآنا واسم گذاشته بود و پوش شبیرو که د ییلباسا و

 ینشه .موامو شونه کردم و عطر رو آروم زدم.. رفتم سمت در ورود داریسرو صدا نکنم که آنا ب کردمیم یسع

 رو در زده بود آنا . ادداشتی هی... دمیوکفشامو پوش

 گلم... نیجون من بخور.....آفر یصبحانه تو بخور دیبا یهرچقدم اخم کن ی...که چ گهیاخم نگاه نکن خب د با
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ه ...جوجه که چپ دسته دست چپشم مشکل داره .نامه معلوم زدمو راه رفته رو برگشتم و رفتم تو آشپز خون یلبخند

 هیآنا  حرکت نیکرده و بعد چاپ کرده و بعد زده به در...دلم از ا پیتا وتریبا کامپ نویا شبید نیخدا ا ای... هیپیبود تا

 کردمیحتما بوسش م دیرو خوردم... و بعد رفتم سمت اتاق آنا دست خودم نبود با وهیشد صبحونه و آب م یجور

 عشقمو آخه کارش بد به دلم نششششششت.

 .رونیبوس...دو بوس...مممم و سه بوووس.پاشدم که برم ب هیو کنارش رو لبه تخت نشستم.  رفتم

 

 کراواتتو محکم کن بعد برو   ای:آرآنا

 چششم خانمم...خدافظ.-

 خدافظ-

 یجا کفش ی نهیآ یرو برو رفتم

 خبر از من داره.... گهی...د گفتیراست م دیاز کجا فهم نیا ینی 

 همونجا داد زدم... از

  یدوست دارم آن-

 ...رونیرفتم ب یمعطل یب گهید و

... 

 ...دمیشرکت که رس به

 رفتم تو اتاقم... یبه تازگ میآنا استخدام کرده بود یکه جا یاز سالم با منش بعد

 ....ی. ناگفته نماند بمب انرژشمیشرکت مواجه م یاتاق احسانو گرفتم االن با بمب خبر شماره

 ....شهیاحسان به گوشم اومد بر عکس هم نیف نیف یصدا

 چته... یهو-
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 دادا..سرما خوردم... یچیه-

 ..اری. اون پرونده هارو بنجایا ادیب پاشو

 آنا ... شیبمون پ یبر خوادیتو نم رمیخودم م ایآر-

 .. یبگم تو بر خواستمیبرم.. م خواستمیمنم نم-

 ...دیکش یسرد آه

 ممنون.-

 که امشب..قرارکه... یدونیزود برم خونه م دیامروز با من

 بزنم. یحرف نزاشت

 ...یبر دیخونه بابات توام با ادیچون امشب رضا قراره با خونوادش ب یزود بر یخوایم دونمیآره م-

 ..یریگیچرا پاچه م یتو چته اول صبح-

 .یفهمیبابا حالم بده سرما خوردم م-

 ...یتو خونه چرا اومد ریرو سرم.خب حالت بده برو بم یزنیداد م ینطوریاداش بزرگه ام که اسرم د ریخ-

 قطع کردم ... ویگوش

 به آنا زنگ زدم که موسسه بود... میبار چند  ساعت سه تو شرکت بودم یکای....تا نزد ریبگ لیتحو اویاز احسان ب نیا

هم پسر عمه ام  کردی.رضا هم تو شرکتمون کار ملیبن کل تعط یحساب دار ینیبود  ومدهیهم امروز کال ن رضا

 ...منو احسانیبودازبچه گ یجور خاص هیو کال  یآدم کتاب شونیاصوال ا نکهیباهاش مچ نبودم بخاطر ا ادیبود...اما ز

رکت جز ش بود.والبته یدر کل پسر خوب وخونواده دوست اام... بود درس تو  که سرش ییرضا با  تا میباهم بود شتریب

 ..کردیکه داره رضا رو هم از راه به در م یطنتیبا ش نیمدرس دانشگاه هم بود .به نظرم آذ

 اما بازم حرف خودش و بابا مهمه. خوندیدرس م دیازدواج کنه... بچه بود...با نینداشتم .آذ دوست

 نبود که مانع درس خوندنش بشه. یپسر بد رضاهم
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 شد حتما رفته بود پولترو چنج کنه... نگیکه وارد پارک دمیاحسانو د نیشدم...ماش نی.سوار ماش نگیتو پارک رفتم

 شد ومتوجه من نشد.. ادهیپ نیاحسان از ماش نییروشن نکردم و رفتم پا نویحالشو بپرسم پس ماش خواستمیم

 زدم احسان... صداش

 گرفته کلشویهمه ه گارشیس یه بوفاصل نیشونه اش از پشت سر از ا ینداد...رفتم جلو و دست گذاشتم رو جواب

 بود.

 انداخت... نییسرشو پا ویاحسان بود...نگاهشو از من دزد نیخدا ا ایسمتم  برگشت

 بگو عجله دارم... یدار یکار

 .یخودتو بکش یخوایم یکرد یتو چه غلط سیات حساس ن هیر  ... مگهیدیکش گاریس

 ارگیبه س یقیمن بازم پک عم یدور چشماش گود رفته بود .روبرو ختهینبود نامرتب و بهم ر شهیاحسان هم احسان

 زد..

 

 ...کردیم میداشت کفر گهیاز دستش گرفتمو د گارویس

از جونم دوستش داشتم. انگشت اشارمو به  شتریب یلیاحسان رو خ ومدیبزنم. اما دلم ن یلیس هیبردم باال که  دستمو

 سمتش گرفتم

 .یدیکش گاریس نمیبب گهیبار د هیفقط  گهیبار د هی

 .ارمیاسمتم نم گهیرو رفاقتمو د ارمیخدا خط م به

 بود. نییسرش پا احسان

 یایروزا چته اگه امشب ن نیا ستیپسره نفهم معلوم ن یاینم یکار دارم شب هم خاله اونجاست تو غلط کرد االنم

که  زدم دید نهیسوار شدمو رفتم احسانو از آ نینموندمورفتم سمت ماش یحرف چیمنتظره گهینه من نه تو.و د  گهید

 سرجاش خشکش زده بود... یهمون مدل
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 و سوار شد... رونیآنا اومد ب قهیسمت موسسه بعد از چند دق رفتم

 ؟یسالم عشقم خوب-

 ؟ یاوهوم توام سالم خسته نباش-

 ..میکار دار یلیخونه که خ می...بریسالمت باش-

 ه؟یکارمون چ-

 استگار اومده.خو نیآذ یامشب برا-

 ه؟یحاال مگه ک یجد-

 آشناست.-

 ...مینزد یحرف گهیبهش گفته.د نیزد حتما آذ یخند شین

رو ست لباس خودم واسه آنا برداشتم .و صداش  یرفتم لباس شدمیخونه وساعت هفت شد داشتم آماده م میرفت-

 ..یزانو بود باشلوارمشک ی.تا رویشمیسبز  کیزدم اونم شروع کرد .تون

 یاروم تنش کردم تا حاال واسم عاد لباسارو

 بود ... نشده

 جونم آرومه.... بود خانمم...بود عشقم. داشتم حس بهش  بغلش کنم و غرق بوسه اش کنم خواستیدلم م هربار

آنا خوب نشه و خودش رضا نباشه بهش  یسخت بود دوست داشتم تا وقت نیا گرفتمیخودمو م یجلو هربار اما...بود

کتمو برداشتمو از اتاق با گفتن تو  عیمانع شدن از فوران احساسم به آنا سر یبرا  لبش زدم یرو یم. بوسنش کینزد

 ...رونیمنتظرم رفتم ب نیماش

... 

 اومد... قهیهم بعد از چند دق آنا

 نمتیبب- 
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 لبش بود. یرژ رو رادشیرو صورتش داشت که تنها ا شیآرا هیکرد سمتم  روشو

 ه؟یچ نیا-

 رژ-

 ..مینداشت شوینطوریرژ اما ا مدونیم-

 و گفت... نییانداخت پا سرشو

 بار خوشگل کنم... هی...منم خوادیدلم م هیخب چ-

 .شدمیم یعصب دینبا

 ...ستیرفتنت ن رونیدر شان ب شیآرا نیا ستهیب زتی...شماکه همه چ یخانمم شما که انقدر ماه یآن-

 گفت خب مراسمه دوست دارم... آروم

 نداشت... دهیفا نه

 که رژش یاونطور  با دستم روبه صورتم کردمو با دستم صورتشو قاب کردم و شروع کردم به خوردن لب هاش سرشو

 ام که ازخودم جداش کردم... نهیزد به س یمشت سالمش دست با  پاک شه

 ااااایاه آر-

 دوست دارم. ینطوریخوبه ا نیششششد هم نیا- 

خواست گفت ومنم خندم گرفته بود از ادا  یلب هرچ ریخنده دار بود ز یلیخ میدیرس یخوردن آنا تا وقت حرص

 هاش.

 بردم داخل... نویماش  زدم و موتویر

 ...میشد ادهیپ نیماش از

 نشسته بودن  قیوخاله تو آالچ باباومامان
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 .کردنیسمتشون هرسه تاداشتن با لبخند نگاهمون م میرفت

 . یاز سالم و احوال پرس بعد

 .؟ی:آنا جان بهتربابا

 آره بابا-

 هزار ماشاهلل به عروسکم.-مامان

 .گهیدخترمنه د-خاله

 .کنهیبه من توجه نم یمنم هستما چرا کس-

 .ادیممنوع.که اصالبهت نم یپسرم حسود-

 .رسنیم نای:دخترم برو باال آماده شو االن عمه امامان

 به خاله و مامان کرد و گفت. ینگاه آنا

 مگه اونام دعوتن....واقعا نایعمه ا-

 اومدن. نیآذ ی...آره دخترم واسه خاستگاریواه پسرم مگه به آنا نگفت-

 بهش نگفته. نیآذ ینی دیبود که آنا پرس یچه سوال نیا

 .ادیخاله داداش احسان کو نم ی:راستآنا

 .ومدهیهنوز که ن امیگفت م یو رفت ول نجایا گذاشت منو  واال-

 .زنگمی:باشه خاله بهش ممن

 ممنون پسرم.-

 شدم... ونیزیداخل آنا رفت باال و منم مشغول تلو میرفت

 .گرفتم و  رو برداشتمو شماره احسان یگوش
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 الو.-

 ییکجا-

 خونه-

 یایب یخواینم-

 امون بده. امیچرا م-

 ...نمتیبب یخوش ندارم اونطور یاین یختیبا اون ر-

 نه باشه.-

 

 ...دیرسیاشت.پس زود مند یادیفاصله ز نایما تا خونه احسان ا خونه

 .زونهیآو یشکل نیچرا ا نیاومد ...ا نییاز پله ها پا آنا

 ....یدرد دار یخانم یآن-

 نه -

 .ستین یخاص زیچ یچیه یپس چ-

 اومد و به سمتش رفتم. فونیآ یبرم ازش بپرسم که صدا خواستمیم

 نداره.. یپسرحالت عاد نیزده بود.ا میپیبود ...اوه...اوه چه ت احسان

 داخل... ادیبازکردمو کنار در منتظر بودم که ب درو

ش .و کراوات همرنگ کت شلواردیسف رهنیپ هی.رهیت یلیخ یبه رنگ بادمجون میگرفت هیکت شلوار که باهم از ترک هی

 ...یمشک یجفت کفش ورن هیو

 آقابرسه...  نجامیاماست  نیکرد و از کنارم رد شد انکار که نه انگار من سه ساعت ع یسالم کوتاه دیمن رس به
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 .اما چرا دلم گرفت ...وردمیبه روش ن ستیحالش خوب ن الیخیب

 احسان. دادیشده اما مگه وا م یچ دمیفهمیم دیبا

 .احسان اومده.یاریشربت ب وانیدول شهیآنا م-

 چشم... یتو آشپز خونه گفت .جد از

 ...ونیشد به تلوز رهینفره و خ هیرو مبل  نشت

 .لمویف دیدیشده بود که انگار از اول داشت م رهیخ نطوریا

 توخط افق محو کنم... نویبه من صبر بده نزنم ا ایخدا

 اومد... آنا

 .ایکرد پیت ؟خوشیداداشم خوب سالم

 . ممنونم

 نشست و با سر اشاره کرد که چشه. آنا

 ...دونمیبالب گفتم نم منم

 بزرگ شده. گهیزنش بدم د خوامیزده م یپیداداش چه ت نیبب یآن-

 رولبش نقش بست.... یپوز خندمحو احسان

 .ادیباشه که به داداشم ب دیدونه ازاون خوشگالشم با هی ایآره واقعا آر-

 منگل کجاش خوشگله؟ نیا-

 دهیفا

 ... بود اخمو  احسان همون احسان نداشت 

 ..یایو گفت آنا چند لحظه م نیی... از پله ها اومد پانیآذ
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 پاشد رفت . آنا

 به منگاه

 ...دییجویشده بود داشت لبشو م رهینقطه خ هیافتاد که اخم کرده بودو و به  احسان 

 .ادیاز دستم برب یکار دیشا یبگ  یخوایشده نم یزیچ  هیاحسان داداش -

 نداره... یا دهیفا چیه رید یلیخ رشدهید گهید-

که از داداشم واسم  قمیاز رف یخبر چیبودم که ه یقیشده بود من چه رف ینطوریغم داشت احسان چرا ا صداش

 .زتربودنداشتمیعز

 ...سادیپنجره وا یرو مبل پاشدو رفت رو برو از

 رفتم کنارش... پاشدمو

 کمکت کنم...  دمیدادا قول م بگو

 ... اشتباه خودم بود.یراه چیه ایوجود نداره آر یراه چیه-

 که جبران شه... میبکن یا گهیکار د میتونینم یحت-

 .نییاخت پااند سرشو

 برشگردونه ... تونهینم یکار چیه-

مورد درکم  هی نی...حتماتو ایریاومده رو بگ شیپ یاتفاقا  یجلو یکردو گفت :چقدر تلخه که نتون ینگاه وبهم

 ...یکنیم

 داشتم...دستمو رو شونش گذاشتم. یحس نطوریخوردن آنا واقعا ا ریت هی...سرقض یلیخ کردمیم درکش

 بلند شد. فونیزنگ آ یبزنم که صدا یحرف خواستم

 خبریکه من ازشون ب دنیکشیبه دوش م یگزاف متیاحسان غمو به ق یبهم گفت برو مهمونا اومدن...چشما رو

 غمخوارم بود ...حاال خودشم غم داشت... شهیکه هم کهیبودم.داداش کوچ
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 درستش کنه...  تونستیزده بود که نم یگند هی نکهیا ای کردیو حس م یکمبود ای احسان

 حالو داره نیا یواسه چ دونستمیچشم باز کردم کنار احسان بودم...و م یکه باشه من از وقت یهرچ

 بود با خاله ومامان گفتم. اطیکنار احسان رد شدمو لباسمو تو تنم مرتب کردم.در و باز کردمو به بابا که تو ح از

 آقاجون اومدن...-

 باز کن درو بابا.-

 .ستادیو بعد از چند لحظه اومدن داخل.. منم کنار در موندم واسه خوش آمد به عمه.آنا هم اومد کنارم اباز کردم  درو

 ...ادیجونم واسه عشقم چه سبز بهش م یا-

 .شنونیاومدن زشته االن م ایآر-

 .خوادیبشنون...دوست دارم....دلم م-

 .یقلب ی.قانون ی..شرعیحقم ی....سهمم یزنم

 :اوهووومم.آرمان

 .نییاومد پا یشد ک داریب یک نیخدا ا ای

 کردمو گفتم ..  یشینما یآنا اخم روبه

 ...تویبکش جلو روسر-

 ببند دهنتو.داداش گلم.-آرمان

 ...یییی.؟... چیییزد به کمرمو گفت به زن داداش ما چ یکیو

 ییییچ-من

 نده. یییینده....چ ریگ-

 (رها) عمه ودختر اومدو(فرانک) عمه  بزنم یوقت نشد حرف گهید



 یهمسر اجبار

 
514 

 

 ...شوهر عمه...دیحم آقا

بود... بهتررر خوش  ومدهین نی...آذینیری. رفت داخل با همون گلو شیدر آخر رضا که بعد از سالم و احوال پرس و

 ....ادیندارم ب

 بود با رضاو پدرش دست داد. ستادهیاونا ا دنی.احسان هم که بادموینشست ما

 ...میتعارف همه نشست هیو بعد  ستادید کنار من ااوم بعد

 ...گفت  من بشنوم-که  یمشغول حرف زدن بودن که احسان اروم طور همه

 برم... دیمن با ایآر-

 کجا زشته...-

 ...ستیاصال حالم خوب ن-

 بهش کردم. ینگاه هی برگشتمو

 ...یظاهرا از من سالم تر-

 

 ...احسان

 دهیتمام عالقه امو ناد ی....اما اون چ یلیبودم خ نی...من عاشق آذ کردیکارو م نیا دینبا نینفسم بسته بود ...آذ راه

ود  که ب نیا ایشکنجه دن نیباشم بدتر نجای...دوست نداشتم ا دمیکش قینفس عم هیگرفت لعنت بهت احسان....اه...

 عشقم واسش خاستگار اومده و من تو مراسمشم...

 عمه اومد که گفت پس عروسم کجاست... یصدا

 . ادیب دی... نباادیب دینبا نیآذ یواقع یبه معن نییپا ختیقلبم ر تمام

 و صدا زد نیآذ خاله

 ...اریب اروییدخترم چا نیآذ -
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ومد با ا نیآذ یکفشا یصدا نهی.داغون شدنمو نبنهیشکستنمو نب نهیکس اخمامو نب چیانداختم که ه نییپا سرمو

 نبود خودم دست  .شدی. راه نفسام تنگ تر مومدی.و به سمت ما مداشتیمن .عشق من برم نهیکه آذ یهرقدم

... سرموباال گرفتم تمام جراتمو تو شدیم دهیکنارمه... ناخداگاه نگاهم به سمتش کش نیآذ کردمیحس م یهروقت

دوست  یواقع یم مسخ شد به معندلخور بودم انداختم...تمام بدن یلیکه ازش خ نیو نگاهمو به آذ ختمیچشمام ر

  نیانداختم آذ نییداشتم نگاهش کنم اما خوب دلم دووم نداشت سرمو پا

 ...زهیکه اشکم نر هیسرمو گرفتم باال واسه چند صدم ثان کردیم دینکارونبایمن ا با

 یبار زندگ هی ومدیم ایبار به دن هیآدم  کردیفرق م نی...اما خب ایلیخ یلیبودم خ دهید یسخت یلیخ میتوزندگ

 باررر. هیفقط  شدیبار عاشق م هی کردیم

 جلو اومدو گفت بردار ... یچا ینیبا س نیبه خودم اومدم آذ تا

 خم  بود شیطوس یچشما امیکردم نگاهم تو نگاهش قفل شد...تمام دن نیآذ ینگاه به چشما هیبرداشتمو  سرمو

 رو بردارم... ییچا که بود شده

 ممنون....-

 دلچسبتر بود .. ییچا نیمارم ازا زهر

 کنارم گذشت. از

عاشقم شد همون. چرا انقدر  یکه به سخت یعاشقش بودم همون شیوقت پ یلیکه از خ یمن بود....همون نیآذ نیا

 و سنگ دل شده بود... بهیغر

 

 واسه من نزاشته بودن یتوان چیه گهیحرف که هر کدومشون د یکنار مامانش نشست و بعد از کل نیآذ

 گفت  انیعموک

 ...دیجان پاشو بابا ....با آقا رضا حرفاتونو بزن نیآذ-
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ازم  نمویآذ خواستیقراربود بسازم ...رضا...م نیکه من با آذ یا ندهیحرف بزنه واسه آ گهید یکیمن...با  نیآذ

 ....نییاز حد. سرمو انداختم پا شیسخت بود ب یلی....با دست مچ شدم به رونم فشار اوردم خرهیبگ

 باره ... نیسوم خورهیزنگ م تیحسان گوش:اآنا

ن که کنار تلف یتو شارژه...روصندل میکه مثال گوش یرفتم سمت دیببخش هیانگار متوجه حالم شد... پاشدم وبا آنا

 . کردیکنار اپن بود نشستم آنا هم داشت شربتارو آماده م قایدق

 ...یآروم ش ریبگ نویگرفته... داداشم ا ییبا صدا آنا

 بگم. یزیاز آنا گرفتمو فقط نگاهش کردم نتونستم چ وانویل

 ...یو سخن ی. از هر درزدنیداشتن باهم حرف م همه

 شدم و رفتم تو اشپز خونه و در بالکن و باز کردم... پا

کردم نگاه کردن من همانا و حبس شدن  اطیبه ح ی....نگاهمو که از آسمون گرفتم. ونگاهدمیکش قیتا نفس عم چند

 ام همانا.... نهینفسم تو س

 ....زدیمن قدم م نیداشت با آذ رضا

 ... دیگرم رو گونه ام لغز ینگاهمو حس کرد و رد نگاهمو زد اشکا ینیبود....که انگار سنگ نیرو آذ نگاهم

له  رتمی...هم قدم بود.غ بمی....با رقنمیفرق داشت عشقم....جونم..آذ نباریاما ا ختمیرینبود .که اشک م یبار اول نیا

 عشق من بود...شکستم تو خودم. نیشد ا

اور روش شن خیکه چند تا  یشربت وانیازم. اشکامو پاک کردم و ل دیرضا متوجه بشه ....نگاهشو دزد نکایقبل ا نیآذ

 ....دمیجا سر کش هیبود 

 داخل... ومدنیورضا داشتن م نیرفتم داخل چون آذ و

 ...میقبل یرفتم نشستم سر جا دیببخش هی با

 .دیساکت یلیآقا احسان شما چه خبر امشب خ خب-
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 .میشرکت ریهمش در گ ادهیز یلیشرکت خ ی.کارا ستین یواال خبر خاص-

 پسرم. دیموفق باش-

 اومد داخل و پشت سرش رضا... نیباز شد آذ یورود در

 .کردنیهمه با لبخند نگاهشون م و

 ...کردیموشکافانه به رفتارم نگاه م یلیخ ایآر

 لبخند زدم ... هیمنم  نیخاطر هم به

 جانم داداش...-

 بدونم تو چه مرگته. دیفقط من با یچیه-

 باش داداش.... انیاوهوم در جر-

 خارجش کنم... تونستمینفس نم نیجز ا یزیبود باچ میتمام ناراحت نی... ادمیوپردرد کش قینفس عم هی

 ...نیدیرس یا جهی...دخترم به نتنیرو کرد سمت آذ انیعمو ک میبعد که نشسته بود کمی

 رونیام ب نهیاالنه که از س کنمیتوروخدا جون احسان ....بگو...بگو نه ... ضربان قلبم اوج گرفته بود احساس م نیآذ

 بزنه...

اگه رفتارمون به هم خورد  میبا هم حرف بزن یچند وقت دیکه..ما با نهیمن نظرم ا ی:خب..خب ... با اجازه همه گنیآذ

 . میاونوقت. نامزد بش

 خراشوند... زعشقمویت یتو دلم شکست و خورده ها یزیچ هیحبس شد  نهیتو س نفسم

 .دیبود که نگاهشو ازم دزد ینیگم بود چشمم به آذ بایحاضران تقر هیبق یکردم که تو حرفا یا سرفه

 آنا روبرو شدم... یبه اشک نشسته  یرو حس کردم که صورتمو برگردوندم با چشما ینگاه ینیسنگ

گرفتم  یبه روش زدم و دستم که رو چونم بودباال اوردم و انگشت اشارمو به طور نا محسوس یجون یب لبخند

 . مینیب  یروبرو



 یهمسر اجبار

 
518 

 

 وجه. چیه ابهیبه آر گفتیم یزیچ دینبا آنا

 .دادمیداشتم تاوان اشتباه خودمو پس م من

تر بودن ...ما به  نییپا نیخانواده من از خانواده آذ  شهیکه هم نبودی.ترس من از ا یخواستگار رفتمیمردونه م دیبا

 اقتیکه بدونم ل یهرخواستگار گفتیم شهیهم انی...عمو کمیدیرسیخانواده اونا ازلحاظ پول وثروت نم یپا

 جاشمنی.من تا ایییداشته باشه.هع ویزندگ نیبهتر دیبااست و دونهیمن  نیآذ یتو خونم ام واسه خاستگار ادیم  داره

 .اما خب...ستینبوده و ن یالبته منت دمیحمت کشز یلیخ

دست و بالمو  ریبابام بود و بعد از مرگ بابام منو رها نکردو در حد پسراش به من کمک کرد وز سییر انیک عمو

 گرفت....

 نبودم ... نیواسه آذ یعال یزندگ هیها رو داشت... ومن در حد ساخت  نیبهتر شهیهم نیآذ

داشته باشم و هدفم بدست اوردن پول وشهرت واسه به دست اوردن  یواسه زندگ یا زهیشد من انگ یلیدل نیوا

 ییبایهم دختر ز نیشم...اما آذ نی...که درحد آذانیبا کمک عمو ک گرفتمیادمیعشقم باشه...من تازه داشتم پروازو 

 ازمن سرتر داشته باشه... ییباعث شده بود خاستگارا نیبود و هم

 یو دست دست من خسته شد و گذاشت پا یفیاز بال تکل نیاواخر هم آذ نیکم بودم... ا نیواسه آذ شهیهم ومن

 ییبدم خدا شیباز ایخسته شم  نیهمه عشقم نسبت به آذ نی... من با اشدی.آخه مگه مدمیم شیمن دارم باز نکهیا

ز ا یالک یرادایبزاره.ودر آخرم باباش باا یرادیچه ا دونهینم انیم شیهربار که واسه خواستگار گفتینکرده...اون م

 لیدل... جنبونم به دست  که من گفتیم نیواسه ا شتریحرفا رو ب نیا نی...البته ناگفته نماند آذشهیم ریدلگ نیآذ

 بودم و نیکه دلداده آذ یمن ییتو شمیسه تاداداش داره آخر نیآذ گفتیبه من م شهیبود که هم ایدومم خجالت از آر

خانواده که بعد مرگ بابا در حق منو  نیا یدر لطف ها انتی....به عالوه خ ایمنو آر یدر رفاقت وبرادر انتیخ ینی نیا

 فکر نیباعث شده بود آذ نیدارم.وهم رتیحساسم و غ نیرو آذ یلیمن خ نکهیآخر ا لینکردن... و دل یمامانم کوتاه

 ...هدمشو بزاره رو کولشو بر نیکه آذ کنمیم یکنه دارم کار

 حد ومرز بود... یب نی.عشق من نسبت به آذنینداشتم هم نانیدوره زمونه اطم نیا یفقط به گرگا من

 که کنارم بود .. ایآر یخودم اومدم با تکونا به

 پسر. ییکجا-
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 ههممم-

 زدم.... یحرف ایدادم  یفکر کردم سوت کردیداشت با اخم نگاهم م ایآخه آر دمیرو صورتم کش یدست

 و آنا... نیجزمنو آذ کردنیهمه داشتن بدرقه اشون م رفتنویداشتن م مهمونا

 آنا... نیف نیف یصدا

 واهلل . نیتمومه... شما نوبرش یکارتون همه چ نیبا ا نی:شما معلومه چه مرگتون شده ها...فکر کردآنا

 دختر چقدر مهربونه... نیا زدیبا بغض حرف م داشت

 نبودم. نیمن واقعا در حد آذ یچرا ناراحت یآنا جان آج-

 اومد سمتم و گفت تیبا عصبان نیآذ

براز ا یوقت از  حرمت بزرگ ترارو بشکنه...اما...تو فقط دینبا یو تو خانواده ما و تو خونه ما کس یبزرگ تر نکهیبا ا-

...عشقتم ثابت شده است.)صداش رنگ بغض ی...قبول دارم عاشق ی... همش حرف حدو اندازه رو زدیعشق کرد

 گرفت( 

 رید گهیبهت بگم...االن که د ستین ی... احسان بزار تا کسشناسهیحدو اندازه نم یجنون...اما دل باخته عاشقم اما

 کردیموقت مخالفت ن چی...بابا ه یگرفتیبه عنوان خاستگار بله رو م یزاشتیم نجایشده بهت بگم اگه تو فقط پاتو ا

 احسان من .. ...منکردیاگه ام مخالفت م ی... حتشناختیچون تورو م

 ...یگشتی...اماتو بهونت ابن نبود با از ما بهترون مزاشتمینم

 من..!!!!-

 ...دمتونیآره ...آره.تو....نگو نه که خودم چند روز باهم د -

 ...یکه پولو مالک عشق گذاشت یهمون رمیدستت واسم رو شد...من به راه تو م گهید

 پول دارتره. یلییییاز تو خع رضا

 یحرف خواستم
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 بود که اومد داخل... ینفر نیاول انیاومد... وعمو ک یدر ورود یکه صدا بزنم

 ....هیسرش بق پشت

 به جمع رفت سمت اتاقش.. ینگاه چیبگو و بعد بدون ه گهیهفته د هی نوی.ایزدو گفت ممنون داداش یلبخند نیآذ

 لباساش... نیشده بود با ا یامشب دوست داشتن چقدر

 دفعه خنده ام نگرفت بغض گلومو گرفت... نیاش...اما ا افهیبود ق یدنید شدیم یعصب یوقت

 و اومدو نشست  نهیبش شونیکه اول ا ستادمیاحترام عمو وا به

 پسرم... نیبش-

 

 گفتمیو عمو. بله م ایآر یاوقات در جواب حرفا ی..فقط گاهدمیرو نفهم یچیحرف زدن در مورد شرکت...که من ه بعد

 نیبه خاطر هم گاریام حساس بود به س هی...رشدمیم وونهیداشتم د دهید یبودم منو با ک نی....فقط تو فکر حرف آذ

 ... ههدمیکش گاریس یلیامروز خ کرمیهمش سرفه م

 

 .سیدکتر معلوومه حالت خوب ن میاحسان پاشو بر-ایآر

 ...نه ..خوبم... نه

 اسرار کرد دکتر نرفتم. ایآر هرچقدر

 سمت خونه... میو رفت میکرد یساعت منو مامانم با همه خدافظ میبعد ن و

 

 کارو کرد... نیا نیرفت تو اتاق ولباساشو عوض کرد من هنوزم تو شک بودم که چرا آذ  مامانم

 و نشستم رو مبل  رفتم
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 ...کردیاونقدر سرفه کرده بودم که دنده هام درد م دیامونمو بر سرفه

 ....رونیببا عجله از اتاق اومد  مامانم

 ...یاحسان پسرم چته تو دوروزه لب به غذا نزد-

 .... یکنیهمش سرفه م االنم

باعث شد  ختنیرو تو دهنم ر یگرم زیچ هی...احساس کردم کردمیرفت تو آشپزخونه من بدتر از قبل سرفه م مامان

 داخل رفتم  ...به سرعت کتمو از تنم در اوردمورفتمیم دیدیکه مامانم م نیقبل از ا دیبا ییبرم سمت دستشو

 ...سیسرو

 ینطوریبود که امروز ا یبار نیخون بود...دوم دونستمیآره م رونیب ختمی...آبو تو دهنم زدمو ر شدیبدتر نم نیا از

 شدم....

 پسرم...  یبهم گفت خوب یمامانم دم در با حالت نگران رونیبه صورتم زدمو رفتم ب یآب

 زدم.... شیشونیرو پ یآره مامانم خوبم صورتشو قاب کردمو بوس کردمیمامانمو نگران م نیز اا شیب دینبا

 من برم بخوابم... یندار ینگاهش کردم ...مامان اگه امر و 

 صدام کن. یخواست یزیبخواب چ ریگل پسر بگ نه

 چششششم.-

 بال یب-

 گفتم یلحن شاد با

 ..یمام ریشب بخ-

 .ریشب بخ-

مو رو دادمو دستا هیکه دروبستم به در تک نی...به محض ارمیتونستم سرفه نکنم و جلو خودمو بگ یاتاق به سخت تا

 ...رفتم سمت تختو خودمو رها کردم...شدینگران م دیشنیدهنم گذاشتمو شروع کردم به سرفه ...اگه مامان م
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 نوشتم... امیپ ایبرداشتم.واسه آر مویگوش

 شرکت.. امیفردا نم من

 ..ری...شب بخ رمیهم خودم م یسپردم کارامو انجام بده....واسه دوب نیوز نباشم...به شروتا چند ر دیشا

 اومد ... امیارسال پ دییتا

 

 ...ایآر

 شیکه گوش هیبه هم.اصال کارا بدرک خودش کدوم گور ختهیر کارا همه  شرکت پسره احمق ومدهیروزه که ن چهار

 برگرده... هیرو تحمل کرده ... که با روح یفشاره کار یلیخ هیدتم چند استراحت بره بزار گفتم من  خاموش کرده

واسه هم وقت  ادیروزا همش موسسه بود...ز نیشده بودم ا یبود...از دست آناهم آس ازدهیبودم ساعت  شرکت

خونه انقدر از دستش  میبر ادیمنتظرش بودم که خانم ب نیتا ده شب موسسه بود منم تو ماش شبی...دمینداشت

احسان انجام دادم...منم در نبود  یکارا گرفتیآنا خوابم نم یآنا تا صبح که ب یبودم که رفتم تو اتاق قبل یعصبان

 ی... اما آنا منو الب ال یبود واسه همه چ تیبود روسرم... همش سرم به کار بود. اما آنا تو اولو ختهیکار ر یاحسان کل

 گم کرده بود... یقیموس

 خونه خاله.... میا گفتم حق نداره بره موسسه البته قراره برم دنبالش باهم بربا تشرو اخم به آن امروز

 کارامو انجام دادم ... الیو با هزار فکرو خ یبابدبخت

 

 که شدم زنگ زدم به آنا چشمم به ساعت که افتاد. نیسوارماش نگویپارک رفتم

 هم گذشته بود... شیازش

 ومنتظر جواب گفتمیروش قهر کردن من بود فقط حرف خودمو م نمی...اهگیساعت د می.تا ننییپا ایالو آماده شو وب-

 .... موندمینم

 شه... نیکه سوار ماش نیسمت ماش ومدیدنبال آنا ... داشت م رفتم
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 شه.  هیتنب دی... اما باگهیمن بود د ی...دوست داشتنیلی....خ یلیواسش تنگ شده بود خ دلم

 گفت سالم... یلب ریشد و ز سوا

 ...کیعل-

 خواستم مثال بد باشم ... یالک

 برده بکش جلو.... تمیاون چادرت چرا انقدر عقب رفته روسر-

 .دیکش شیبه چادر و روسر یبهم کرد ودست ینگاه

 رو که گرفته بودم براش به سمتش گرفتم .و آروم دستشو اورد جلو ...واز دستم گرفت بسته رو. یشکالت

 بودم.. یستنکاش منم واست اندازه شکالت خوا یا-

خونه ...اگه  یومدین  همش اخم ...اخم..امروز که خونه بودم چرا یچ ینی.. یدیم ریچته چرا بازم همش به من گ ایآر-

 نبودم... نجایکه االن ا خواستمیدوستت نداشتم و خاطرتو نم

 شد... یجار اشکش

 ...یکنیباهام بد رفتار م یلی... توام خ ستیروزا اصال حالم خوب ن نیا

 ...کنهیم هیگر یچطور نیبب نویگرفت من چقدر بد بودم ا دلم

 سکوت بود. نمونینگفتمو به حرکتم ادامه دادم...ب یزیچ

 نکن... هیگر گهیحق با تواه حاال د دیخانمم ببخش ی..چته تو دختر چرا دل نازک شدیآنا....آنا خانم-

 به دستش زدم ... یگرفتمو بوسه ا دستشو

 آروم باش... رمیبم من... باش آروم... من جون  نکن ... هیمن گر جون

 گفت. نیف نیف با

 خدانکنه... -
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 گوشه پارک کردم دست آنا رو گرفتم و زنگ درو زدم.... هی نویو ماش میبود دهیرس گهی...دو

 که باز کرد درو... دیبود و انگار مارو د یریتصو فونیآ

 منتظرمون بود ... یداخل....خاله جلو در ورود میرفت

خاله جان و به محض بوس کردن آنا دستاشو دور  نیخوش اومد دیو منو بوس دیرو گونه اش کش یما دست دنید با

 کردن... هیحلقه کردو شروع کرد به گر یگردن آن

 نیباش آروم....  شده ی:خاله جان چ آنا

 خودمو احسانم... یکس یاز ب ییدلم گرفته از تنها دخترم

 ...ستیمثل قبلنا ن گهیاحسانم چشه.... چرا د دیوندینم شما

 ....گهیبهت م زویاحسان همه چ یخوب بدون دیبا تو  پسرم ایبه سمت من کرد و گفت آر روشو

چهار روز فقط و فقط واسه  نیخاله رو کمک کردو اوردش تو و باهم رو مبال نشستن .خاله از حال احسان گفت که ا آنا

 اشتها شده ... یو ب لیم یب یلیخونه خ ادیم دنیخواب

 بود... یاز دستش آس نهیآ گهیکه د یاحسان رسهیبه خودش نم اصال

 تو فکره و ناراحته... همش

 ...میگذاشت یقرار هیخاله... باهاش  یاز حرفا بعد

 ...کنمیاز دوستاش و منم خودمو از احسان پنهون م یکیرفته خونه  ایآر گهیو م مونهیم نجایامشب ا آنا

 ...کنمیم بشیتعق رمویرفت از خونه م رونیکه ب یفردا وقت بعد

که خاله واسه من گذاشته بود و اتاق  ی..رفتم تو اتاقدیدیاحسان منو م دیبود و من هم خسته بودم...هم نبا شب

و ازش  نیکنه... زنگ زدم به شرو داری...و قرار شد فردا خاله با رفتن احسان منو بدمیمن بود...دراز کش یاختصاص

 خواستم که فردا حواسش به شرکت باشه.

 رو گذاشتم کنار و چشمامو بستم... یگوش
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 آنا بود که کنارم رو تخت نشسته بود... قهیدر اتاق اومد بعد از چند دق یصدا

 که خوابم... کردیچشمامو باز نکرده بودم...فکر م دیموام کش نیب یدست

 زد رو لبم که چشمامو باز کردم ... یباز کرد.. و بوسه ا رهنمویپ یباال یکارو کرد...دکمه ها نیا یبار چند

 با چشم باز نگاهش کردم... و

 چشم بازم تعجب کرد... از

 ...یداریب تو

 آره

 ...یبود داریب ینی

 ...آره

 گرفته .. یلیروزا دلم خ نیا ی...بخدا آردیشو ببخش ی. باهام آشتومدمیهم ن شبیبغلت د امیب شهیم ایآر

  ایدل گنجشکت بشه آر یجان فدا یا-

 لحظه گفت آخ . هیتو بغلم ...اونقدر محکم بغلش کردم که  دمشیکش

 درد گرفت. کتفش

 من جنبه ندارم عشقم... یدونیتو که م دیببخش رمیبم یاله

 با دستش قاب کرد... صورتمو

 .ادیسرمن م یچ یازم دور ش یاگه توام ازم برنج ی....توروخدا منو ببخش تو تنها کسم ایآر

 ...استینعمت دن نیسخت بود ... واقعا نعمت پدر ومادر بزرگ تر یلیآنا خ درک

 یو تو اوج سخت دهید ادیز یآنا که واقعا سخت طیتو شرا یکیسخته اونم  یلیواقعا خ یاگه اونارو نداشته باش حاال

 پدرو مادرش ترکش کردن.
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 ام حس کردم . نهیس  رو یگرم احساس

 ؟یکنیم هیگر یآنا دار-

 یتو بتون دیاما شا شهیگره کارمن دست تو باز نم ادهی...مواظب اون باش وقت واسه من زفهممیمن احسانو م ایآر-

 ....یگره کارشو باز کن

 کار از کار گذشته... گهیاحسان که م یگیم یدار یچ یخانم-

 ...دهی....احسااان ....احسان ....عاشقه و داره عشق چند سالشو از دست م ایآر-

 ...یگیم یآنا چرا االن دار-

 بهت نگم آنا االن وقت گفتنه...؟ یزیاسرار داشت چ یلیبهت نگم خ یزیازم خواسته چ احسان

رو ازت پنهون کنم  یحرف چیه تونمیاحسان اما من نم  یبا اون همه اسرارا گفتیمن بود نم یجا یا گهیهر که د ایآر 

 اگه ...اگه... دیببخش

 ...کنمیخاله خرستو درک نم یدوست  نینگووو...ا یچیآنااا ه-

 بشکنه. یطور نیا دیکم داره ...که با یکه به احسان گفته نه... مگه احسان چ یهست کس یحاال ک-

 ....ایاز من نپرس آر گهید نویا-

 . دمکریحفظ م مویخون سرد دیبا دمیسر کش وانویل هیگذاشته بود. زیکه خاله واسم رو م یرفتم سمت آب پاشدمو

 . دمیکش قینفس عم هی

 بگو . زمیآنا عز-

 کنار تخت داده بودو پاهاشو تو دلش جمع کرده بود... واریبود تکه اشو به د دهیحرکات من ترس دنیکه از د آنا

 .زدیتوش موج م تیعصبا ن یکه کنترل کرده بودمش که خاله نشنوه.ول یآروم یصدا با

 .یدیاز چشم خودت د یدید ی...بگو واگرنه هرچاالی یریرو اعصابم راه م یدار یلی:خگفتم
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 .نهیاحسان.... عاشق...آ...آ...ذ-

 ...گهیکه آنا گفت اونقدر تعجب کردم که فکر کردم اشتباه م یگفتن اسم از

 .؟یگفت یچ

 . نهی...ا..احسان...ع..عاشق آذ گمیم یم-

 ودم کردم واسه خ یآروم هج نیبود به خاطر هم نیسنگ یلیجمله واسم خ هضم

 ...تا به االن از جلو چشمم گذشت...یخاطرات کودک وتمام

 عالمه فکر دربو داغون ... هی

 اگه عاشق بود چرا به من نگفت.-

 .....دونمینم-

م بود ریدرگ یبودم...از رفتارش....از کاراش...با خودم بد جور ریتو سرم بود.... اونقد از احسان دلگ الیفکرو خ اونقدر

 .ییکنم...احسان عوضبرخورد  یکه چطور

 حس با هم در تضاد بود...وسر جنگ داشتن با هم... دوتا

از احسان  نویوقت انتظار ا چیداداش باشه و ه نیاحسان عاشق خواهر من و به اصطالح ...قرار بود ع نکهیا 

 بود..  زترینداشتم...وبعدشم احسان پسر خاله ام و از داداش واسم عز

ردو بدل شد...رفتم  رمیچقدر ازش دلگ دونهیمنوآنا که خدا م نیب ینگاه شکست مارو نیسکوت ب یدر ورود یصدا

 سمت در...

 تورو خدا نه...نکن...گناه داره ایآر-

 خودشه... نمیبب خوامیندارم م یبابا کار یا-

 ....رمیمن م نهیاگه فقط ا-

 ...یبدون معطل رونیرفت ب انا
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 در اتاق احسان... یصدا با احسان اومد . وبعدش شیاحوال پرس یصدا

 رو تخت... دمیتو اتاق راه رفتم و بعدش که پاهام خسته شد دراز کش یکل

 ...یخاستگار ومدهی...که چرا نخوادی...که چقدر خواهرمو مشدیواسم عشقش واسم ثابت م شدیثابت م دیبا احسان

 کننده خوابم برد... وونهید یفکرا نیا با

 پسرم... ای....آر ااایآر

 ....  از رو بالشت برداشتم جانم خاله سرمو

 شده. داریاحسان ب-

 .رونیب رهیم داره

 بشی... تعقیاز خونه البته... با تاکس رونیبستم رفتم ب رهنمویپ یعوض نکرده بودم فقط دکمه ها شبیلباسامو د بعد

 ....شدیم  سه دیدیم نویکردم اگه ماش

 ...یآژانس مسافرت هیرفت  اول

که..... رفت جلو دانشگاه  شدمیم دیداشتم ناام گهیبود د یچ  لشیو من متوجه نشدم..دل گهیرفت... چند جا د بعد

 رضا شد دنبالشون رفت... نیو سوار ماش رونیاومد ب نی...بعد که آذنیآذ

 از هشتم گذشته بود... ساعت

 به خودش اومد اهه... ریخودشو زجر بده چرا د خواستیچرا م کردیکارا رو م نیرستوران و ....احسان چرا ا رفتن

 رستوران ... یرفتن تو پارک روبرو نیو آذ رضا

 چون احسانم رفت... نییرو به راننده دادم و منم رفتم پا یقرار داد هیکرا

 ...زدنیو با هم حرف م مکتین رو بودن نشسته اونا بودم  نشم دهیکه د یسر احسان طور پشت

 نشم....  دهیکه د یاحسان کم کردم اما بازم طور که فاصله مو با کممی
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 ...کنهیم هیسخت شکسته که داره گر یلیبودم واقعا خ دهی...به ندرت اشک احسانو دکردیم هیآروم گر داشت

ه بزاره ک یهاشو واسه وقت هیگر دیآدم با ستیکردن خوب ن هیگر ی...الکگفتیقانون داشت که م هی شهیهم احسان

 ارومش کنه.... تونهیفقط م هی...اونجاست که گر ادیاز دستش بر نم یله شده و کار گهید

 از موندنم گذشته بود... یا قهیدق ستیب

 صبر کرده بودم... ادیاالنشم ز تا

 بدتر شه. نینگم از ا یزیکمکم کن چ ایخدا. احسان  پاشدم واز پشت سر رفتم واستادم پشت سر نیهم واسه

 روشونه اش رو چمنا نشسته بود پاهاشو جمع کرده بودو دستاشو دور زانواش حلقه کرده بود.آروم گذاشتم  دستم

 

 نییبود از تعجب پاشدو سرشو انداخت پا دهیتو آسمون شب د دویانگار خورش دنمیرو شونه اش گذاشتم با د دستمو

 ..(دیچشماش کش یرو ی...)دست

نکردم ...به..جون  انتی..آره آره اش...اشتباه کردم بهت خنشو. ریداداش بزرگه ب جون خودم...تموم شد...دلگ-

شه ....مقصر من نبودم ....بخدا...تا چشم باز  ینطوری...ا نیا خواستمینم یتر زیکه از داداش واسم عز ایخو...خودت آر

جون  یکنیحساب نم یاحسان روعدد گهید دونمی....نه ...نه م نجون احسا یشده بود...آر می....تمام زندگدمیکردم د

 ...اینبود....آر انتیوقت قصدم خ چی...هچیآنا بخدا ه

 ..یخوایخاطرشو م یپس چرا بهم نگفت-

 ... یگذریحرف نم نیتو ساده از ا دونستمینشههه...م دمیترسی....م تونستمیجون تو نم ایآر-

 منم آدمم دل داشتم... احسان

 ...؟ یخاستگار یومدی..چرا نستین ریخورده د هیاالن -

 بشه... نیباعث شد که ا یچ

 تا االن گذاشتم که در حدش بشم... موی...تمام زندگکردیم یمث ملکه ها زندگ دیبا نینبودم.آذ نیمن در حد آذ ایآر
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 کجا.... نیمن کجا آذ اما

خوش بخت کنه...من  نویآذ تونهیبهتر م نیآذ یاز بابا نهیکه االن کنار آذ یدست پرورده باباتم داداش من ...اون من

نها ... نه تشهیتهران بنامش م یخونه ها نیاز بزرگ تر یکی نیخونه... اما االن آذ هیتو  زاشتمشیکنار مامانم م تاینها

 بخوام نویآذ امیب یی...با چه رودمتر بو نییرضا ...من از همه خاطر خواهاش پا

 داداش من... آخه

ت ...به ینش ریو ازم دلگ ی...آخه چطور ممکن بود تو بدونشنومی....مطمئن بودم نه م نمیآذ کهینوچه داداش کوچ من

داداش بمونم  خواستمیبودم...اما نم نیآذ کهیداداش کوچ شهیخونه شما بودم....من هم  یمن بزرگ شده  دادمیحق م

 ...ایآر

که گفت رفتم جلو وشونه هاشو  نویا شد ... نیکه االنم هم ینگام نکن گهیاز دستم بره...توهم د نیآذ دمیترسیم

 گرفتم 

 باال... ریسرتو بگ-

 )سرشو باال نگرفت.(

 ...یشم نگفت ریازت دلگ نکهیاحسان تو از ترس ا-

 ...یمن مانع بشم نگفت نکهیاز ترس ا تو

 کرد دییتا باسر

 کشم؟یم دکیبود...من فقط اسم داداشو  یپس داداش بزرگه گفتنت الک-

 ازم. یدیرنجینم ینی...یشدیتو ناراحت نم ینی-

واسم فرق  ایلی...اما تو با خزدمیتوپ وتشر م کمیهضمش واسم سخت بود و طبق معمول  دیچرا شا تشیواقع-

 ...با خودتدمیفهم نی.که ابراز عالقه اشو به آذ کنمیباهات رفتار م نیمثل شاه یحتما فکر کرد دونمی... میکنیم

 یدوست دختر داشت چندبار خونه خال دتاچن نیبمونه. اما احسان همون شاه ادشیکه  میبهش داد یدرس میرفت

 ...یکرد سهیدر هفته...تو خودت با اون مقا رفتیم
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 نگاهم کردو گفت... شیاشک یباال گرفتو با چشما سرشو

 شده رید گهینگووو حاال د ینطورینگو که فکر کنم مقصر خودمم ا ینطورینگوو ا نویا یلعنت

 بارم سواستفاده نکردم ... هی...باور کن فقط...بدون که من طشیبل نمیا نیبرم بب خوامیم ایآر

 خندونمو نداشتم. افتاد تو بغلم...با دست پشتشو نوازش کردم... شهیتحمل اشک داداش هم دمیهاشو جلو کش شونه

 آروم باش داداش...-

 ...یآروم باشم...تو تنها حال منو درک کن توام عاشق بود یچطور-

 آره داداش-

 .هیچه درد یدونینشسته...م گهید یکیعشقم کنار  یکنیپس حاال درکم م-

 سخت بود واقعا سخت ... یلیخ تحملش

 که آروم شد از خودم جداش کردم احسان ساکت بود... کمی

 رخ نگاه بهش انداختم. می. از ننیسمت ماش میرفتیم میدوش به دوش هم داشت و

 بود دستمو انداختم دور گردنش... ختهیبه هم ر یلیچهار روز خ نیا تو

 غمتو داداشم نمینب-

 .میعمره با غم هی... ما  ینیغم نب-

 ....ارمیبه دوشمه...اما خم به ابرو نم ایدن یغمت نباشه داداش همه غما-

 غم زده... میغم خوارت-

 که احسان ازش متنفر بود.... یحرکت ختمیبه موهاش زدمو مواشو به هم ر یدست

 .. میدیرس نیزد و به ماش یبار فقط پوز خند نیا اما

 ...ایآر-
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 جانم.-

  ستیحالم خوب ن-

 سمتم گرفت... چویسو

 ...شهیم-

 رفتم وپشت فرمون نشستم... حرفیب

 ...شهیواسم زنده م ییخاطره ها هیخونه  رمیم ی...وقتمیبگرد کمیقبلنا  ادیخونه...به  مینر شهیم-

 بود... نیمنظورش حتما آذ خاطره

 سمت خونه احسان...  میگرفتم بر میحرف زدن باهم ... تصم کمی بعد

 کرد... یکرد باالخره پل نییدستشو اورد سمت ضبط و چند تا باال پا احسان

 من دمیکش ایتو چ بدون

 من دمیند یخوش یول یخوش 

 من  دمیرس ای، ته دن یخوشبخت ریاول مس تو 

 تو یفهمه قبول دارم گناه نکرد یروزامو م نیمن سرت چقدر گرمه که حال ا بدون

 رحمه  یب یایدن کار 

 رحمه  یب یایدن کار

 رهیگ یعمر ما رو م زمونه

 رهید یلیخ یدیرس رید تو رهیاز برادرش س برادر 

 کردم یتو هرکار بخاطر 

 برگردم یمن چجور یرفت تو 
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 دورت بگردم  ایب خودت 

  مهیبچگ ییتو الال یکن صدا صدام

 مهینصفه ن یخسته م از عشقا گهیکن د صدام

  شهیجوون ندارم که بگم نم گهید کن به جوون چشات نگام 

  شهیکه زندگ یآدم از اون گذرهیم مگه

 شهیساقه هاش خسته م یاز زرد شهیر مگه

 ♫♫♫جوون ندارم که بگم گهیجوون چشات د به 

  رهید یلیخ یدیرس رید تو رهیبرادر از برادرش س رهیگ یعمر ما رو م زمونه 

 دورت بگردم  ایبرگردم خودت ب یمن چجور یکردم تو رفت یتو هرکار بخاطر

 مهیبچگ ییتو الال یکن صدا صدام

 کن  صدام 

 نگام کن مهینصفه ن یخسته م از عشقا گهید

 جوون ندارم که بگم گهیجوون چشات د به 

  شهیکه زندگ یآدم از اون گذرهیمگه م شهینم 

 شهیساقه هاش خسته م یاز زرد شهیر مگه

 جوون ندارم که بگم. گهیجوون چشات د به 

... 

 ....برادر.زادهیعل محمد

 شده بود... رهیخ رونیداده بود و به ب هیتک یصندل یبه احسان کردم که سرشو به پشت ینگاه 
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 اما گفتم. یلیخ یلیواسم سخت بود خ یلیتو هم کردم خ اخمامو

 ؟؟؟یدوستش دار یلیخ-

 نگفت.پارک کردم کنار جاده  یزیچ 

 داد زدم احسان با توام.-

 ...نییانداخت پا سرشو

 کرد...باهمون لحن.داد زدم  نییسرشو باالو پا و

 ...حرف بزنننن.ی... االن ثابت کن که دوستش داریتا حاال که خراب کرد-

ن ...مدهیبه آخر رس امیدن نیآذ یب ای...آره عاشقشم نفسم به نفسش بنده...آره آرنهیآره دوستش دارم ...که حالم ا-

 ...تونمینم

 ونریبه فرمون دادم با دستم اونقدر که رگام ب ی.. فشار محکمیلیبود اونم خ ریدوستم در گ نی...با...بهتررتمیغ

 طیشرا نیا تو بازم و...بود عاشق اونم...بود داده دل من مثل اونم...حساسم چقدر که داشت خبر من از احسان  زد...

صبت ن دمیشکست مقصرش من بودم.که اگه بشنوم د نیا از ینبود...درصد ریتقص یترس از دست دادن من ب شیفعل

 به احسان عوض شه...

 رفته . شیپ نجاینزاشته بلکه به احترامش تا ا رتمیاحسان نه تنها پارو غ اما

 اوردم. نییپا صدامو

 از عشقت خبر داره؟ نیآذ-

 گرفته گفت: آره ییصدا با

 باورش داره؟-

 داشت اما دست ...دست کردن من.بخاطر ترس از تو.-

 .دهید یدختر چندبار هیزور بهم گفت منو با  نیآخر نکهی.والبته امیمال طیوشرا
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 اخم برگشتم سمتش با

 گه؟یراست م یچ ینی-

 .یدستت درد نکنه ممنون تو هنوز منو نشناخت ایآر-

 اره.که ند یخودآزار نیاما آذ شناسمیچرا ...م-

.... 

 با. نمونویب سکوت

 تورو دوست داره.؟ یچ نیآذ-

 تامل. یکم

 قبال داشت... ینیآره ...-

 ...یگیتعجب نگاهش کردم...راست م با

 ...زیبه هم نر شویبود که گفتم زندگ ییناینداشته باش بخدا فقط هم شیتورو خدا کار ایآر

 کردم.... یرو فرمون خال تمویعصبان بازم

 بوده ی...اون دختره کیبفهم دیبا-

طرف قرارداد به  یرفتم....از طرف شرکت ها دی...واسه بازدیکه استخدام کرد یبا همون منش یمن فقط چند بار-

 .میبستیو قرار دادو اونجا م میشدیرستوران دعوت م

 باشه اونه... تونهیکه م یدختر تنها

 قرار داد ها... نینداشته از ا خبر ی(کسی)منشیجز من و تو و رضا که حسابداره.با خانم کرم-

 ؟یتو به رضاهم گفت ینی ایآر-

 ...زهیرو بر یکه اضافه حقوق خانم کرم بودیم انیدر جر دیرضا با یچ ینی-
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... 

 ا؟یباشه آر تونهیکار رضا م ینی... ینی-

 کار من که نبوده خب احتماال کار خودشه...-

 ..رهید گهیاس د دهیفا یب ایآر-

 .کنمیاحسان دهنتو ببند...دارم فکر م-

 داخل... میبود زدم رفت چیو که رو سو متویخونه ر میدیرس

واست  یکار چی...هیکه االن هست یباش ینیتو احسان...به خدا به جون آقاجون اگه ا میاالن رفت نیاحسان هم-

چشمش  هیچشمش اشک  هیدرت .پسره احمق ما برمیخونه م نیو از ا رمیگیدست خاله رو هم م چیکه ه کنمینم

 خون...

 .مگهیواسم چکار کن یخوایدلشو ندارم.دوما م گهید شمینم ینه اون احسان قبل یول شمیاوال اون به چشم خوب م-

 شده.. رید ینگفت

 .نییبعد سرشو انداخت پا و

 .رهیخورده د هی...گفتم  رهید یلیآره گفتم اما نگفتم خ-

 .یزنیبچه گول م کنهیم یخب چه فرق-

 ؟ یبهش زدمو گفتم...احسان منو دار یلبخند-

 اون که بله تورو دارم و غم ندارم....-

 من در مقابل مشکالتمون بود... یشگیکالم هم کهیت نیا

 ...یاریکه اشکشو در ب یبا خاله ما بگو بخند نداشته باش ید ....تو غلط کرد-

 داخل ... مینزد ورفت یحرف چیه

 به ما نگاه کردن... کردنیم ونیوارد شدن ما خاله و آنا که داشتن نگاه تلوز با
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 مادر... یا  :سالماحسان

 زن داداش... سالم

 سالم کردم ... منم

 رفتارش تعجب کردن... رییو آنا از سالم کردن احسان و تغ خاله

 .کننیم گامین ینطوریا نایمن شاخ در اوردم چرا ا ایواه آر-

 گفت... یاومد سمتمو دستمو گرفت و حالت دخترونه ا بعد

 شدن....پناه بر خدا. زیچقدر ه نایا  عشقم-

 ما شد... یحرکت احسان باعث خنده هر سه تا نیا

 ...دیپاشدو اومد سمتمون و سر احسانو گرفت تو دستشو چشماشو بوس خاله

 سالم. کیچراغ خونه مامان عل-

 تشکر... یرد به معنمهربون ک یبعد رو به من نگاه و 

 .دیایکه شما ب میگل پسرا ما غذا نخورد-

 رفت سمت آشپز خونه . بعد

 ...میایخاله جون االن م چشم

 دستمو گرفت کشون سمت اتاقش... احسان

 لباساتو عوض کنم عشقم.... میبر ایب عشقم

... 

 

 ...میتو آشپز خونه و دور هم نشست میرفت
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 برداشتمو شماره مامانو گرفتم... موی....گوشدیافتاد با ادمی

 ....بوقققققق.بوووق

  الو

 سالم مامان-

 .؟یپسرم.خوب سالم

 متشکر. ممنون

 ...نیخوب شما

 میممنون پسرم مام خوب-

 چطوره آنا

 خوبه ... آنام

 پسرم. یداشت یکار

 .دیرو بگ یموضوع هیبه آقاجون  شهیم-

 بگو پسرم.اگه بشه چرا نه...-

 

 .؟رمیازتون اجازه بگ نیآذ ینفر ازم خواست واسه خواستگار هیامروز -

 

 تو گلوش  دیغذا پر احسان

 ...یشد ینطوریکه ا ومدهیشد واسه تو که خاستگار ن ی:خاک توسرم چ خاله

 بود یدنیاحسان د افهیق
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 گفت خب پسرم ... مامان

 

خواستگار واسش  نیدآذیفهم یناراحت شد وقت یلیخب خودش خ ادیب نیاما بزار امیمامان وسط حرفت م دیببخش

 نداده. نایبه عمه ا ینگفته...جواب مثبت یزیچ نیاومده.. فعال که آذ

 

 هستن.؟ ایحاال ک-

 خنده دار بود. یلیخ افشیق ینی.خوردیرفتن غذا م نییکه واسه پا یآب دیحاال آب تو گلوش پر چارهیب احسان

 

 .مامان بزار باشه واسه فرداشب.. نیخود-

 ..کنمی.اگه قبول کرد خبرت مگمیباشه پسرم به بابات م-

 قبول کنه  نمیآذ دیبا البته

 

 ؟یدیبهم م گهیساعت د هیباشه مامان جوابشونو تا -

 پسرم... آره

 ...مکنیم دشونیی...منم تاهیکه طرف خود گمیخودتو بکن.آخه م یتمام سع ی...ولیکنیچه م نمیبرو مامان بب پس

 چه وقت زنگ زدن بود. ایقطع کردم که آنا گفت:آر ویگوش

 چشم به احسان اشاره کرد. وبا

 حواسم هست. ینیبهش زدم که  یچشمک
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 رو کردم به خاله و گفتم. وبعد 

 .میواسه پسرت باال بزن نیوقتشه آست گهیخاله خانم د-

 گفت: یبا حالت تعجب احسان

  یگینننه...دروغ م-

 هنگ کرده بود. چارهیب

 نهیگفت. نکنه آذ یبا نگران خاله

 ما چشه... نیآذ ینیوا خاله -

 نگاه به احسان کرد گفت.. هی بعد

 .یگفتیپس چرا نم شیکرده آت ریتو گلوت گ گفتمیکه م من

 کرده. ریکرده خاله چه جوررررم گ ری:گآنا

 ...یگفتیمن دورت بگردم مادر زودتر م یاله-

 ؟نکنه قبول نکنن. یتو چکار کرد ایآر-

 ؟یییی؟.....چ ی..؟تامنو دارییی..؟؟چ ییینترس...داش من گفتم چ-

 هیهد نیبزرگتر رهینم ادمیوقت  چی....هاینگاه قدر شناسانه بهم کردو گفت...ممنونم آر هیغم نداررررم ...-احسان

 بود... میزندگ

 نگاهش نکن صاحاب داره.  ینجوری....ا یروبه احسان گفت:هو آنا

 ...داداش خودمه به توچه-

 واه شوهرمنه ...-

 مال منه...-
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 مال منه...-

 ...یهست یتو مال ک ایآر اه

 یمال توام خانم-

 .خواااامی:ماااااا ماااااان منم زن ماحسان

 .ادیمادر غمت نباشه عروس گلمم م میدیتوام زن م -

 عروس گلت مادر. یمن به فدا یاله-

 مچاله شد...  افشیکوبوندم تو ساق پاش...آخش در اومدو ق زیرمی...نوک پامو از زکردآیم یداشت زبون دراز گهید

 گفتم...خفه یکردمو باحالت جد اخم

 صاحابم بشم... یغلط کردم...مامان...من به فدا-

 دفعه اون پاشو نشونه گرفتم. نیا

 بهت... شهیم میبگم خوب...منم حسود یچ اید...خوب آر-

 

 ...ادیتا منم صاحابم ن خورمینم گهیجمع کرد تو شکمش... وگفت اصالد ویپاشو اورد رو صندل بعدش

 ... دمیهمه مون با هم خند رمیکارشو بغ کردنش نتونستم جلو خنده امو بگ نیا با

 ..مینشسته بود  ییرایاز غذا تو پذ بعد

که استرس داره از سر  یکه به مامانم زده بودم گذشته بود من استرس داشتم چه برسه به احسان یاززنگ قهیدق چهل

 به دست نشستن...  وهیو م رونی...خاله و آنا هم از آشپز خونه اومدن ببارهیصورتش م

 ...رهیخ یهرچ شااهللیا ن؟یمادر چرا هردو انقدر ساکت-

 ..داداش.دنی: احسان جان نگران نباش ...من مطمئنم اجازه رومآنا
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 .نیبش ایرفت د...ب جیاحسان سرم گ-

 از راه رفتن برداشت و اومد و کنار من نشست. دست

 .زدیم یدیبه احسان انداختم...که رنگش به سف یزنگ خورد.نگاه یمحض نشستن احسان گوش به

 احسان و جواب دادم. خیگذاشتم رو دست  دستمو

 جانم آقا جون.-

  یاز سالمو احوال پرس بعد

 هستن. ی..؟خانواده خوبیهست ازش مطمئن یپسرم طرف ک-

 شده. نیآره آقاجون تضم-

 هستن. ایخب بگو ک-

 بودبگه نه( نی.)منظورم از آذرهینه بگ ومدهین دهینه آقاجون ازم خواسته نگم آخه ترس-

 یخوایتو که بد خواهرتو نم یدونیخداست. باشه پسرم خودت م بی.در خونه من بروشون بازه ...مهمون حب-

 .ری...شبتون بخ نیصد البته بابا...بازم ممنون که اجازه داد-

 گل پسر. ریشب بخ-

...ننه...من دارمم ی...ننه ....آدنیکه روشه و شروع کرد به خوندن.و رقص یرو مبل دیاحسان پر یقطع کردن گوش با

 ..یآ یزن بستونم...آ رمی..م

 ی....وبعد دوباره شروع کرد به قر دادن و از رو یجون....جون من ی....آر یجون دوردونه ا ی...آریدونه ا هیجون  یآر

 نییادخترا باالو پ نیو مثال مو داشت. وسرشو ع کردیم بسته و باز پهلو به رو  دوتا دستشو همزمان نوییپا دیمبل پر

 ...کردیم

 ... رفتنیم سهیحرکتاش خاله و آنا ر نیا با

  برگشت  بوس محکم زد رو گونه ام.. و با رقص هیومد با رقص و تکون اومد سمتمو منم از حرکتش متعجب شدم و ا و
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 .یکی...یکی... یکیتو  یبریدل م ی...از آنیگوله نمک هی...تو  یتو تک گنی...همه مایآر-احسان

 ...ایبود به اسم ح یزیچ هی مایقد-خاله

 ..میخوریلبه کوزه و آبشو م میزاری:ننه جون االن اون ماحسان

 اضافه شد ... نمیکم بود ا نی...شفاااااا...آذایخدا-من

 برداشتمو قل جلو پاش... زیاز رو م نهیکه احسان نب یطور بارویدونه از س هی

 و بووووم. بیاحسان رفت رو س یپا

 کله پا شد... احسان

 جوون مرگ شدم رفت... یدیننه آخ ننه د یوا

 نه بداره نه به باره... یدلم خنک شد. خوبه هنوز جواب مثبتو نگرفت یآخ-

 جشن گرفته... قاآ

 ها ... یگیراست م ایبه جون آر-

 .نبود یخبر شیاز احسان چند لحظه پ گهیکه افتاده بود نشست واقعا انگار دپرسش کردم چون د ییهمونجا بعد

 داداشمو...احسان داداشم از خداشونم باشه دختر بدن... یدار کاریچ ایا ...آر-

 به آنا کردمو گفتم البته حق با شماست. یتعجب نگاه از

 . ستین بیالبته آرررزوبر جوووووانان اساسا ع-

 پسر . هیبه  یک واگرنه

 .خل

 چل

 یروان
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 .وانهید

 .سرخوش

 جلف. والبته

 ...دهیزن م ودلقک

 

 مدرس. ای:آآررررراحسان

 زنم که..لنگ ب یکیاز صندالمو در اوردم و کوبوندم تو مالجش...بازم خواستم با اون یکی

 غلط کردم ...داداش...جون آنا نزن...-

 

 ...رهید گهیخانم د میگفتم پاشو بر یبه ساعت کردم و رو به آنا به سرد ینگاه

 کار دارم... یفردا کل میآره بر-

 ...گهید دیا...خب شب بمون-

... 

 آپارتمانو باز کردم و اول آنا رفت داخل... در

 چرخوندم... دویدورم کل هیبستم و  درو

 کردم به عوض کردن لباسم... شروع

 ...یهم تو اتاق بود چه اتفاق نادرررر آنا

 .دیگزیقهر برداشتم آنا ککشم نم پیمثال من تر االن

 من واسش مهمم... نمیبزار ب اصال
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 و چشمامو بستم... دمیرو تخت دراز کش رفتم

 چرا... دونمینم رونیب رفت  نکرد میتوجه یحت

 ی... رفت سمت لباساش... شروع کرد به عوض کردن لباساش... الهکردیم نیف نیبرگشت داخل...اتاق... داشت ف و

 امشب چون قهر بودم کمکش نکردم لباساشو عوض کنه... رمیبم

 کیباررر...بهش نزد هیبار.... هیمدت  نینکردم تو ا یعشقم بود اما سع نکهیکه هر بار لباسشو عوض کردم با ا نیا با

 ...یلی....از آنااونم از نوع خ یلی...خیلیشم...دلم گرفته بود خ

ها و  هیبخ گهیاگه خوب باشه د نهیواسه معا میبر دیبا گهیتنش کرد خدارو شکر فردا د یبه سخت لباساشو

 ... کننیبانداژوبازم

 که خودم واسش گرفتم تنش بود... یبلوز و شلوار ست آب هیشدم  قیکه دق کمیخاموش کرد.. المپو

 ...خوابهینقطه تخت م نیتر یگوشه ا رهیم شهیبازم طبق معمول هم االن

 که گذشت آنا اروم صدام زد... جوابشو ندادم... کمی... 

 ...اایآر-

 کردم... سکوت

 شو... یبه خواب باهام آشت یزنیخودتو م چرا

 ندادم.. جوابشو

 .یشنویصدامو م دونمیم ترسمیم ادیمبغض گفت:من از سردبودنت بدم  با

 )هه منم از سرد بودنت خسته ام(

 ...یشنویصدامو م دونمیم  تونمیمن نم یهر چقدرم توباهام قهر باش-

 عشقشو ابراز کنه. رهیگیم ادیچقدر متحول شده.داره  نیا بله
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 یبود...از لحاظ سرد بودنش با من...پنهون کار دهینبود واسم...واسه دلم که از آنا رنج یکاف نینگفتم ا یزیچ بازم

 بود. برداشته شد.برد سمت خودش سرشو گذاشت رو بازوم... میشونیاحسان....احساس کردم دستم رو که رو پ

 .کننیتا حاال تو خواب اخم م یک از

 ندادم... جواب

 ...ممممدیامو بوس گونه

 (ی)نه بابا راه افتاد

 سکوت... بازم

 کردو دستش و کیبهم نزد خودشو

 خواستیبارتکون نخوردم دلم م نیمن...واسه اول یلبا دنیدور کمرم سرشو اوردباال و شروع کرد به بوس انداخت

س آنا هم بهم ح یبود وقت ایحس دن نیبهتر نی. اشدیم نییآنا آرون رو لبام باالو پا کیکوچ یبمونم لبا یمدل نیهم

 خودم... یداشتنعشق دوست   کردیم نییپا و باال  ام نهیداشت. دستشو رو س

 ...بود معجزه آنا از واقعا  حرکت نیا

 ...میمن باهات آشت ی. ولیداریکه ب دونمیباشه باهام قهرباش م-

 شدم سمتشو محکم بغلش کردم. لیتکون به خودم دادمو متما هی منم

 ارمیدر اخت دیو با نجاسیات اهروقت من بگم ج یچه آشت ی...شما چه قهرباشمیآشت یندارما فکر نکن یباهات حرف-

 ...یباش

 ه؟یپس بغل کردنت چ یاگه قهر-

 موقوف. یفضول-

 برم اونطرف.. خوامیپس ولم کن م-

 ورجه ورجه کرد.. کمی
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 ....یکنیچکار م یدار قایاالن دق-

 خودمو از چنگال گرگ نجات بدم... خوامیم-

 پنبه دانه... ندیشتر در خواب ب-

 کردم... بعد حلقه دستامو محکم تر و

... 

 نداشت... دهیتقال کرد فا یهرچ

 کم آروم شدو . کم

 ریشب بخ گفت

 ....دیزورش نرس گهید یواسش رفت. وقت یدلم چه قنج دونهیخدا م یندادم ول جوابشو

 

 

 شد زود باشش ... رید-

 اومدم -

 خودشون اومدن... نیسمت خونه احسان . اونام با ماش میافتاد راه

 زنگ خورد.... میگوش

 الو....-

 جانم بگو مامان.-

 .دیایقراره ب ی...کیومدیبعد خودت ن یپسرم تو معرف خاستگار-

 .مییاونجا گهید نیمامان من االن طرف دامادم مادر من پنج م-
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 ؟یچ ینیطرف دامادم  یشد وونهیپسر تو د-

... 

 خاله و احسان اومدن سمتمون. احسان میشد ادهیپ نیماش از

 واسه  ساکت وآروم شده بود یلیخ یبه دست. ول ینیری. گل و شدی.کراوات سفیشکم رهنی.پدیشلوار سف کت

 ...بود استرس

 در باز شد  میبه روش زدمو زنگ درو زد یلبخند

 ....دستمو رو کمرش گذاشتمو هولش دادم داخل. کشمی...خجالت مااامیحضرت عباس من نم ای:احسان

 ...یایخاله و بعدم آنا که قبل از ورودش گفتم ا...مگه شمام م بعد

 ..اومدم خونه آقاجون آقام.. یتو که باهام قهر امیخوبشم م امیبله که م-

 .یو رو نکرد یداشت ییهوع ..تو چه رو-

 ...گهید مینیا ما

 بود... یدنیهمه شون د افهیدرتوسط آرمان.ق یورود ما به داخل و باز شدن ورود با

 شده... یچقدر خجالت نیاش بود... ا قهی... سرش تو لیکه کال تعط حسانما

 

 جون قبل از همه به خودش اومدو گفت. آقا

 داخل.. دییبفرما نیخوش اومد یلیخ-

 جلو در هنگ کرده بود.  نیاز مااستقبال کردن آذ یی.همه با خوشروای.آرمان.مانمامان

 داخل... میرفت
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 ...احسان

 ...نیرو دادم دست آذ ینیریگلو ش دست

 هنوزم متعجب بود.  نیآذ

 ...کردمیم یامشب تالف دیبودمو با ریدستش دلگ از

 حساب کنم.... یزدنو واست مجان دید دمیقول م یبنده بش زی...اگه کنشمیخانم مدرس تموم نم-

 هیرو سرم نبود...اما جاش نبود.چون همه  گهیمو د نیدونه از ا هیاونجا نبودن  هیشدکه اگه بق یچنان عصب نیآذ

 ...یبعد از احوال پرس یساکت شده بودن از اون سکوت ها ییجورا

 کردم استرسمو بروز ندم .... یسع میسمت مبال و همه دور هم نشست میرفت

 خاله ومامانم... یوابراز خوشحال چارهیبا من ب یشوخ ی...بعد کل

 گل گفت... انیک عمو

 ...دیبا احسان حرف بزن نیجان دخترم بر نیآذ-

 گفت جلوتر رفت. یچشم نیآذ

 گفتم با اجازتون... ایو آرمان والبته آر انیرو به عمو ک منم

 :برو پسرم ...انیک عمو

 آروم باش. ینیافتاد که با بازو بسته کردن چشماش دلمو آروم کرد که  ایبه آر نگاهم

 م پشت سرش واستادمو آروم تابو هول دادم...رو تاب نشست...من نیآذ اطیتو ح میرفت

 جوابم به تو نهه... ،؟منیپول ش هیسکه  ی؟اومدیخواستگار یچرا اومد-

. یکه بهت دارم...بخاطر دوست داشتنم بهم مهلت بد یبخاطر عشق  قهی...فقط پنج دق قهیواسه پنج دق شهیم نیآذ-

 که من با دلت حرف بزنم.
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 سکوت.. کمی

 

 فقط . قهیفقط پنج دق یبگو ول-

 .قینفس عم هیکردم اما اولش با  شروع

 عاشق خواهرشم... دیفهم یوقت ینکرد حت یوقت پشتمو خال چیداداش که ه هی قیرف هیبه کمک  نجامیاگه ا من

 د؟یفهم ایآر یچ-

 به نشونه سکوت باال بردم...ساکت شد... دستمو

 ییتک تک جاها دمیبخدا زجرشم کش نین من اشتباه بوده...آذدست دست کرد دمیمن اشتباه کردم....بخدا فهم آره

 کرد... وونهیمنم پشت سرت بودم درسته سه چهار بار بود اما منو د یرو که با رضا رفت

 دلش به رحم اومد... ایکه چقدر داغون شدم که آر میسر من اومد بگذر یکه چ میبگذر

از  که تو رو ینکرد همون کس یتو خراب کرد...کار خوب شیکه منو پ ینخواه ...باشه ....منو قبول نکن...اما اون کس منو

 من گرفت رضا بود... اومد بهت گفت.

 .ینیمنو بب طیکرده تو اون شرا یشرکت رضا هم کار یشرکت رفتم دنبال کارها یمن با منش  

 هیضیپول محتاج بود واسه مر نیبه ا یلیکه خ یو خانم کرم ایمن و آر هیقض نیرضا چون.از ا گمیبا صراحت م چرا

 واسه من باشه تو کارا اونو با من فرستاد یکمک هیکه هم کمکش کرده باشه.هم  نیا یکرد برا یسع ایمادرش.آر

تو  شیاضافه کردن حقوق اون خانم به رضا که حساب داربود گفت ....و رضا واسه خراب کردن من پ یهم برا ای..آر

 ...یدید یمنو با خانم کرم یحرفا روبه تو زد و تو اومد نیا

 ...پرهیم گهید یکیزدم به هدف...مگه نه... مگه نه که رضا بهت گفت احسان با  یدیعشقم د یدید

 جان ...من اشتباه کردم قبول...اما فقط بخاطرترس از دست دادنت بود. نیآذ
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 بوده و هست... انینداشتم به احترام عمو ک یاالنم با رضا کار اگه

 خوادیم یقراره خاستگار دونستمیبخدا منم مثل تو نم یبود که منو برگردوند به زندگ ایار نیا رفتمیداشتم م من

 بزاره....

 ...یکارو کرد نیکه گفتم چرا ا بعدش

 زد گفت یقشنگ حرف

 .ی...چرا به حرف دلت گوش ندادینرفت یچرا واسه خاستگار یندارم تا آخر عمرت عذاب وجدان داشته باش دوست 

... 

.... 

 ...ینفسام لیتنها دل ی...تو عشقمنمیآذ

 قدمت رو چشمم...تا آخر عمرت نوکرتم هستم. یقبول کن اگه

 ...اما

 امااا

 ...حتما...حتما.نظر دلته...ینکرده قبول نکرد ییام خدا اگه

 شد.و رفت سمت درختا... ادهیاز تاب پ دوییسا نیپاهاشو به زم نیآذ

 دلم؟ یدی...حتما..د خواستیراهمو کج کردم حتما منو نم منم

 ...احسان..-

 با من بود....با ذوق برگشتم نیا

 جانم...-

 .یبه اون دختره نداشت یحس چیتو ه ینی-
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- 

 یی....الهاشیحسود یبه فدا من

 ندارم. یحس چیتو ه ریغ یمعلومه....نه تنها به اون بلکه به هر دختر وونهید-

 

 ...نییانداخت پا سرشو

 احساآآآن.-

 انمم.جونم خ-

 ؟؟یکنیاگه بر گردم دعوام نم-

 فکر کنم. دیشدمو گفتم: اوووممممم با نهیبه س دست

 .نیباال گرفت و پاشو کوبوند به زم سرشو

 اااا...خب چرا؟-

 .....گهید یش مهیجر دیآماراتون دوست داشتنتون تو دلم باال رفته...خوب با دایآخه شما جد-

 

 گفتم: یا ثانهیحالت خب با

 خودمه... یواسه خوردن بره کوچولو تیموقع نیبهتر ستین یکه کس االنم

 زدن و فرار کردن.... غیشروع کرد به ج نیآذ

 نیذ...فقط دنبال آرمیو آرمانو بگ ایآر تونستمی.من نممیکردیم یمون افتادم که گرگ ام به هوا باز یدوران بچه گ ادی

 ....رمیبگ تونستمی.چون اونو موفتادمیم

 ...آرمان....ااایداد زد....آرررر نیآذ
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 شده... یچ کننیدختره خل داد نزن االن فکر م-

 درو باز کردو رفت تو پشت سرش من... نیآذ

 کنه... رتونیخدا عاقبت به خ نیکه هست دینیآذر:شما دوتا تا آخر عمرتونم هم خاله

 گفت : سادویو آرمان وا ایآر یرفت و وسط مبال نیآذ

 داداش خان

 هوووم.-

 .ستیآدم بشو ن نیا-

 ه.االن زشت میرسی..به وقتش حسابشو مسی...آدم بشو ن دهیبا کودک درونش به توافق رس نیولش کن خواهر من ا-

 ها.... منم باهاشم. ستی... احسان تنهانی...آ ی:آآنا

 .ااااآیاشی... از اون اصلیخواهر ولی:امن

 اون بامن.. ستین شیب یفقط قمپز شونی:خان داداش اایآر

تو و رضا  دمیاز مسائل رو فهم یسر هی دنی...فهمیکامل راحت باش یتونیتو م ه؟؟ی:حاال دخترم ...نظرت چآقاجون

 ...نیخوریاصال به درد هم نم

 

وال .عاشقشم..به مدونستمیکار خودشه م دونستمیزد و چشماشو بازو بسته کرد م یکه لبخند ایرفت سمت آر نگاهم

 کم نزاشت. یزیچ ی...از برادر

 

 بگم...نظر داداشامم که مهمه... یزیچ تونمیکه نم نیآقاجون....من...من تاشما هست-

.من نظرم رهیم شیپ یدرست ریتو مس شیزندگ دونمی... ومشناسمشیازدواج کنم که م یبا کس دمیم حیترج من

 ...دیدونیمثبته اما بازم خودتون م
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 دورت بگردم عروس گلم. ی:الهمامان

  ه؟ینظر شما چ انیک آقا

 ..شونیریواسه عاقبت بخ دیمن مخالف باشم...مبارکه...صلوات ختم کن شهیمگه م مونهیاحسان مثل پسر من م -

 صلوات اومد ...  یصدا

 .....دمیترکیابراز کنم داشتم م موی. خوش حالیچطور دونستمیبود ...نم یدلم عروس تو

 

 ... میدار یرسم هیما تو خونواده مون  ونی:خب خانما آقاآرمان

 .میکشیگربه رو همون دم حجله م که

 

ارد ....گدادنیگردنشون به چپو راست تکون م کردنویکرد و هردوباهم اومدن سمتم مشتشونو گرم م ایبه آر یا اشاره

 دعوا گرفته بودن...

 : جاااااان....من

 

 .نیشم بشلرز یپا یترس نداره داداش من.خربزه خورد کهیکوچ یگوش مال هی یچیه-ایآر

 بهشون کردم و گفتم نههههه ینگاه منم

 آرههه داداش آره-

 که پسرتو کشتن. ییننه کجا-

 سمت راستمو آرمان سمت چپم قرار گرفتن. ایآر

 داد سمت آرمانو گفت.داداش اول شما احترام بزرگتر واجبه. اهولمیآر



 یهمسر اجبار

 
555 

 

 

 از گل کمتر بشنوه. دیمو گرفتو گفت:خواهرما نبا قهی آرمان

 بود ای.حاال نوبت آرایسمت آرزد  هولم

 .برمشیم نییصدات باال بره پا-

 زد سمت آرمان: هولم

 .نهیواگرنه حساب کارت با کرام الکاتب یزاریوقت تنها نم چیه نویآذ-

 

 کردن که باالخره  میپاسگار اونقدر

 پسرمو. نی...کشتدی:پسرا دامادمو ولش کن انیک عمو

 ...رفتیم جیکردن که سرم گ میپاسگار اونقدر

 حضار رفتم نشستم. دگانیآخرم با تلو تلو خوردن در برابر د ودر

 گربه رو دم حجله کشتن. گنیم نیبه ا -ایآر

 گفت  یجون :آنا بابا...دکتر چ آقا

 هرو باز کرد... هیآقا جون بخ یچیه

 

 دخترم خداروشکر... خب

 .نیوقتشه بهشون بگ گهیپس د یحاج-آذر خاله

 ن؟یریمراسم بگ دیخوایبابا شما نم ایآر-

 مات و مبهوت به آقاجون نگاه کرد...  ایآر
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 باهاتون چند کلمه حرف بزنم...اون که به چشم... شهیجواب داد اگه م وبعد

 

 .زدنیمتوجه رفتار ما نشد همه دو به دو داشتن حرف م یزنگ خورد... کس نیآذ یکه گوش زدنیداشتن حرف م همه

 ...زنهیم زنگ مکه به عشق هیشب ک میو ن ازدهی ساعت

 انداخت... شیبه صفحه گوش ینگاه نیآذ

 به من انداخت. یکرد و سرشو باال گرفت و نگاه نگاهم

 تکون دادم... هیبه نشونه ک سرمو

 گوشه... هیو به من اشاره کرد و رفت  پاشد

 پشت سرش رفتم... منم

 ...زنهیمداره بهم زنگ  نیاسترس نگاهم کرد...احسان بخدا من بهش زنگ نزدم بب با

 در هم شد... نیآذ یشماره رضا رو گوش دنیبا د اخمام

 از دستش گرفتم... ویگوش

 ... نیبرو بش گفتم

 ...احسان

 حرفش اومدمو گفتم ... وسط

 ...گمیم نیبروبش-

 صدا رفت و نشست. یب اونم

 و جواب دادم. اطیرفتم تو ح کردیم  ام وونهیکه تو دستم بود... داشت د یگوش برهیو

 الووو.-
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 ؟یاحسان خودت کنمیالو سالم اشتباه نم-

 ...قیاره خودمم...نامرد ...نارف-

 بده آ... یگوش یریگیچته تو پاچه م-

 .ارهیزبون ب نوبهیاسم آذ نزاشتم

 آشغال... ارین فتیبه زبون کث نویاسم آذ-

 ... انهیآقا ک یبه صدقه سر یاالن زنده ا اگه

 ...موندیجواب نم یب یدوند نیمن آذ نیکه ب یاون موش واگرنه

 .؟یزنیحرف م یاز چ-

 ورد.به سنگ خ رتی... نقشه ات نگرفت تنهیبب یرستوران و منو با خانم کرم ادیب یگفت که تو گفت نیآذ نیبب

 

 نگفتم ... یچیاز امشب به بعد زن منه ... تا حاال ه نیآذ

 از تو نداره.... یهم دل خوش ایتنها من بلکه آر نه

 . ..ستیکس جلو دارم ن چیه گهی... د نمیعشقم بب یشمارتو رو صفحه گوش اگه

 ...دیلرزی.دستم متیقطع کردم و از عصبان ویگوش

 شونه ام قرار گرفت... یرو یدست

 ..دمیرو د ایو آر برگشتم

 خودش بود...-

 کردم... دییسر حرفشو تا با

 چته تو االن آروم باش.-
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 ازش متنفرم که...که...-

 خو حرف بزن یکه چ-

 بدزده... خواستیبازم مردونه تر بود م رهی...بگرهیعشقم ازم بگ خواستیکه م-

 انقدر نگران بود به من پناه اورد... آروم باش... نیتو آذ میبر ایب-

 که نگاه نکرده حذف کردم... اماشویشماره رضارو و پ نیرفتم و در همون ح نیتو و به سمت آذ میرفت ایآر با

 ...یدونیخودت م یزنگ بزنه و به من نگ نیبخدا ...بخدا... اگه ا ریبگ ایب-

 .ندازمیم دیچشم اصال خط جد-

 بال ... یب-

 به ناموسم نظر داشته باشه... یندارم ...من فقط خوش ندارم کس شیبا همون اخم گفتم:نگران نباش کار و

 ..ییدوست دارم...آقا رتتویغ نیهم-

 به وقتش. یاز حد...زوده بزار همه چ شیب یربرو وروجک ...برو ...واسه دلب-

 

 ...ایآر

 وقت بود همه سرگرم صحبت بودن... نیبهتر نیا زدمیباهاش حرف م دیبا  و کنار آقا جون نشستم رفتم

 باباجان.-

 بله پسرم.-

 مراسم باشن... نیهم تو ا نیخانواده آذ دیکه با نیبا نظر شما مخالفت کنم اما قبول دار خوامینکرده نم ییمن خدا-

 واسه شما... دمیاساس انجام نم یب ویکار چیننشسته ام پسرم من ه کاریب  منم بهش فکر کردم-

 کردم .از پرونده اش تو دانشگاه... دایشماره و آدرس خونه پدر آنارو پ رمیگیکه پ شهیم یا دوهفته
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 قیو تحق دنشونیرفتم د یود... اما وقتسرسخت ب کمیبار اول  نیبار نه دوبار بلکه چند هیپدرش حرف زدم نه  با

 دنیخبر نداره...هرچقدر هم اقوام از نبود آنا پرس هیقض نیکس از ا چی. و هنیخانواده خوب و آبرو دار دمیکردم فهم

 بنده خدا هاهم گفتن خونه خواهرشه... نیا

 .کرمانشاه؟کننیم یکه در حال حاضر زندگ یشهر نیشما رفت ینی-

 خونه دومادشون که ساکن تهرانه... نجاهستنینه پسرم خانواده آنا االن ا-

و به اجبار کنارته و تو واسش  ستیاونم اومده دنبال آنا...بنده خدا فکر کرده بود آنا...کنارتو خوش ن گفتیم باباش

 .شیاز زندگ یجهنم ساخت

 ...رهیکه آنا رو ازت بگ لهیدنبال وک و

 ...ختیحرف دلم ر نیبا ا- 

 ... نییانداختم پا سرمو

 گوشت با من هست؟؟ ییپسر کجا-

 

 ...میکنیم مونویزندگ میما دار یواسه چ لیآنا کجا بره... وک تونمی..آقاجون آخه من نمآخه

 از طرد کردن آنا...االن اومده واسه جبران... مونیپسرم من باهاتم ...اونم پدره و نگران دخترش و پش-

 

آنارو به  یکه آنا ازش شکسته باخودم عهد کردم. تاوقت یپدر به حرمت همون دل یآقا نیمآقا جون من به حرمت ه-

هم  هیوقت واسه آنا شوهر نبودم جز  چی.اونو مال خودم نکنم هرمینگ یواسش عروس یخونوادش برنگردونم تاوقت

 دخترشونو ببرن انیتلک و تلک دارن م نایخونه. حاال ا

 جون معلوم بود از حرفم تعجب کرده... آقا

 د.ز میشونیرو پ یسمت لبش و بوسه ا دی...سرمو با دستش کشقیلبخند عم هیلبخند ... هیجاشو داد به  تعجب
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..پسر تو که بالمیاست به خودم م دهی...انقد فهمیدارم وقت یپسر نیهمچ هی یوقت خوامیم یاز خدا چ گهیمن د-

اقت که ط شهیزمیچقدر بچه واست عز ینیبب ی...پدر نشودارهیپدر دل دخترشو به دست ب نیبزار ا یا دهیانقدر فهم

 .ینداشته باش شویو دور یدل شکستگ

 

 از دست بدم.. یمتیق چیبه ه خوامیاما من آنارو نم نیحرف شما مت-

 باهاش حرف بزنم با باباش با مادرش... خوامیکه ساده از دستم بره...م ومدهین ساده

 خونه شون... میریفردا م-

 ...آنا  اما بدون رمیم-

 آنا هم حق انتخاب داره... شهیپسرم نم-

  

.... 

 نداشت. یبودم و االنم تموم دهیکه کش ییایخودم غرق بودم به تموم بدبخت یتو فکرا من

 

 .کردنیم یخدافظ داشتن واحسان خاله  بودن ستادهیخودم اومدم که همه ا به

 ماچ گنده از اون چندشا داد... هیکردم که احسان  شونیهمراه در دم  کردم و تا یبا احسان خدافظ منم

 .یاحسان حالمو بهم زد یا-

 ...شهیبوسم بهت ندم که بد م هی.... یقمیرف  نیتو بهتر کارکنمیخب چ-

 ت.سخودمممم. ودرو محکم ب یایبهش بزنم که در رفتوتو باحالت دو گفت خدافظ عشقول یپس گردن هیخواستم  و

 .انیب هیخاله نزاشت بق میاومد اطی...چون فقط ما تا دم در حمیبود نیمنو آذ منظورش
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 ...یسمت در ورود میرفتیم میداشت توسکوت

 ..که

 ؟ی:داداش...ممنونم بابت همه چنیآذ

 .قدرشو بدون عاشقته..شهیخواهش م-

-... 

 ..هیحسابش جداست با بق یدونی..اوال چون احسان بود و خودت مرتیغ یرگم و ب یفکر نکن ب نیآذ-

 واسش نکردم... یکه تا به عشقش مطمئن نشدم کار دوما

 

 داخل... میبه درو رفت میدیرس گهید

 ی...از دست دادن آنا دور نبود... اون به من وابستگدادیم حیکنار آقاجون نشسته بودو داشت واسش توض آنا

 نداشت...

 ...نجایا ایب ای:آرآقاجون

 جلو ... رفتم

 به اشک نشسته آنا افتاد... یبه چشما نگاهم 

 بهش...چرا آقاجون .... نیآقا جون گفت-

 .دیفهمیم دیبا ایآر-

 .دادمیم حیبعد خودم واسش توض کردمیاول با باباش صحبت م دیمن با-

 بدونم دیچرا نبا یگیم یدار ی...چخونهیمنو بازم بچه اش م دهیبابام منو بخش یشنویم ایآر-

 ....میمن ک میمن چ  یدیشمام به خانوادت رس گهیبله د-
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 ...یکنی... چرا شلوغش مخوامیمن شماهارو باهم م یچه حرف نیا ایآر-

 ...یبهشون اطالع نداد گهی...دیآنا جان دخترم تو چرا شمارتو عوض کرد-

 .خوانیاما فکر کردم منونم خواستمیم-

باشه هم خانواده  دیخونه ما .هم خونواده خودم با نیایآقاجون قرار واسه فردا ساعت ده...ب میحاضرشو بر آنا

 شدم. نیسوار ماش رونیکردمو رفتم ب یخدافظ هیآنا...آقاجون با اجازه...با بق

 .کردیم هیاومد باال و گر قهیهم بعد از چند دق آنا

 منم حالم بهتر از اون نبود. و

داخل...رو کاناپه خودمو ولو کردم  میرفت یزدنحرف  چیخونه هر دوتا بدون ه میدی....رسمینگفت یچیکدوم ه چیه

 وآنا رفت تو اتاق...

 خوابم برد... یک دمیخسته بودم که نفهم اونقدر

 آنا چشمامو باز کردم. یتکونا با

 گرفته و بغض... یصدا با

 نخواب پاشو برو لباساتو عوض کن بخواب رو تخت... نجای... پاشو ایی... آقای.؛آرگفت

 به بدنم دادم ... یکشو قوس هی. و دمیبه صورتم کش یجام نشستمو دست سر

 آناست... نیا جااان

 خواب زده شدم. حتما

ا جذاب پوست و لباسش واقع نیب یوتضاد ینافش بود رنگ مشک یباال یتاب دکلته که پنج سانت هیدامن کوتاه با. هی

 ترش کرده بود.

 کارا نیآنا هم بلده از ا نیکه از شب داشت.ا یشیبسته بود. با آرا یسرش دم اسب یشم باال یمشک یموا

 رو کاغذ کردیداشت م ادیرو  یزیچ هیداشت رو برگه  بپاشدم
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آب خوردم.خواستم بر گردم که دلم  وانیل هیرفتم تو آشپز خونه و  دمیشلوارک پوش یلباسامودراوردموفقط  منم

 تمحرکتم برگشت سم نی. باادمینشو بوسواسش قنج رفت.رفتم از پشت دستامو دور کمرش حلقه کردم. وپشت گرد

 ...دهیپوش یجان...عروسک خودم امشب چ یا

 شد... شتریاش ب هیگر

 .رمیقرار بگ یسر دو راه خوامیکمکم کن من نم ایار-

 هشیهم یو تورو برا یخوایرو نم یخودته.اگه بابات بگه همسر اجبار میتصم نیاما ا کنمیاگه شد حتما کمکت م-

 ... گردونهیبرم

 ام گذاشت.... نهیس یادامه حرفمو بگم. دستاشو دور کمرم حلقه کردو سرش رو نزاشت

که بزارم چون جونم به  شهینم ینی.زارمیمن تورو تنها نم یمن یتو همه چ ی....تو عشق منیداد گفت...تو همدم من با

 تو بسته است ....

ام بود اون دستم که دور کمرش  نهیس یازش کردم که رونزاررر....با دستم سرشو نو اااااایکرد آر هیبلند گر یبا صدا و

 کردم که ارومش کنم... نییبود و باال و پا

 باش قلبممممم... آروم باش جونم ... آروم

 ...شهیدرست م یو همه چ زنمی...فردا با بابات حرف مزارمیخانمم... تنهات نم تونمیتو نم یب منم

 آروم باش .... حاال

 باال... دستاشو دور گردنم حلقه کرد... دمشیحرکت کش هیدوتا پاشم خم کردم و با  یخم شدم و زانو کمی و

 خانمم. رنیازم بگ توننیروبروم باشن تورونم ایاگه تموم دن-

 لب نیا یی....و بعد از لحظه اخورهیداغش داره به گردنم م یباش و رفتم سمت اتاقمون...احساس کردم انا نفسا آروم

 ....زدیرو گردن من م یآروم یها انا بود که بوسه یها

از گارد گرفتناش  یآنا نبود خبر یشگیاز مقاومت هم یخبر گهیزدم د مهیرو تخت و خودمم روش خ گذاشتمش 

 نبود ...
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که وزنم روش باشه...تمام صورتشو غرق  یدور گردنم حلقه کرد... و فاصله امو باهاش کم کردم اما نه طور دستاشو

 وه...ک شهیر یمحکم...به محکم یا  شهیزد...ر شهیکه تو دلمون ر یمن تشنه بود تشنه عشق بوسه کردم آنا هم مثل

 واررر. و عشق آناهم برام ثابت شده بود... بوسه مون اونقدرطول وونهیآنارو دوست داشتم عاشقش بودم د من

 که آنا منو هول داد دیکش

 سمت و افتادم کنارش... هی به

 .میزدیدو نفس نفس م هر

 آنااا.-

 .یجونم آقاجون-

 قول دادم مرده و قولش... واگرنه االن دست به کار شده بودم وباهم... فیح-

 ادامه بدم...  نزاشت

 .اااییییآر-

 ...گهیخواددیبه فدات عشقم خب دلم م-

 ...خوادیم یخب منم دلم عروس-

 عشقم چشم. کنمیجووونم...عروستم م یا-

 ...ینیریچه خواب شاونم  میدیحرف با هم خواب یکل بعد

.... 

 چشمامو باز کردم آنا کنارم نبود... یوقت صبح

 آنا کل خونه رو گرفته بود . یغذاها یاز اتاق بو رونیرفتم ب  پاشدمو

 . یییآقا ررررریسالم صبح بخ-
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 ساعت چنده؟-

 .ازدهیبه  قهیدق ستیب-

 گفتم یناراحت با

 ینکرد دارمیشرکت.چرا ب یوا-

 من. دمیخواب چقدر

بدو  رسنی.االن ممی...زنگ زدم به احسان اونم گفت باشه خودم هستم...درضمن.مهمون دارومدیدلم ن هیخب چ-

 آماده شو...

 ...باشه من برم آماده شم...آیکار خودتو کرد-

 ...ایآر-

 جان...-

 .شهیمثل هم یباش یبزن دوست دارم عال پیت-

 به چشششم خانمم. یا-

 بال... یچشمت ب-

... 

 آنا

 در به صدادراومد استرس باعث شده بود بعد از نماز اصال نخوابم... زنگ

 ... یو شلوار مشک ی... تک پوش آبرونیهم از اتاق اومد ب ایمرتب کردم آر مویروسر نهیجلو آ رفتم

 .یبا شال مشک یشلوار ست آب کیتون هیمن ست بود  یلباسا با

 در بود که گفت :آروم باش خانمم من باهاتم. رهیرو کرد سمت من دستش رو دستگ ایکنار درو آر میرفت
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 درو باز کرد. وبعد

 ردنگ دور انداختم دستمو....  بودن بابام و مامان  ...که روبروم بودن باعث شد برم سمتشون ناخودآگاه ییکسا دنید

 .مامانم

 ...نی...سالم باالخره اومدیمامان-

 فداتشم... آروم باش مامانم. میقربونت برم مامان آره آنا گل اومد-

 بود. دهیفا یکه آروم شم اما ب ختمیمامانم جدا شدمو بابامو بغل کردم اونقدر اشک ر از

 آروم باش دخترم.-

 ..نیکه اومد یمرس ییبابا-

 فداتشم دخترم آرومه جونم مونس بابا آروم باش...-

 داخل. انیب نایبابا ا یزاری:آنا خانم نمایآر

 داخل... انیرم بزار باباومامان ب:آره دختانیعموک

 داخل و... میرفت

 .کردیم رفتار  و خوب یمیصم یلیخ ایآر

 ...نیخوش اومد یلیباباجان خ-

 .نیجان قدم رو چشم ما گذاشت مامان

 ممنون پسرم...-مامان

 ممنون-بابا

 ...یاریآب ب وانیل هی شهیم  عروس گلم-جون  آقا

 ... ارمی:چشم آقا جون االن شربت ممن
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 ...ییرایرو که آماده کرده بودم بر داشتمو رفتم تو پذ یشربت-

 جو دوست نداشتم. نیساکت بودن و من ا همه

 ...زیرو چرخوندمو گذاشتم رو م ینیس

 گذاشته بودم برداشتو گفت ... زیرو که رو م یوانیل ایآر

 ...یبخور خانمم تو چت شده...خانوادت  که اومدن منفجرشد نویا-

 ممنون..-

 ..دیدر مورد خونه پرس نکهیو ا دیکه بابام پرس ایحرفا در مورد کار آر کمی بعد

 ...دنیو شروع کردم سفره رو چ رفتم

 ..زدمیاومد کمکم...با شوق باهاش حرف م مامانم

 دخترم. یهس یراض تیبه کنار از زندگ ی:حاال همه چ مامان

 آره مامانم.-

 م.نشونددختر یکنارمو دستمو گرفت و رو صندل اومد

شو ... راستمیتا آخرشم باهات میتورو با خودمون ببر می...ما اومدیاریبه روم ن ستی...و الزم نمیمنو توهست نجایا االن

 بگو گلم.

دوستش دارم.حسرت گذشته رو هم  یلیدارم. خ ارویشوهر دن نیمامانو تو دستم گرفتمو گفتم.:مامان من بهتر دست

 به دستش زدم. ی.بوسه انیاگه شماها باش خورمینم

 خدارو شکر دخترم...خدارو شکر... -

 .ییرایو رفتم سمت پذ پاشدم

 سر سفره. نییایب ایآقا آر-
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 چشم خانم.-

 ... 

 ..میهم غذارو خورد دور

 ...تزاشیجلو دست مهمونا م یکی یکی...هم  ایو آر دمیهارو بردم و تو بشقاب چ وهینشسته بودن و منم م ییرایپذ تو

وقاچ  وهیو شروع کردم به پوست کردن م یبود برداشتم از رو عسل ایکه مال آر ی.. منم بشقابآخرم نشست. در 

 .بیکردن س

 گذشت ...که   یا قهیچند دق دمیترسیسکوت م نیا از من  ساکت بود یلیخ جو

 ...میبردار که بر لتوی:دخترم پاشو وسابابا

 

 ....ایآر

 به آنا. یبه آقا جون کردم بعد نگاه یبرداشتم و نگاه سرمو

 خونه اشه.. نجایا ادی.آنا کجا ب نیدیتازه رس نیکجابر  بابا جان-

 آنا هم نگران نباش )نصف بدنم( هی...واسه مهریکرد یمردونگ دونمیم یشد تیاذ یلیپسرم تا حاال هم خ-

 ثابت شه. تیگناه یاما اگه ب میبخشیبطور تمام و کمال م ما

 من بود.. یزد کاش من بودم ... کاش آنا قربان شیوجودمو به آت یجورحرف بد  نیا

 مویندگمن ز نیکنارم باش گهید یازپدر مادرا یلیبکنم و شمام مثل خ مویمن بمونم و زندگ نی:باباجان اگه اجازه بدآنا

 یزندگ ایچرا چون آر امیب تونمیبود که تنهام نزاشت من نم یتنها کس ایدوست دارم. من شوهرمو دوست دارم.آر

که  یراه باشم واسه کس مهینگرفتم که ن ادیشروع کرد ببخش بابا اما من  ایتموم شده رو آر یدوباره بهم داد چون آنا

 تموم راه رو واسم سنگ تموم گذاشت 
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 مهین قیرف هم حرف دل من بودن آنا هم نایبود...ا ایکسم تو دن نیذتریبه آنا کردم...آنا لذ یتعجب برگشتمو نگاه با

 حدو مرز و دو طرفه بود... یعشق ب هیآنا بود که تنهام نزاشت عشق ما  نیراهم نبود...ا

 اشو گرفته. هیبه زور جلوگر ینیادا  نی... ادیدست راستشو رو چشمش مال نییسرشو انداخت پا آنا

 ...نیخوایم ینیشما چه تضم عیرف یآقا-

 ...دیگینم یرزیچرا شما چ آقاجون

 . دیآنا چقدر زجر کش دیگینم چرا

 ییای...اون آر ستمین شیسال پ هی یایبه آنا نداشتم...اما االن آر یاول عالقه ا دیآنا... من شا یکردم سمت بابا رو

 اما تن به ازدواج نده ... رهیکه دوست داشت بم ستمین

. چرا چون رمیه بره منم باهاش مهم ک ایدن ی... بلکه عاشق دخترتونم وهرجاستمین ای.االن نه تنها اون آرعیرف یآقا

 خدمتتون و امیب خواستمیامانت رفتار کردم .و م هیاالن... با آنا مث  نیجونم به جونش بسته است و تا االن... تا هم

 چیپدرم ماجرارو واسم گفت... به پدرم گفتم که من آنا رو به ه یوقتکنم... اما  یاز شما خاستگار هیآنارو مثل بق

در حضور پدرم من صحبت  هیادب یبشه .ب رید خوامینم  .حاال همکنمیجونمم از خودم جدا نم متیبه ق ی....حت یمتیق

 کنم 

 کنم ... یکه تا االن مثل چشام ازش مراقبت کردمو مال خودم کنم و از شما خاستگار یامانت خوامیمن م اما

 داد... صیتشخ هشیواقعا تو چهرشون م نویو مامان آنا از حرفم تعجب کرده بودن ا بابا

و دستم رو دست آنا گذاشتم که رو دسته مبل گذاشته  نییهمه مون ... سرمو انداختم پا نیسکوت... ب بازم

 بودوسرشو برداشتو نگاهم کرد... لب زدم آروم باش.وچشمامو رو هم فشار دادم...

 برداشت... شده بودو سرشو رهینقطه خ هیآنا به  ینگاهمو بازم به جمع برگردوندم... بابا و

 به آنا انداخت... یونگاه

 ....آنا سرشو برداشتو گفت جانمدخترم

 قته؟؟؟یآقا حق نیا یحرفا-
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 ....یکتک چی... هیتیآزار و اذ چیه

وقت دست رو من  چی...وهایآر ستین لیاون اوا یایآر گهیادیتند بود بابا جان اما به لطف خدا آر کمی دیشا لیاوا-

م واس یچیه ایدارم.آر یخوب یپشتوانه بود... من االن زندگ هیهمدم بود...  هیهم خونه ...بود  هیفقط  ایبلند نکرد ...ار

 کم نزاشته...

اما من دوست داشتم با  نیهم گفت که شما باهم خوب انی... آقا کیلیعذاب وجدان داشتم...خ یلیخب دخترم من خ-

 ...نمیتو بب یخودم خوشبخت یچشما

 . تیجز خوشبخت میخوایاز خدا م یمگه منو مامانت چ نیتا آخر عمر باهم خوش بخت باش دوارمیام هیپسر خوب ایآر

 کرد .... یآنا اومد و باهام رو بوس  یبابا

 ...میساعت سه پرواز دار میبر دیما با پسرم

 .کنمیمراسم با پدرت صحبت م خی..در مورد تارسپارمیبه تو م دخترمو

 ...یجون:پسرم ممنون که مواظب دخترم بود مامان

 ...یتر زی....از پسرمم عزدونمیپسرم م یجا تورو

 شده مامانش بود... کیکوچ یهم بودن.. واقعا آن هیشب یلیو مامانش خ آنا

 :یبعد رو کرد سمت آن و

 ...میگردیهفته قبل مراسم بر م هی ما

 ... میبر دیآقاجونت با یایبه خاطر موسسه و هنر جو االن

 ...میدیم لمیف بودمو نشسته کاناپه رو منم  خانوادش رفتن تو لک بود یاز وقت آنا

 ...پسسسس.نمشیحال بب نینداشتم تو ا دوست

 جوجه...-

 جونم.-
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 ...ییجا هی میبرو آماده شو که بر-

 ...داد زدم جوووجه... نرفت

 چشم ...چشمممم..-

 داشت. اونجا هدفم بود... تیاسک ستی... پارک.... که پمیتو د برو که رف  می....سوار شدمیآماده شد میرفت

 شو ... ادهیخانمم پ آنا

 شدو دستشو گرفتم... ادهیپ

 ...ایآر-

 هوووووم...-

 ...رونیب میکه اومد یمرس-

 خوبشم مونده. یشمام عشقم تازه جا کیجونم خانمم من کوچ یا-

 ..هیواسم کاف نیاالن با تو هم نیهم ینیخوب و حس خوب  یجا-

 بهش کردم... ینگاه واستادم

 من کار خودمو بکنم. میبر ایتا روز مراسم صبرکنم واستادم ب تونمی....من نم میبرگرد اینداره....آنا ب دهیفا-

 ....ایااااا....آر-

 به فدات...  ایآر-

 ...انیگ ایآر انمیدرد له گ-

 یدونیآنا م-

  ا؟یلب دن نیتر یخوردن شهیلبت م شمیلحنت م وونهید یزنیحرف م یکرد یوقت

 و گونه هاش قرمز شد... نییانداخت پا سرشو
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 ...ییییوا میرفت ستیو به سمت پ دمیخند

 .یدوست دارم مرس یلیمن خ تیاسک ایآر-

 عشقم.. شهیخواهش م-

... میفتریم .من جلو تر واستادمو دست آنا رو گرفتم با هم آروممیدیکه پوش تویاسک یو کفشا میشد ستیوارد پ باهم

 ... میبا هم مسابقه بد ایدست آنا رو ول کردمو گفتم ب

 من اول شم... دیباشه اما با-

 ؟؟ییییچ-

 ...گهیکه من خانمتم خانما مقدمترن.و عشقتم د ییخب از اونجا-

 میدوران نوجوون ادیبا حال بود ... یلیگذشتم. و خودم شروع کردم به سرعت رفتن خ رشیو گفتم اصال از خ دمیخند

 ..میزاشتیدم که من و احسان چقدر باهم مسابقه مافتا

 یپسر بچه چهار ساله روگرفته...بود و اونم اسک هیآنا دست  دمیکه گذشت واستادمو نگاهمو برگردوندم و د کمی

 جونمم... یخدا فکر کن آنا و بچه ام ا یپاش بود...ا

 کنارشون ... رفتم

 ...یجونم عموجون شما چه جذاب یا

 مزاحم نشو یه-

 .یرتیشما چه خوش غ ییاوه ...اوه عمو-

 آقاهه مزاحم منو خالم نشو. یه-

 و به زور خودشو کنترل کرده بود نخنده.. گفتینم یچیهم ه آنا

 جغل خان.. شهیم یاگه مزاحم شم چ-
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قربونت  ییرونم بود خم شدمو گفتم عمو یجون قدش تا وسطا یاون وقت ا یبا اخم اومد سمتمو گفت با من طرف-

 خانم خودمه ... نیابرم 

 خاله؟ گهیبه آنا کرد با اخم گفت راست م ینگاه بچه

 هم گفت آره جون خاله؟ آنا

 به سمتم برگردونداخمشو باز کردو دستشو سمتم دراز کردوگفت: روشو

 

 یپیخوشت یلیخاله...شما خ یسالم خوش بختم آقا -

 .یتو قنار یپینه به خوش ت-

 نازه... یلیچون خانمت خ یباش دمیالبته با-

 تو هم... رهیاوه ...اوه...از عشق من نگو که کالهمون م-

 ه؟یاسمت چ ییعمو اونوقت

 .و شما...؟نیاسی-

 جغله.. نیداره ا یزبون چه

 هستم... ایمنم آر-

 . ایتون عمو آر ییخوش بختم از آشنا-

 .....رونیب میمامان باباش و ماهم اومد شیواونم رفت پ میکرد یباهاش خدافظ نیاسیبا  یباز قهیبعد از چند دق و

 که... رمیواسه خوردن بگ یزیچ هینشست ومن رفتم که  مکتیرو ن آنا

 رفتم سمت آنا...  دمویخر یخوراک یکل

 ؟ی...شکالت اورد یکرد رید اچرایآر-
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 کنم تشیداشتم اذ دوست

 بره... ادمی شهیآره اوردم...مگه م -

 یگفت مرس بالبخند

 که آنا نبود... یگذاشتم سمت کمیالستنشستم و پ کنارش

 بازش کردم انا فکر کرد واسه اونه با لبخند گفت اطیشکالت دراوردمو با احت هی و

 دوست دارم. نایاز ا یلیمن خ یمرس یوا-

 ...یا جد-

 با تعجب ... کردیشروع کردم به خوردن اونم نگاه من م و

 منم هستماآ.-

 بخور... نویا ای....بیخوریا...مگه توام م-

 اوردم... رونیب لنیاز نا یکی و

 خورد .... واونم

 ...خوامیبازم م گفت

 ...دنیرو م یکیواسه خودمه ....همه مزه همون  دمیخب نم-

 ...خوامیپول م ستیپولم همرام ن فیمن ک ایآر یبد یلیخ-

 گاز تو... هیگاز من  هی میکه همه رو با هم بخور یبخور زارمیم یبابا قهر نکن.... به شرط ایب-

 هههههوع...-

 بابامم نخوردم ....جناااااب. یمن دهن-

 آب دار به شکالت زدمو سیل هی
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 که دهنشو ببنده شکالتو فرستادم تو دهنش، نیا قبل

 ننننه االنه که دهنم آفت بزنه یییی....واییییو دستشو رو دهنش گذاشتو گفت تو چکارررر کرد دیعقب کش سرشو

 من حساسم...

 ...هیا غهیکدوم ص حساس

 بود.. گرفتم روبرو صورتمو گفتم... یآن یکه هنوز دستم بود ودهن یشکالت وبعد

 ....استیشکالت دن نیخوش مزه تر نیا

 با اشتها خوردمش... و

 زد تو سرمو گفت  یکی

 عاشق... گهید یخاک توسرت عاشق-

 ....یکه هست یدونی.... خودتم می....خوبشم هستیتوام هست-

 ...ستمین رینخ-

 ..یهست-

 .ستمین-

 ...دمیشک قی... نفسم تنگ تنگ کردمو چندتا عمدمیکش قیتنگ شد و دست از قلبم گرفتمو چندتا نفس عم نفسم

 ..یلیدستشو چند بار زد به صورتم حالت س آنا

 نگاهش عوض شد... . رنگ

 ...نگاهم تو چشاش بود.ای...آرایگفت آر غیج با

 ازش فاصله گرفتمو واسش زبون در اوردم. کمیفنر پاشدمو و  نیجام ع از

 ...یدی.... دی.. عاشقمیدی...د یدید-
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 نگاهم کردو بعد که حساب کار دستش اومد ... یبا گنگ اول

 .. کششششمتیم-

 در حدم یستیجون داداش ن-

 گرفت دستش و با اون به سمتم حمله ور شد... کویپاشدو پالست و

 ...یدیدستم بهت برسه شه ایآر سایوا-

 جون....موخاااام... یا-

 ..گهید ریمس هیقسمت راهمو کج کردمو رفتم تو هیکه... از  میکردیرو دنبال م گهیهم د میبدو ...آنا بدو داشت من

 بلهههه

 تا مامور گشت ارشاد روبروم سبز شدن. سه

. رفتم وسط درختا و آنا متوجه اونا نشود  نهینب آنا که کردم کج راهمو  ...کردنیما نگاه م دنییبا تعجب به دو اونام

 بازم افتاد دنبالم....

 خنده دار بود... یلیخددددا خ یا کردنیمامورا تازه به خودشون اومدن و اونام مارو دنبال م انگار

 خانم آنارو گرفت و منم به ناچار رفتم سمتشون... هی

 ...کردیداشت از آنا سوال م خانم

 ... یفکر کرد یدی....مگه مارو ند یکردیکجا فرار م-

 خانمم و  دیخانم ول کن-

 تنش بود و مچ دستمو گرفت... یاز مردا اومد سمت من که لباس شخص یکی

 بود.. یعصب نیبرخورد زنه با آنا بدم اومد بخاطر هم از

 خانمتونه... شونیپس ا -
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 یچ ینی...د ... دمویکش رونیاز دستش ب باهاتون داره.دستمو یچه نسبت شونیکه ا شهیبه وقتش مشخص م یچ همه

 زنمه... ینیزنمه  گمیم یچه طرز برخورده ....وقت نیا

 ...نیبه آنا انداختو گفت مدرکم دار ینگاه خانمه

 شون کنم. عیشناسنامه همرام نبود...که ضا منم

اه به بعد هرجا ر نیاز ا دونستمینم نیگیم ی... چهیزنمه مدرک چ گمیندارم در حال حاضر بابا م یکه مدرک دیببخش-

 سه جلدمو همراهم ببرم ... دیبرم با

 بهم انداختو گفت.. ینگاه آنا

 نامتو بده. یگواه شهیجان آروم باش من شناسنامه ام همراهمه تو اگه م ایآر-

 اونجاست...شناسنامه رو نشونتون بدم... فمیک نیدم ماش دییبه مامورام گفت... بفرما رو

ت مامورام پش میرفت نیرفتم سمت آنا و دستشو گرفتم و با هم به سمت ماش دمویکش رونیه باز دست مامور دستمو

 سرمون بودن....

 

 آنا

 

 بود معلوم بود اخماش تو هم بود... یعصب یلیخ یآر میشد نیسوار ماش  نامهیاز نشون دادن شناسنامه وگواه بعد

 ...ایآر 

 جونم .... ایآر-

 هوووم.،،،-

 ...گهیمن هوووم شدم د یچ ینیهوووم -

 بابا جانم... یا-
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 ؟یچته ناراحت-

 ...میستیکه زن وشوهر ن دنیم ریهربار به ما گ یچ ینیخب -

 ..گههید الیخیب-

 ...فهممینم یچیمن ه یعروس دیواسه خر میبر دیفردا اول وقت با-

 ....ستیخورده زود ن هی-

 اخم برگشتم سمتشو داد زدم... با

که تا االن مثل  ادیمنم مردم .... از خودم بدم م یکنیتحمل ندارم تو اصال درک نم گهیزوده ....زوده....من د یچ ینی-

 یخندیبهم م ی...نکنه تو دلت دار یکنیم وونمید یمن درک کنم .... دار دینبودم...چرا همش با گهید یاز مردا یلیخ

 نه....

 نه؟؟؟ یانداخت دستم

لب  ریدرو محکم بست... ز نوییرفت پا میدیرس یدر آخرم وقت کردیم یسرعت رانندگ تیخونه همش قر زدو با نها تا

داخل...رفت تو اتاق ....منم روکاناپه نشسته  میانداخت به درو رفت دوی. توآسانسور کلزدیهمش با خودش حرف م

 ... ایآر یاز کارا دهیبودم ... متعجب وترس

 ...شهیشونی.ساعدشم رو پدهیکه لباساشو عوض کرده و دراز کش دمید یتو اتاق و وقت منم پاشدمو رفتم-

 

 زنگ زدم به نیبود بخاطر هم رید کمیواسه غذا پختن  رونیعوض کردمو از اتاق اومدم ب لباسامو

 

 

 سفارش دادم با مخلفات... دهیدوپرس کوب رستورانو

 بعد از نهار... وهیم یتو آشپز خونه و شروع کردم به شستن ظرفا رفتم
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ار ب هی...من بعد از اون اتفاق دوست نداشتم و ندارم که ادیز یلیبود ...اونم خ ایحق با آر کردمیفکر م ایآر یحرفا به

 واسم اون خاطره ها تکرار شه...واقعا واسم زجر آور بود .... اون داد زدنا هق هقام ناله هام ... گهید

ه فکرا بودم ک نیباهاش داشته باشم...تو هم یاصال رابطه ا خوامی...اما نم یلیخ یلیخ امیکمکم کن من عاشق آر ایخد

 زنگ در اومد به سمتش رفتم حتما غذاهارو اوردن... یصدا

 بود برداشتم.... یجا کفش زکناریکه رو رختاو فمیپولمو از رو ک فیک

 ... بستمو درو  که حساب کردم پولو

 ..می...پاشووو غذا بخورااایو رفتم سمت اتاق...درو باز کردمو آروم صدا زدم آر دمیچ زویتو آشپزخونه و م رفتم

 کنارش نشستم رفتم

 .ییآقا-

 ...قلبم

 ...دییامپراتور مرا عف بفرما-

 ... خورمیمن نم-

 ...خورمیخورم نم یا....مگه دست خودته نم-

 ...یای...اگه ن یاگه نخور-

 ر م...بفهم.. یآنا س -

 برداشتم ومچ دستشو تو دستم گرفتم ... شیشونیدرکش کنم ..ساعدشو از رو پ دیبا هیصبنداره بابا ع عب

 و نگاهمو به صورتش دوختم...-

 ... خوامیمعذرت م دیببخش-

 ...یاحساس یب ی...نه تو همون آنا کنهیم رییتغ یزیببخشم چ یکه چ-
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 احساسم.. یمن ب-

 نه پس من-

 ...نهیتو مشکلت ا ینیاالن -

 به سمت خودم کشوندم... دشویچونه اش گذاشتم و د ریز دستمو

 ...نهیبا توام مشکلت هم-

 واسه توکه... ستین کیمن کم ...و کوچ یبرا نی...و هم نهیاره مشکلم هم-

 رو ازم نداشت... یحرکت نیکه انتظار چن یایآر یادامه حرفشو بزنه و لبامو گزاشتم رو لبا نزاشتم

 کینزد سرم  به شتریو دستمو کردم تو مواشو سرشو ب دمیدراز کش ایآر کنار و  تختو خودم یاوردم باال پامو

 وار وونهیکردن باهاش واهمه داشتم... اما عاشقش بودم د یکه از زندگ یمرد یلبها دنیکردم....و شروع کردم به بوس

 یانجام نداد اونقدر بوسه ام طوالن  یو عکس العمل یکار چیجا خورده بود چون ه یلیحرکتم خ نیهم انگار از ا ایآر

اشو ... امادستم هنوز دور گردنش  نهیبر داشتمو سرمو گذاشتم روس ایآر دنیبود که خسته شدم دست از بوس

من  هم به ای...آررفتیم نییبه شدت باال و پا یآر ی نهیثابت کردن احساساتم بود س یتالشم برا تینها نیبود....ا

 چون اونم عاشقم بود... شتحس دا

 ...شدیم دهینوازش گونه رو کمرم کش ایآر دست

 ...یکردیرو نم ویبلد بود نامی.... از اینیریش-

 گشنمه.. یلیغذا که خ میبر پاشو

 

 .یخودت درست نکرد دمی...فهمیغذاسفارش داد-

 ..شدیوقت نم گهید دیببخش-
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معلوم بود... که هنوزم  شیشونیپ یرو یاما از اون اخما ارهیبه روش ن کردیم یخوب باشه... سع کردیم یسع ایآر

زن  هی ایواسه آر تونستمیمن نم کنهیم داغونم هم  فکرش ی... حق با اون بود اما من واقعا حترهیناراحته... هنوزم دلگ

 تمام کمال باشم ...

... 

 ...شیرفت سمت گوش ایاز خوردن غذا آر بعد

 بود.... کریشماره رو گرفت رو اسپ و

 ..انهیبابا ک دمیگفتن الو فهم با

 سالم آقاجون.-

 خوبه؟ آنا..پسرم  سلالم-

 خوبن؟ نایآره آقا جون مامان ا-

 ممنون خوبن-

 ..گمیو م خی...تارنیآقاجون واسه مراسم چکار کرد-

 میقرار گذاشت گهید ماه سه واسه  پسر-

 .... گهیآقاجون...سه ماه د یییییچ-

  دیخند آقاجون

 عجله نکن پسرم.-

 ....رهید یلیخ گهیآقا جون سه هفته د-

 آقاجون... یخنده ها یصدا بازم

 ...گهیسه ماه د ینی....میشعبان گذاشت مهیبود پسرم ...قرار واسه ن یشوخ-
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 ...نااایزاریسربه سرم م نیدار یلیروزا خ نیآقاجوووون ...شمام ا-

 آقاجون بود که بازم اومد از پشت خط... یخنده ها یصدا

 ...یانجام بد یدعروسیکارت و خر دیخر دیکاراتم...فقط تو با ریگیپسرم االن به احسان زنگ زدم خودمم پ یراست-

 ...یراست

 ممنون آقا جون...-

  

.... 

برداشتم شماره  زیاومد... سرمو از رو م میزنگ گوش یو تو دفترم نشسته بودم. صدا زیگذاشته بودم رو م سرمو

 بود... می)عمرم( رو صفحه گوشایآر

 الو.-

 جوجه... یسالم خانم خودم خوب-

 ؟یآره ممنون خوبم تو خوب-

 دلم واست تنگ شده. یلی...فقط خستمیبد ن گذرهیم یا-

 ...یگشتیزودتر برم ای...یرفتیکه نم شدیاگه تنگ م-

 رنگ بغض گرفت. صدام

 ... یکنی...اونقدر سرت شلوغه که فکر منم نم یدو هفته است که رفت-

 بشه خانمم. اتیریبهونه گ نیا یبه فدا ایآر یاله-

 بکن داتویو احسان برو خر نیتو با آذ امینم گهیزنگ زدم بگم تا دو روز د یراست-

 ستین روزا با همسرشونن و تو معلوم نیهمه تو ا ینامرد یلیبخدا خ ای... واست متاسفم آرگهیدو روز د یچ-

 .... ومدمیوقت من به چشمت ن چی.... هییکجا
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 بمون همون جا... ایام ن گهی... اصال دوروز دیدلمو شکست شهیهم

 قطع کردم.... یرو بدون معطل یگوش و

ر انقد دیفرق کنم با هیانقدر با بق دیاشکام رونه صورتم شد ... آخه خدا چرا من ....با زویسرمو گذاشتم رو م دوباره 

 بدبخت باشم...

 

ه. ک دمیرس جهینت نیشرکته...کم کم به ا یدنبال کارا یدو هفته است که دوب ایمراسممون بود و آر گهیروز د چهار

 من واقعا بدبختم...

 به آقا جون... ایروز بعد از اون تماس آر سه

 حضور داشته باشه... ایخود آر دیطرف قرار داد.گفته بود که با شرکت

 خونه مامان جون. رفتمیم دی... بارونیب رفتم موسسه از  برداشتمو چادرمو

 زنگ خورد...مامانم بود... میگوش

 سالم. یالو مامان-

 ... نجایا ایاومدن دنبالمو توام ب انیها آذر جون با آقا ک ی....دخترم خونه نریسالم دختر جون کجا موند-

 هرچه کسکم.. امیچشم مامانم .دارم م-

 

 ناراحتم خواسته ایآر ومدنیکه من از ن دهیفهم انی....حتما بابا ک انین کردم و رفتم سمت خونه بابا کروش نویماش

 اونجا... میبر

... 

 بود زدم ... و رفتم داخل... نیکه رو ماش یموتیر

 برداشتم... فمویباز کردم...و ک ویپشت در  واسم نداشت.رفتم یتیجذاب چیه ایبدون آر نجایا 
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ود االن بود ب فمیاصال مواظب جلو پام نبودم و سرم تو ک خوردیبود... داشت زنگ م فمیکه تو ک گشتمیم لمیموبا دنبال

اشو ... پاهنمیبی...نه بابا دارم خواب مایآر...آر... گرفتم باال سرمو اوردمو درش  کردم داشیآها پ نیکه با کله بخورم زم

 کردیبا لبخند نگاهم م داشت نهیس هبه عرض شونه اش باز کرده بود و دست ب

 بود داد زدم  خودش

 ....ااااااااااایآر-

 بفداتتتتت..-

 سمتشو خودمو انداختم تو بغلش... دمییدو

 ها ...ها... یعمرم ....چرا دروغ گفت یاومد یک انیگ یآر-

 درگوشم گفت آروم

 نگاه به سمت راست بکن ...  هیمن فدات شم  یاله-

 دوختم . قینگاهمو به آالچ آروم

 نه..نه.. یییییوا-

 آره عشقم آره...-

 مگه ول کن بود...  ایآر دمیکشیمن خودمو عقب م یهرچ حاال

 ولم کن.--

 .یمال خودم کنمینم-

 بابا ول کن. یا-

 همه از خنده منفجر شدن... ییهو هی

  شدمیلت داشتم آب مهمه بودن به همه سالم کردم و من از خجا میتو جمع نشست میرفت و  هم منو ول کردو ایآر
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 ...کردیهمش در گوشم پچ پچ م ایآر

 ....حالت خوبه .... جوجه

 اره اما باهات قهرم...-

 کنم . زتیسورپرا خواستمیچرا....اااا خوب م-

 کردم... هیچقدر گر یدونی..ها م زیسورپر-

 مال خود خودم.... یشیباش که ...م گهیگلممم....فداتشم به فکرچهار روز د دیببخش-

  اااایدست زدم تو سرشو گفتم ااااا آر با

 واست گرفتم... یچ نیبب ای.... بیخانم-

 ...زدنیداشتن قدم م نیو آذ احسان

 ااآاانیچقدر به هم م نایا یاله-

 .میایبه همه م نهیواسه هم میا افهیو البته خوش ق پیخوشت یما کال خانوادگ یدونیم-

 تک...  میمنو احسان تک بود نیبب-

 ...میافتاد نیبه تو آذ اونم

  یسوغات یب یسوغات-

 ...خوادیمال خودمه ..شوشو خودم اورده ...دوست دارم دلم م-

 اوه ...اوه چه زبونت دراز شده.-

 خباثت نگاهم کردو گفت ... با

 .کنمیرامت م گهیچهارروز د تا
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 چمدون اومد. پیز یو صدا نییانداختم پا سرمو

 

 ه..ساک کال مال خانم گل خودم نیا

 االن امتحانشون کنم. نیواقعا ناز بودن اونقدر که دوست داشتم هم یلی...خ یلیبودن خ بایز یلیلباسا خ همه

 ....ادایبدم نم میلیمن خ میوفتیچهارروز جلو م یاگه بپوش یول یاالن بپوش یدوست دار دونمیم نیبب-

 از همون لباسا زدم تو سرشو و گفتم . یکی با

 بسه ....اه... ایآر-

 چشششم چشششم...-

 بال  یب-

 آنا چشماتو ببند.-

 که گفتم  نینداره هم هیچرا .اخم کردو گفت چرا ...وچ-

 .اااایفعال باز نکن-

 تو انگشت حلقه ام حس کرد. یگرفتو به سمت خودش کشوند... احساس سرد دستمو

 باز کن حاال

 . یییوووووا  نازه یلیخ یمرس ایآر یووووا-

 ...دیشه یدیانگشتات رد و بدل شه شه نیب یحت ای ادیب رونیاگه ازدستت ب نیتوله ....ا شهیخواهش م-

 .ییییلیدوسش دارم خ یلیخ ارمیموقع خوابم درش نم ینازه حت یلیخ نیا یوا-
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تو  یدور کمرم حلقه کرد...بعد نگاه  گهیبهش زد و دست د یلبش و اروم بوسه ا کیتو دستش گرفتو برد نزد دستمو

 چشمام کرد و گفت:

 عشقم. یبد عادتم کرد ستمیبلد ن دنویتو خواب یب دمیرفتم خوب نخواب یاز وقت شدمیم وونهیآنا داشتم د-

 

 .سرمو گذاشتم روگرفتیبود که خوابم م ایآر یبازو یحتما سرم رو دیبا دمیخوابیم یحرف دل منم بود منم وقت نیا

 و گفتم. ایآر نهیس

 دلم واست تنگ شده بود... یلیخ ایآر-

 اشم محکم دورم حلقه کرد. گهیتا بوسه به سرم زدو دست د چند

 .دادمآیبغلت جون م نیجونم داشتم واسه ا یا-

 سرمو برداشتمو گفتم. کردیم ادیز یلیفشار دستاشو خ داشت

 .ااای...آراااایآر ی...آ یآ-

 سرتو باال کن و بوسم کن ... تا کمرت خورد نشده... عی....سر عیسر زننیو داد مبه من چه خب دستام دارن حرف لبم-

 ..یییبرداشتمو گفتم آ سرمو

 لبشو رو لبم گذاشت... عیسر ایآر که

 لبشو رو لبم گذاشته بود که در باز شد... تازه

 ...دونمیرو نم ایمن که مسخ شده بودم آر و

 یییآر-

 ..ما حرفش تو دهنش خشک شد. دنید با
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 ...نییسرشو انداخت پا و

 عاشقانه. اتیبازم اومدم وسط عمل من

 :احسانایآر

 جانم داداش...-

 حرفو تکرار کنم. هیمن چند بار بگم...چند بار -

 باال رفت و ادامه داد... صداش

 کجاست ؟.. نجای.استین لهینگفتم گفتم تو ایگفتم -

 شب کوکه. -

 لحنش خنده دار بود.  یلیخ یوا

 شب کوکه...ها... نجایا نطوریکه ا-

 زد . میشونیبوسه رو پ هی

 ادب کنم فعال ببخش.  نویا دیخانمم با-

 چند قدم عقب...عقب رفت وگفت. احسان

 جون ...آنااا.. کینزد ای..نی...ه یه -

 .... دنییشروع کردن دنبال هم دو و

 من( یمحسن...)بابا ی:آقا احسان

 و کشتن.که برادر دخترت ییککککمکککک....کجا-

 ...گذرمینم گهی:احسان چند بار ازت گذشتم د ایآر

 دنبالشوون.. اطیتو ح نییرفتم پا دمییدو منم
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 تو آب... میهولشون بد میبر یا هی.سالم زنداداشم... پانیآذ

 آببب!!!-

 اونجا... رنیکن دارن م گاهین گمیآره استخرو م-

 ...خورهیسرما م هیسرما اینه آر-

 .کنمیچکار م نیکجابودپس بب یگرما سرما خوردگ نیکنن. تو ا لتیخاک تو سر شوهر زل-

 ... گفتیو همش م نیو بعدش آذ ایاونا کرداحسان اول ....بود.بعد آر یرفت خودشو قاط نمیآذ

 ...ادینم ریشوهر گ گهید یداداش شوهرمو چکار دار یووووا-

 ییییوا

 شوهرم ... یمردم آ یآ

 مرگه...نکن قسمت همه مون  یخانمم ناراحت-

 رمیمیبه دست برادر زن م منم

 احسان دهنتو ببند.-

- 

هولش بده تو استخر که  خواستیم دویبه احسان رس ای... که آردنیخندیم نیاحسان و آذ یادا نیداشتن به ا همه

 ...ایآر یییمنو هول داد تو استخرو وووواا یایآر نیآذ

 .. یییکرد فیها...ها...برادر زن ک-

 اشاره کردو گفت  نیآذ به

 کلش واس ماست... ینیواس ماست.... شونیا
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حواسشون پشت سرشون نبود به من منم آروم آروم رفتم ودوتا دستمو پشتشون گذاشتمو هولشون دادم.  اصال

 داد افتادن تو آب... هیهردو با

 عاااااشقتم عشقممممم.-ایآر

 نداشت آقامون... یقابل-

 سه تاشون رو آب بودن. هر

 ... کنمیحاللت نم رموی:آنا شناحسا

 استخر... نیتو هم ندازمتیاحسان م نیطلبت باهم یکیآنا  ی:ه نیآذ

 ...ستمممیمن شنا بلد ن ایییییآر-

 ...یغم ندار یتا منو دار یخانم-

 در اوردم... نیواسه احسان و آذ یزبون وبعد

 کرد... یبا من چ کهیزن نیتاتورو داره بب ویچ یچ ایییی:اوا آراحسان

 ... شام حاضره...رونیدبییایب دیکنیم هیچه کار نیآذر:بچه ها ا مامان

 :خاله...احسان

 جونم.-

 دخترونه گفت یادا با

 نامزدم چکار کنم حاالاا.. شیآخه منو هول داد تو آب...من لباس ندارم پ یبه آنا غذا ند شهیم-

 ...میدیرو انقدر با ناز گفت که همه خند حاال

 کردن.... یشروع کردن به آب باز یوانسه تا ر اون
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 صداشون پنجره از و  واسه احسان گذاشتمو ایآر یآماده کردم البته از لباسا ایرفتم لباس واسه احسان و آر ومنم

 داخل.... انیب زدم

 که لباساشونو عوض کردن اومدن کنار ما... نیاز ا بعد

 مامانو بابام نشسته بودم  وسط

 ... یدست خال شهیاما مام که نم خوادیجان گفتن نم ایکه آر رمیواست جهاز بگ میما خواست یدخترم راست-بابا

 .میکن  متونیتقد یو روز عروس میزیکارت بر هیپولو واست رو  میدار میمامانت تصم منو

 ..دیکار خودتونو بکن دیبا حتما شما  بابا محسن-ایآر

 و بده آقا دخترش هینداره پسرم بزار هد ی: اشکالانیک بابا

 ...ومدیهمش داشت به مامانش چشم و ابرو م احسان

 

 کرده.... ریتو گلوت گ ی:جانم احسان بابا چانیک عمو

 .کنهیم ریتو گلوش گ زیچ هی:آقاجون احسان خان فقط اایمان

 کرده.. ریگ یبز یتو گلو ییجاها هیآقاجون حتما علف  گهی:راست مآرمان

 ..دینکن تی:اااا...پسرمو اذخاله

 محضر واسه عقد.... میو ببر نیفردا احسان وآذ نی... اگه اجازه بدانیک آقا

 ..صیداره دکترامون کارشون حرف نداره تو تشخ نیتحس ی:واقعا جاایآر

 چاکر داداش.-آرمان

 مخالف نباشه... نیاگه آذ ستین یمشکل... باشه  ....دی:پسرا بس کنانیک بابا
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با عقد مشکل  نهی...نه منظورم ایتو با من مشکل دار نیآذ زهیچ ینی... ینی:نه ...نه آقاجون من ندارم... احسان

 ...یدار

 بود که گفت اگه دادشامم مشکل نداشته باشن منم ندارم. نینگاها سمت آذ همه

 ندارم... یاحسان دل خوش نیهرچند من از ا می:حرف حرف آقا جونه ما چکاره اایآر

 ...میوردیما از دوماد شانس ن گهی:راست مارمان

 داداشا... میمشکلو ما با برادر زنامون دار نیهم احسان

... 

 بنداز عقب... میهمزمان گفتن:آقاجون ما مشکل دار ایو آر آرمان

... سیخوردم داداشا...اما ناگفته نماند برادر زن که آدم ن یشکر هیبه هردوشون کردو گفت حاال من  ینگاه احسان

 فرشته ست... 

 مبارکه... :حاال شد پسآرمان

 دست زدن...  همه

 ..لشییالبته ناگفته نماند...فرشته از نوع ... عزرا احسان

 

... 

 ...ایآر

 شدم... داریآنا ب یغایج غیبا تکونا و ج صبح

 زود باش... پاشششو..  رهید

 بودم... داری... ب دمیاصال خوب نخواب شبیآنا تورو خدا بزار بخوابم د یووووا
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  دمیاصال خوب نخواب شبی... منم دیکن یتالف یخوایاالن م ایآر-

 

 افتاد تو بغلم.... پاهامو تو پاهاش دمیتو اتاق من بخوابه .کنار تخت دستشوکش ادیجلوهمه ب دیآنا خجالت کش شبید

 قفل کردمو بادست محکم بغلش کردم...

 جوجه.... سرم رفت. ینیزیچقدر داد م یوووووا-

 ...ساعت چهار بعد از ظهره...  دیبرم خر خووووامی...پاشو من مالیخیبازم ب ادی.... االناست احسان بایآر نیبب-

 ساعت چهار بعد از ظهره... یگیم یآنا چ یوا-

 .یباال که بخواب یریم یدار یداد امیساعت ده باشه ساعت هشت صب به من پ یکه ندار الیآره....خ-

 ... میسیبنو ارویدعوت ستیمنو احسان ل نکهیبهتر ازا یگفتم چه کار گرفتیتا صبح خوابم نم شبیاره بابا د-

 االن... امیخانم برو آماده شو دست از سر کچلم بردار منم م آنا

 ...ایییکه واست گذاشتم بپوش ییلباسا نیا رمیچشم م-

 دست از سرم بردار. طونکیبروش-

 

 ...امیپاسخ و پ یه... چقدر تماس ببر داشتم اوه...او یمو از رو پا تخت یزدم و گوش یغلت هیرفت و منم  آنا

 ناشناس بود... شماره 

 نگاه کردم. امایپ متن به تعجب با  که باز کردم امارویپ

 

 ... بایسالم عشقم منم ز-

 ...یدیچرا جوابمو نم-
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 .دمیم حیبدکردم جواب بده بخدا توض دونمیم-

 برگردم... یکه باعث شد یبود یتو تنها کس ایآر-

 ...یهنوز عاشقم دونمیم ایمن تنهاتورو دارم آر-

 

 ....کردینم میاونقدر عصب یزیچ چیشدم.. ه یو عصب ختیاعصابم به هم ر امایپ دنیباد

 در اومد....  یصدا

 تو... ایب-

 .ادیخواستم بگم ساعت ده امشب قراره عاقد ب ایآر-

 نشسته. نی.االنم آنا رفت تو ماشنیباش نجایو زنداداش ا تو

 

 حتما... رسمیاوه...اوه...چشم داداش م-

 خوشبگذره.-

 .رونیرفت ب یمعطل یب و

 رو دچار خودم کردم... یکردم اوه ...اوه. خشم آن نیبه ماش یپنجره نگاه از

 ....نییسرعت برق آماده شدمو رفتم پا به

 و اوه...اوه... نییپله ها رفتم پا از

 خونه سالممممم....من رفتم خدافظ. یاهال-

 مامان از تو آشپز خونه اومد. یصدا

 شادوماد به سالمت...-
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 ....زدم. رونیمادر... و از خونه ب یدار ییفدا-

 شدم. نیزدم که در باز شه و سوار ماش موتویر

 شد. رید دی...ببخشمیسالم برعشقم...جونم ...نفسم...قلبم...وجودم....زندگ-

 ...رونیواستاده بود روشو کرده بود سمت ب نهیبه س دست

 ...گهیخانمم...ببخش د یآن-

 ..انهیمگه من مهمم...ببخشم -

 .گرمیج یمعلومه که مهم-

 ...ستیدر کار ن یقهرم و آشت-

 ...دستشو گرفتمو گذاشتم رو دنده.رونیروشن کردمو زدم ب نیماش

 زدم رو دستش... یکیدستشو پس بکشه که فشار کوچ خواست

 گفت. یآخ آروم رمیبم یاله

 .یکن غیخودتو ازم در یحق ندار یباش ول یباهام قهر یگفتم وقت.... شهیخوبت م-

 

 صدامو باال بردم... کممیکردمو.. یشیاخم نما هی

 

 انه؟ی یدیفهم-

 اوهوم ...اوهوم..-

 ادامه دادم...  ریخنده ام اومدو به مس ازحرکتش

 .دیاول.کارتا.بعد مزون.بعدخر-
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 .کردمیم یبا آنا آشت دیشدن با ادهیکه داشتم رفتم و قبل از پ یآدرس به

 بهش انداختمو گفتم... نگاهمو

 کن. یآشت عیگلم...سر االی....د..باتوام گاهی....منو ن یآنا خانم-

 باشه اما شرط داره....-

 ؟ یچه شرط-

 .یواسم شکالت بخر-

 به چشششششم جوجه... یا-

 شم که  ادهیپ نیاز ماش خواستم 

 واستا... یآر-

 ته...شلخ یآقا  برس بکش کمیمواتو  یعجله کرد یلیدر اوردو گفت انگار خ کیکوچبرس  هی فشویکرد تو ک دست

 کم نداشتم...  یزیروبروم کردمو بلللله....از برق گرفته ها چ نهیبه آ ینگاه

 ....یقربونت برم خانم-

 سمت مزون... می.... و رفتمیو دقت سفارش داد قهیبا سل کارتارو

... 

 قشنگه...  یلیخ نیا خانمم

 .یبازه متوجه نشد یلیپشتش خ زمیخوبه اما عز آره

 

 به پشت لباس کردم که باز ینگاه هی رفتمو
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 ...اوه باشه...حق با تواه .اوه

پشت دامن  یدید ییهوی... یریمچشونو بگ دیبا دوزنیلباس م انهیموز یباطراح اشونیلباس بعض یطراحا نیا-

 عروس مدل اپن زدن....استغفراهلل.

 رفت یره اچشم غ هی آنا

 ااایآر-

 .ستین نیجز ا یزیباور کن چ یخانم گمیمگه دروغ م هیچ-

 چطوره... هیلباسا کرد و گفت اون وسط هیبه بق ینگاه هی

 ...باستینداره و فوق العاده ز یمشکل چیاونم خوبه... ه-

 از اولم چشمم همونو گرفته بود..-

 بس. نویهم رهیبگ دمنوی....چشمات باارمآیچشماتو درم-

 .یبش وونهید یقلمو کم داشت هی نیفقط ...هم ایآر-

 چند لحظه ... دمیاالن جوابتو م-

 ....میداریبر م نویکه اونطرفتربود و گفت هم یرو کردسمت خانم بعد

 ...نیدار یخوب قهی:سلخانم

 پروتون کجاست.. نهیپروش کنم آقا بب خوامی:ممنون...مآنا

 اشاره کرد.. ی...اتاق پرو اونجاست و به گوشه ادیکه اوردم حتما پروش کن رونشیچشم ب-

 به سمت پرو  میآنا هم رفت ومنو

 گوشم هست ایبه من کردوگفت:خب آر یآنا نگاه و
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 .زیشما دوست عز یحت شهیمحسوب م وونهیعاشق بشه د ی...آها.خب معلومه آدم وقتگفتمیم یچ-

 .یتر وونهیها د وونهیتو از همه د-آنا

 من از همه عاشقا عاشق ترم. چرا چون  یدونیخب م-

 ... گهیکه شاعر م اونجاست

 شهره شهر است. یگر ووانهیکه به د مجنون

 دشت جنون همسفر عاقل مابود... در

 .انمیبله...بله.. کااااامال در جر-

 

 عروس خانم... دییبه سمتمون اومدو گفت:بفرما خانمه

 لباسو سمت آنا گرفت... و

 برو گلم.به آنا کردمو گفتم...  ینگاه

 با لبخند جواب نگاهمو دادو رفت داخل... اونم

 

 بعد... نیم پنج

 

 نمآیبب خوامیم شد؟منمیخب چ آنا

 ...ی...تاروز عروسنینه شما حق ندار-

 ..پوشمیخوب بود االن دارم لباس خودمو م یلیدر اوردم خ االن

 ینامرد یلیآنا خ-
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 ...معلومه که نامردم...شدمیاوا خوب اگه مرد بودم زن تو که نم-

 روزگار. یییهههع-

 

 نگاهش کنم مثال قهرم گفتم نکهیاتاق پرو باز شدو با اخم بدون ا در

 

 .میبدو بر-

 زشته... ینجوریآخه ا-

 بهش کردمو هم زمان گفتم. ینگاه

 چه جور....-

 ...بابودیتو دهنم موند...آنا تو لباس عروس...واقعاز حرفم

 نکن... گامین ینجوریا شمایآقاهه تموم م یهو-

 تک... یلباس تک شد نی...تو اای...البته بودیخوشگل شد یلیخ ادیمبارکت باشه واقعا بهت م هیعال یلیآنا خ هیعال-

 خودشو به چپ و بعد راست خم کردو گفت کمی

  شگاهیبرم آرا دی...بایدیتازه کجاشو د-

 

 برات...البته از نوع عاشقانه. ومدمیواگرنه...لباستو عوض کن تا ن میینجایکه ا فیآنا ح فیح

 .... رونیلباسشو عوض کرد و اومد ب آنا

 ...یخانم میگفتم بر یو رو به آن میعروس و هم همونجا انتخاب کرد  گل
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 رفت... ادمی یزیچ هی....ایا...آر-

 

بعد  به نیه من از اصبر بده ب هیخدا  ی.... ا یبهش گفتو اونم با لبخند بردش سمت یزیچ هیخانمه و  شیرفت پ بعد

 مشکل همه مردابا زناشونه ... نیآنا البته ا بهیو غر بیعج یواسه کارا

 ...ایچرا خشکت زده ب ایآر-

 سمتش و گفت... رفتم

 کنارشو گفت رفتم

 ...ی...آرایآر-

 ..کن... ی.آر یکم آار گهید یخوایم یبگو چ-

 ....کنم استفاده کاله از  ...منشهی....اگه...اگه مادیمن . .من دوست ندارم ...موهام مشخص باشه ز هیچ یدونیم-

 ..اااآیشیم یپسر خاله کاله قرمز هیبابا شب الیخی؟بیسر کن یاز اون کاله زمستونه ها روز عروس ینی یچ-

 تورو خدا نگو نه... ی...آرنارویا نیخوشگلو نازه بب یلیکاله حجاب البته اسمش کالهه...خ اینه آر یوا یا -

 رتشیغ یفکر کن خواستمی....من نگفتم چون نمیگل یکردم...دوما تو انگار فکر منو خوند ی...شوخونستمدیاوال م-

 ...هیخرک

 ....  عاشقتم ایآر یییییوا-

 

 بلند گفتوباعث جلب توجه همه شد... یجمله رو باصدا نیا آنا

بانمک سرشو  یلیبه دوروورم کردم وخندم گرفته بود دستمو جلو دهنم گرفتم مانع انفجارم شدم...آنا خ ینگاه

 نییانداخت پا

 یبگ شدی...آرومترم میزنیچرا داد م دونمیگفتم:عشقم خب م یبالودگ
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 ...اریدر ن یامل باز یگیذوق زده شدم فکر کردم م هیخب چ-

 کردمو گفتم یشینما اخم

 .کنمیطا نمغل نیمن از ا-

 دور از جونت.-

 واهلل...خب حاال انتخاب کن.-

 کهی...تدادیکه موارو پوشش م یاونجارو انتخاب کرد که به کاله تمام منجاق بودقسمت یکالها نیباتریاز ز یکی و

ده ش یکار نیبه دور کاله تمام نگ رشیآفتاب گ یخودمون بود اما از مدل زننونش..که رو یاش مدل کاله پهلو گهید

 بود.

... 

 

اشت بود و آنا هم د چارهیدست من ب کای... همه پالستنگیسمت پارک میرفتیم میداشت یخستگ یبا کل دیخر بعداز

 ...کردیم لیشکالت م

 خددددا مردم ... یا-

 نه.عمرشو بک دیخر نیبهتر دیبا کنهیم یبار عروس هیآدم  کهیهمش دوتا پالست یکم غر بزن...مگه چکار کرد ایآر-

 ن.بازک نویدر ماش اریدر ب چویکتم و سو بیدست کن تو ج یجمله روبگو امروز صدبار گفت نیآنا جان مادرت کم ا-

 دستم بنده خودت بازش کن. ینیبینم ایااااه...آر-

 تعجب واستادمو گفتم: با

 .یلنبون یم یبپرسم کدوم دستت بنده.تو که فقط دار شهیم دیببخش

 ...خوامیتا چشت درآد به من چه تازه بازم م-

 ...شهینوبت مام م رسمیبه وقتش حسابتو م-
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 حرکت واستادو گفت هاا. از

 .رمیواست بگ کاروی.... اصال بده من پالستبتهیکدوم ج چیسو زمیباشه عز-

 دست پاچه اومد سمتمو... و

 

 

 قدم رفتم عقب و باخنده گفتم هیحرکتش بانمک و خنده دار بود... یلیخ

 ...نهیشیکه در خونه همه م هیشتر نی...نترس ایییآخ یدیترس ییعمو هیچ-

 .کردی. آنا هم دنبالم منگیتو پارک دنییبعد الفرار شروع کردم به دو و

جلو  خوردنش ریلحظه صحنه ت هی نیگفتن بلند آنا مسخ ام کرد و برگشتم که آنا افتاده بود زم یآ یصدا ییهوی که

 سمتش. دمییو دو نیانداختم زم کارویچشمم گذشت و پالست

 گلم.... یشدی....خانم...چیآن-

 پام... ایآر یییبرداشتو گفت...آ سرشو

 گلم . ستین یچیه-

 آخه پاشو گلم... یخانم ستین پات جلو  حواست چرا

 

م و برداشت کارویکه شد پالست نیوار ماشاشو به من دادو و س هینبود.. دستشو گرفتم و پاشدو تک یراه نیماش تا

 بودن. مونیقبل یدایکه مال خر کایپالست هیکنار بق نیگذاشتم داخل ماش

 اشک سیکردم که اشک تو چشماش جمع شده بود...و صورتشم خ یبه آن یبعد خودم سوار شدم و بال فاصله نگاه و

 شده بود...

  یابر بهار شد نیجونم خانمم چرا ع یا-
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 ..کردم پاک اشکاشو  طرف صورتش گذاشتم وباانگشت شصتمدو دستامو

 دنیکرد..همه د ریخوردم چادرم جلو پام گ نیبد زم یلیآبروم رفت خ ایآر-

 ...گهینه گلم اشکال نداره اتفاق بود د-

 ...هشیکه نم یعموم یو جا نگیداره و تو پارک یحرمت هی یزیبوسش کنم اما هرچ خواستمیکه پاک کردم م اشکاشو

 برداشتمو . دستامو

 کج کردم  سرمو

 خبر خوب واست دارم. هی ینکن هیجوجه...اگه گر-

 ه؟یچ ها  گفت یبا کنجکاو ییهویبند اومد و  اشکش

 

 اشکش بند اومد دردش به جونم. یاله

 ...رنیبگ کیجشن کوچ هیخودمون  نیتو خونه قراره ب رنیامشب عقد احسان وخواهر شوهرته محضر نم-

 ...ایآر یگیراست م -

 .اوهووووم....اوهووووم  کردمو گفتم. دییسر تا با

 بپوشممم. یمن چ اینه آر یییوا-

ا شدن آن ینتونستم خودمو کنترل کنمو انفجار خنده ام..باعث حرص گهیامروز...د یدهایحرف آنا و خر نیگفتن ا با

 شد...

 ...یخندیم یخب من لباس ندارم....به چ یگفت ریچرا انقدر د ایااااه آر-

 

 ..شدیم یشدت خنده اشک از چشمام داشت جار از
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 ...یدیبودن ...خر یهمه چ نایپس ا میخنده گفتم:آنا ....ما امروز چکار کرد ونیم

 گرفتم... میعروس دیاونا رو واسه خر-

 م.ه ابعدا االن جون تو خست رمیدوتارو جاش بگ دمیاز اونا بپوش قول مردونه م یکیمنو دختر حاال  یآنا کشت یوا-

 باشه -

 بعد دستشو اورد جلو گفت قول...بده و

 تو دستم گرفتم.. فشویظر دست

 قول...قول...مردونه مردونه در حد رستم.-

 دادم یفشار آروم دستشو

 ...رهیگیفشار نده..درد م ایآر ییی...آدمیدستمو ول کن فهم گهیخب د-

 ؟یمن یتو چ-

 نکن شکست یآ-

 کردم شتریب فشارو

 .دمی...نشنیمن هیچ-

 ... عشقت...نفست.یآ-

 فشار داد.. شتریخورده ب هی

 .میشگی. جمله همیرفت بگ ادتی شینه اصل-

 ..ی... قلبی...شرعی.زنتم ...سهمتم...حقتم...قانونییییآ-

 جووووون حاال شددد. یا-

 دستشو ول کردم که دستش گرفت و ماساژش داد... و
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 ...گمیبه بابام م-

 ...یم..حقی...سهممیخب بگو ...زنم-

 

 ...به توچه..خوادیدارم دلم م دوست

 رونیرفتم ب نگیو روشن کردم و از پارک نیآنا گفتم که باعث خنده هردومون شد...ماش یبا ادا نویا

 

 

 .دمینرس ریهنور د ینیبود  قهیدق21:50ساعت  یبردم داخل نیو زدمو ماش موتیر

 اخل .د میگرفت دستشو باهم رفت کارویچون چند تا از پالست دهیانگار آنا ترس نباریا میشد ادهیپ نیاز ماش باهم

 خودمون و آناو خاله و احسان... خانواده

 ...دنیکش یبودن با ورودما ...خانما کل بلند همه

 .نیکشیچلغوز کل م ایمامان چرا واسه آر خوامیمنم م ی:آخاحسان

 زد پس کلش و گفت: یکیکه کناراش بود  آرمان

 کش هنوز واسه تو زوده...کن خجالت ب ایح کمی

 نیه مال آذک یالبته ناگفته نماند آنا بازم رفت تو اتاق میباال و لباسامونو عوض کرد میرفت یاز سالم و احوال پرس بعد

 الیخیاومد.ب میگوش برهیو یلباسام که صدا ضیبود و لباسشو عوض کردمامانشم باخودش برد ....شروع کردم به تعو

 .... رونیو رفتم ب وگذاشتمویگوش لنتیگذاشتم رو سا

  زدمو  به در اتاق یا تقه

 ها. شهیرمیاالن د میبر نیایآنا خانم نم-
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  میچرا... چرا اومد-

  یو پشت سرش آن رونیاومد ب  مامان

 .گفت

 ...یبه خوش شهیهم شاهللیمبارک ا دتونیپسرم خر ایآر-

 ممنون مامان الهام.-

 ...ادیلباسم بهم م نیا ایآر-

 .ادیبهت م یلیم خآره خان-

 مامانش روم نشد الو بترکونم...آنا هم متوجه شد جلو

 آنا و مامانش کنار خانما... هیکنار بق نییپا میرفت

 ..ونیکنار آقا نترییپا منم

 

 از داداش و زن داداشت... نمیکنه حاج آقا ا یرو جار غهیص  یدیجان مادر اجازه م نی:آذخاله

 انداخت... نییزد و سرشو پا یلبخند نیآذ

به عقد هم در اومدن واقعا از ته قلب خوشحال بودم که تک خواهرمو به احسان  نیشدو احسان و آذ یجار غهیص

 ...میخواستیبود که ما م یاون یسپردم...از همه لحاظ

 رو برداشتم و پشت سرش حرکت کردم... ینیریمهمونا چرخوند و منم ش نیرو برداشتو ب ییچا آنا

به محض رفتن اونا  اطی...عاقد که دوست آقا جون بود و با بابا محسن رفتن تو حینیریو ش ییاز خوردن چا بعد

 بده عمو جان. رتیخدا خ دی....دلم پکشیییییگفت آخ زدیحرف م نی....احسان که تا اون لحظه داشت با آذ

 ... بشیگذاشته بود تو ج یلیبه چه دل دونمیکه نم کرویبعد کنترل اسپ و 
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 ...دیواسم بترکون یکل دیو با دمیآرزوم رس نیمن امشب به بزرگ تر ونیآقا خانما

 منیهمه جا رفتم و کارتارو پخش کردم البته من نصفشون شرو یییییچ نیامروز ع یمارمولک کجا بود ایآر یهو-

 نصفشون.

 .یتر شد لی...و فامیکه دوماد شد ناستیممنونم واسه خاطر هم-

باجناق و  هیکه انداخت....قض یکیخودشو از چشم من  دشیپست جد نیتر کدومه...احسان با ا لیفام :برادر منآرمان

 ...کنهیواسه دومادا هم صدق م دای....جدانیژ

 داداشا... گهییییته د گهیم گیبه د گیندارم و د یبابت نگران نیپس از ا نیاتفاقا از بد روزگار شماهم دوماد-

 

 کرد..... یپاشدو کتشو در اوردو آهنگ و پل یمعطل یبعد ب و

..... 

..... 

 . ...ستیجلو مامان الهام جاش ن ینیچشم غره رفتم که  هیو اومد سمت منو منم  ااااایآر ای....بآهههه

 

... دنیرو گرفت... اونم شروع کرد به رقص یاشک همه مون در اورد....آرمانم پاشد و دست مان دادیکه م ییقرها با

 یحسرت اسباب باز نیتریبچه ها که پشت و نیا نیشد اول ع ایمتوجه آرمان و مان یزدو وقت یچرخ هی احسان

 کردو آرمان متوجه نگاهش شد... ینگاه هی خورنیم

 ...هی:چآرمان

 .یفقط تو دار ی:منم دارم فکر کرداحسان

 چشم غره رفتو به منو آرمان اشاره کرد. هی نمی...آذومدیو گرفت که اصال خجالت بهش نم نیرفت دست آذ وبعد

 به من انداخت.که دلم واسش سوخت ینگاه احسان
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زدو دست احسانو گرفت و پاشد و باهم شروع کردن به  یهم لبخند نیپاشو... آذ ینیاشاره کردم با سر که  نیآذ به

 !!!انیچقدر به هم م نایا دنیرقص

بزارم که نگاهم به آنا  نیدستمو زم یی.خواستم استکان چاودربیفکرم درگ یلیبودم....خ بایز یامایفکر پ تو

 ...کنهینگاه م نایچه با حسرت به ا نینه منم زن دارما...قربونش برم بب یافتاد...وا

 جواب نگاهمو داد. یشیلبخندنما هینگاهمو حس کردو با  ینیقنج رفت واسش سنگ دلم

 و رفتم سمتش کنار مامان الهام بود.. پاشدم

 ...یدیبه من افتخار م یدیل-

 ...میو مام به بچه ها اضافه شد میدستشو تو دستم گذاشت و پا شد بالبخند

 )احسان( اون کنترل رو بده من. یاح- 

 . رهیبگ نینگاهشو از آذ نکهیشلوارشو کنترلو داد دستم بدونه ا بیکرد تو ج دست

  گفتم  کنترل زدم تو سرشو با

 درد چشم چرون بدبخت...-

 روسرش گذاشتو گفت: یواستادو دست احسان

 سندش به ناممه.. هی...خو چ هااا

 بزار هنو مهر سند خشک نشده..-

 دارم ... ینده مگه من به تو کار ریگ یجون اح-

 ...ومدیآهنگ خوشش نم نیاز ا یآهنگ هارو جابه جا کردم انگار کس کریواسش سوخت ...رفتم سمت اسپ دلم

 به رقص.. میآهنگ همه شروع کرد باشروع 

 عشقم.-
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 جونم.-

 ...یدادیندا م هی یبرقص ی.دوست داشتیرو بخور یزیمگه نگفتم دوست ندارم حسرت چ-

 و دوست دارم.. یکرد دنیرقص یاز هر رقص شتریدوست دارم اما ب دنویمن رقص یدونیم-

 

 ...البته.رقصدیقشنگ و آروم م یلیآروم و آنا خ میدیرقصیم باهم

 

 ... یدار تیخب من آهنگشو ندارم تو تو گوش-

 .الیخیب خوادینم کشمینه خجالت م-

 

 .نمیبب شویباالخره رقص کرد دی.باالیخینقشه داشتم اما فعال ب واسش

  

 خدا ی...واوردیدر م شارویریدختر س نیا یبا رقص اومد سمتم ادا احسان

 

 خنده دار بود. یلیخ دادیکمرشو تکون م بردویدستاشو به چپو راست م یوقت

 ....ینبر ادیمنو از  یجون عشق من یآر-

 کوفت.-

 .گفت  که کمرمو گرفتو دمیرقصیبهش پشت کردمو بازم با آنا م-

 .دادیمن عاشقت ششششدم...منو تنهانزار و کمرمو با دستش تکون م-

 دستمو گرفتو چرخوند سمت خودش... مچ



 یهمسر اجبار

 
610 

 

 ...االی االی  عروس دومادو ببوسه-

 چلغوز.... نیشده بودم عروسه ا من

 با ناز رفتم جلو واسش داشتم ... منم

 من که از خدام بود... یوا -

 زدم ...  یشو اورد جلو آنچنان گاز گونه

 دادش رفت رو هوااا. که

 :مامااااان.....مااااامان...احسان

 و دادن شد...و موقع کاد میدیحرکت احسان خند نیهمه به ا نیمامانشو آذ شیرفت پ هیگر حالت

 آنا اشاره کردم... به

 ..ارهیکادومونو ب که

 دادن. هیکارت هد هیبا هم رفتن و  یو مان آرمان

 هیکه واسه آنا حلقه رو ساخته بودن سفارش  ییمنم از همون جا دیهارو دادن و نوبت به ما رس هی...هدیکی یکی همه

 آنا بود. قهیبود و به سل بایبرجسته نوشته شده بود واقعا ز E  هیانگشتر دادم که روش 

 ...یمرس  خوشگله آنا یلیداداش خ یوا-

 باشه.  مبارکت

 به صدا در اومد... فونیزنگ آ یکه صدا میزدیحرف م میداشت

 درو .... کنمیمن باز م-احسان 

 کنار هم نشستنو منم رفتم کنار آرمان . نیآذ اویمان  رفت سمت در آنا و و

 ..کنهیچکار م نجایا نیا ایاومد...آر هدیرنگ پر یا افهیبا ق احسان
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   یگیم ویک-

 اه اون جادوگره...-

 .؟یچرا درو باز کرد-

 مانعش بشم... که ارمان دستمو گرفت  رونیکه گفت جادوگر حساب کار اومد دستم ...خواستم پاشم و برم ب احسان

 ؟یازش فرار کن یخوایم یتو ...تا ک ادی:بزار بآرمان

روزا فکر همه مون  نی... اسیبا آنا ترحم ن تیو زندگ یکنیم یواسه همومون ثابت کن که احساس خوش بخت خودتو

 اجباره... هی ای یدوست دار تویتو زندگ نکهیشده ا

 مبل... یامو دادم به پشت هیاز آرمان گرفتمو تک نگاهمو

ه نگاهها سمت در بود... و منم نگاهمو به در در اومد هم  یگذرا به آنا انداختم که لبخند رو لب داشت. صدا ینگاه

 دوختم...

ط فق شیکفش ها یبود.اومد داخل سکوت سالنو گرفته بود... و صدا دهیرس یلی....که طبق معمول به خودش خبایوز

 ...شکستیسکوتو م نیا

 از همه آرمان به خودش اومد پاشد . قبل

 ..یخوش اومد سالم

 دستشو سمتم دراز کرد. دیکرد و دست آخر به من رس ی... با همه سالم و احوال پرسممنون

 .کیعل-

 ...ادیاخم بهت نم گهیباش د یتمومش کن. آشت ایآر-

 ... ادهیدخترم وقت واسه حرف ز نی:حاال بشمامان

 خاله جان شما بفرما به مهمونات برس  چشم

 نشسته بود. نیآذ شیحرف پ یکه ب دمیرو د آنا
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 .کهیکوچ یو گفت مبارکه آج نیرو کرد سمت آذ بایز

  یچطور شده اومد-نیآذ

 رونیزده بود.از آشپزخونه اومد ب بشیغ احسان

 ورا  نیبه به دختر خاله گرام ...از ا- 

 کنون. یاومدم آشت یچیه-

 ...ستین ریبا خاله آذر نه بابا اون که از تو دلگ یکنون ... مبارکه.با ک یبه من کردو اشت ینگاه احسان

 .ایاز همه مخصوصا آر ییوواسه دلج-

ت ما دوقسم ییراینشسته بودن پذ گهیطرف د هیهم اومده بودن داخل و  نایپراکنده بود بابا ا کمیخوب بود جو  حاال

زرگ هم با فاصله ب گهیقسمت د هی میکه ما بود ونیزیتلو کیقسمت نزد هی میبود دهیبود و با فاصله دو مدل مبل و چ

 حرف زدن شدن. بامشغولیترا که بعد سالم با ز

 

 ... یگردیبازم برم ویکنینم دایجنس ما پ یبه خوب یگفتم اگه کل بازارو بگرد-

 ...ییایآر هیوص لیاحسان تو هنوزم وک-

 زدم بهش ازش متنفر بودم ....متنفر... زل

 ینشست یومدا یدیدوست دارم ...باچه ام مویدارم والبته زندگ یمن زن دارم زندگ یاومد یخانم اشتباه نیبب-

 همه و همه از وجود تو و شوهر سابقته... دمیکش یسخت میکه تو زندگ ی....هرچنجایا

 ...یداد جیبه من ترج نویتو ....تو...ا-

آنابه  نه و آنا.....البته اسم نی...اگمیبهت نم یزی...به احترام مادرمه که چیریسمتش رفتمو گفتم بهتر خفه خون بگ به

 بایم. زو پاک کن مینقطه زندگ نیتر فیآنا باعث شد که من کث نی...آنا زن منه...عشق منه...هماربهترین فتیزبون کث

 .یواسم نداره...واسم ثابت شد یرنگ چیه گهیوقته دستت واسم رو شده...حنات د یلیخ
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 ... رونیخونه برو ب نیگمشو از ا حاال

 من عاشقتم  ایآر یکنیاشتباه م-

 .... خوامی...من تورو نمخوامتیحاال نم نمکیباشه ...باشه من اشتباه م-

 ...یگذشت یاز همه چ یسادگ نیبه هم-

 اندازه بود. نیهم عشقت

 .یاالن برگشت ویکرد یخواست یهرچ خورهی:تو حرف از عشق نزن که حالم ازعشق به هم مآرمان

 

 ...احترام مهمون واجبه. نیجون:ساکت ش آقا

که  ستین یمهمون همون نیاحترام مهمونتون واجب اما ا گمینم یچیه شمی:آقاجون چشم ....باشه ...من خفه ممن

نبود  یکه از عشق سواستفاده کرد و منو از شما جدا کرد... همون ستین ی...همونختیمنو به هم ر یچند سال زندگ

ه بخوام وقت به ذهنشم راه نده ک چیو ه خورهیم م.حالم ازش به نیمن رفت...شما بهش بگ بیحرفاش و با رق ریزد ز

 لحظه برگردم... هیواسه 

 .رونیو حالت دو رفت ب هیبرداشتوبا گر فشویحرف ک نیا دنیبا شن بایز 

... 

 .بود داغون اعصابم اونقدر باال رفتم بعد  به آنا کردمو ینگاه منم

 انداختم... میبه صفحه گوش یرو تخت انداختم...نگاه خودمو

 

 

 دوازده و ربع بود. ساعت

 کردم خودمو آروم کنم... یبستم و سع چشممو
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 خوابم برده بود... یک دمیامروز اصال نفهم یخستگ با

 

... 

 خودش بود... یآنا بود ....ها....آره صدا یصدا نیچشمامو باز کردم ا یو داد غیج یصدا با

 که آنا اونجا بود. نیسمت اتاق آذ دمییرفتم دو رونیعجله از اتاق ب با

 جا بودن...کس خونه نبود ک چیه

 دهی...و پشت سر من اومد در اتاق آنا رو باز کردم ...آره درست بود...بازم کابوس د رونیآنا هم از اتاقش اومد ب یبابا

 بود...

 ...یگرفتم آنا...خانم دستاشو

 دستشو رو هوا تکون داد... دادویتو کابوسش غرق شده بود و سرشو به چپ راست تکون م آنا

 ...آنا

 نمم......خاباتوام

 ... قلبم...چشاتو باز کن..ایآر نیآنا فداتشم پاشووو منم بب نمیچنگ زدمو گرفتم تو س سرسو

 و سرشو غرق بوسه کردم.... دارشدیو هق هق ب هیبا گر آنا

 .سسسسیه ایجون آر شتمیمن پ نی...آروم خانمم.آروم بب آروم 

 بگو.... شدهیچ

 ..کردیم هیدور گردنم حلقه کرده بودو داشت گر دستشو

که رو لب داشت  یاز پشت لبخند شویناراحت شدیاشو به چهار چوب در زده بودو م هیبه باباش کردم که تک ینگاه

 اشو از در برداشتو رفت... هی...چشماشو رو هم فشار داد و تکدیفهم
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 با آنا حرف بزنم... تونستمیراحت تر م ینطوریا

 ام جدا کردمو با دستمام صورتشو قاب کردم ... نهیاز س صورتشو

 ...ایآر-

 جانم قلبم...-

 خواب... نیخسته شدم از ا ای...آرکنهیدنبالم م یکیهمش  یستین یوحشتناکه...وقت یلیخ-

 نکن... هیگر ینطوریغلط کردم خوبه حاال ا زارمیتنهات نم گهیآروم وجودم...د-

 از آب خورد... کمی... و آروم گذاشتم رو لبشو ختمیر یآب واسش از رو پا تخت وانیل هی

 دستشو دور گردنم حلقه کردو ییهویکه بهتر شد. حالش

 کنه من چکار کنم  ی...من تحمل ندارم... اگه بخواد کارای...آررهیتورو ازم بگ خوادیم بایز-

معرفتم ..اون  یها من ب میآدم نطوریمن ا یفکر کرد یجوجه فداتشم ...تو مال من  کنهینم یغلط چیخانمم اون ه-

 .یکنارت بمونه واگرنه تاابد تو قلبش تونهینم  نفس نکشه ایلحظه که آر

 آرومه جونم... ستین  قلبم یجز تو تو یکس چیخانمم ه-

فس ن هیو سرش و برداشتمو رو بازوم گذاشتم خودشو جمع کرد تو بغلمو  دمیدراز کش نینفره آذ هیرو تخت  کنارش

 ...دیکش قیعم

 ....یامشب مال خودم ش نیهم شهیآنا م-

 شد.  یقرارمون چ ایاااا ...آر-

 ...شهینم میحرفا حال نیا گهید آیآنا فردا نه پس فرداشب ماله من ینی-

 ؟یکن یتالف یخوایتو م ینی ایآر یه-

 .قایدق ییجورا هیآره...آره -
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 .شمینم ایمن زن آر-

 اوا چرا مادرر.مگه بچه ام چشه...-

 ابروشه... سینعشقم چشم -

 ؟یگفت یچ-

 ابروشه... سیگفتم چشم ن-

 ..جون من بگو.یگفت ینه نه قبلش چ-

 گفتم عشقم....-

 حرفش گرفتمش تو بغلمو چلوندمش... نیا با

 من آنا کم کم خوابش برد دوست نداشتم تنهاش بزارم پاشدم همونجا خوابم برد.. یو حرفا ایشوخ با 

... 

 

 

 بعد صبح ساعت ده... دوروز

 

 چشمامو باز کردم.... نیآذ یبا تکونا صبح

 برق گرفته ها سر جام نشستمو گفتم ساعت چنده... نیدنبال آنا... ع یبر دیپاشووو تنبل خان پاشو... با-

 نه.هفت نه .هشت. شیوش قهیدق کیو  ستیده و ب-

 ...کردیمتوقفش م یکی دیبا کردیم دایمشکل پ دیرسیکه م هیبه ثان کردویساعت اعالم م ینطوریهم شهیهم نیآذ

 سرم رفت... نیبسه آذ اه
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 نه  یتو مغزم جرقه زد واااا یزیچ هی انگار

 شد.؟ یبا بهت گفت:چ نیآذ

 ...اه..بردمیم نویاز صبح ماش دیگفت سرم شلوغه با نمیماش نییبرم دنبال تز یرفت صب ادمی-

 

 .کردمیچکار م دیناراحت شدم با یلیخ

 بالشت خورد تو سرم  هوی

 

. راحت بخوابه . دیبزار ارویآر گفتیهمش م چارهیواسه کمک ب نجابودیا شیاحسان ساعت ش ستنیهمه که مث تو ن-

 ...گردهیبرد و االنم تو راه داره بر م نتویبعدشم ساعت هشت ماش

 جون من.-

 دارم. یاره مگه باهات شوخ-

 ماچ از خواهر گلم کردمو. هیهوا  دمیپر

 جون. یعااااشقتم اح-

 ... من احسانم....اایخواب زده شد ایروا آ-

 با اخم و طلبکارانه نگاهم کردو گفت: بعدش

 جز من حق نداره عاشق احسان باشه. یضمن کس در

 ...دمیروزه آنا رو ند دو

 گفتن . نایبود که ا یچکار نیا آخه



 یهمسر اجبار

 
618 

 

 دشیناپد کال که  دوروزم نیخانمم بخوابم. ا شیکه پ زاشتنیاز اون مامانامون با پچ پچ کار خودشونو کردن نم قبل

 ...شنونمیکردن و فقط صداشو م

ماده . رفتم تو اتاق که ارونیاومدم ب ییاز دستشو شدمینبود بد خواب م یوقت یول برهیباشه شبا زود خوابم م یآن اگه

 شم.

 ...خوردیداشت زنگ م میگوش 

 .نیکرده بودم.البته به الت وی(( سیجونم...شمارشو به ))جوجه کرد یا

 

 الو-

 ؟؟ییییکجا ایییییآر-

 .امیجان جانان.االن م یا ریبخ باتیسالم صبح ز-

 ...شهیم رمیداره د ایزودباش ب-

 .امیم11چشم جوجه -

 .دوست دارم خدافظ.اااایصبحونه بخور نیآفر-

 بعد برو. الیعجله.ماچ مارو بده ع نی.کجا با ای..آیآ-

 .مممممماچ

- 

 

 خونه از نخورم اگه و کردم عادت  سال همش صبحونه به خوردم داد اونقدر که هی نیتو ا رهینم ادشیوقت  چیه

 .رمینم رونیب

 .دیسف رهنیست پ دبایکتان سف هیکت وشلوار زود بود پس  دنیپوش یبرا هنوز
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 شتریدارن ب یخوب هیکه حالشون خوبه و روح ییآدما کردمیفکر م یچرا ول دونمیزدم ...نم دیسف پیبارم بود ت نیاول

 و منم دیداشت اون کامال سف یادیبا من تضاد ز شهی..و همدهی..مث احسان البته اون عاشق سفزننیم دیسف پیت

 ...یکامال مشک

با اون  تونستمینم شدویم نییخودم صبح تز نیواسم گذاشته بود چون ماش شبیآرمانو برداشتم که د نیماش چیسو

 امو انجام بدم. گهید یکارا

 از پله ها و همه تو آشپز خونه بودن.... نییپا رفتم

 خونه . یسلللالم بر اهال-

 ...کشهیم اشویخوابیب نیمنه و ا یعروس چارهیب. بود برده  خوابش زویسرشو گذاشته بود رو م احسان

 ...ریسالم مامان صبحت بخ-

 خانم کم پسرتو لوس کن شادوماد تا االن خواب بوده...-

 رد واسم و مشغول خوردن شدم.او ینیصبحونه رو با س مامان

 هوا... دیکه احسان سه متر پر زیبا کف دستم محکم زدم رو م  

 ...هی...چهیها....ها...چ-

 . زدمیگاز م زویم داشتم  خنده از

 سالم دوماد.-

 ...یشده هار شد ادیچه طرزشه...آب دونت ز نیکوفت....سالم ...درد سالم ا-

 تا چشت دراد.-

 سمت خودش. دیرو جلو دستمو کش ینیبعد س و

 کرگدن. یخوریم ی.... نه به حاال که دولپدادیبا هزار قربون صدقه دهنت م دیو آنا با یخوردینه به اون موقع که نم-

 ...دیکل نمیو ا چیسو نمیا نگیو زدم تو پارک نیماش ایآر یراست
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 .جبران کنم دادا شاهللیا یدیزحمت کش یلیدر رفته خ یممنون .ازشوخ-

 رو و گفت... یلباس کردیداشت اتو م نیبه اونور اپن کرد که آذ یدستشو رو شونم گذاشتو اشاره ا-

 جبران شده است برادر زن.-

 دیفلباس س  دنیمن به پوش دیباشه..))منظورش به د دیسف دیسف تیروح شهیهم شااهللیمبارک... ا دتمیسف پیت

 بود((.

 سپاس.-

 .آروم بخورسهم خودتهگفت

 دیبود... واگرنه سف وانیل یآخرا گهیرحم کرد که د دمیسف پیزد پس کلم...خدا به ت خوردمیآب پرتغالمو م داشتم

 .شدمیم یپرتغال

 حلواتو بخورم. شاهللیا یریبم یا-

 ...رهیگیدم بخت زود م یدخترا ینگو تورو خدا دعا یوا-

 رونیب دییبعد دو و

 

 از آشپز خونه... رونیرفتم ب پاشدمو

 ندارم واگرنه... االن چشمات کف دستت بود. وقت فیح-

 .داد تکون گوشاش جلو دستشو  شکلک با زبون در اوردو هی و

 ..پسر مواظب خودت باش عجله نکن.خدانگهدارت.آقاجون

 ارباب چشم. مینوکرت-

 :به سالمتمامان
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... 

 

 .دنیو بابا مامانش بعد اون شب رفتن آپارتمان ما خواب آنا

 بلند آرمان که واقعا عروسک بود رفتم دنبال عروسکم و با دوتا بوق ...دراومد و سوار شد .  یشاس نیماش با

 کردم سمتشو . رومو

 .ینیریش کمیعل سالم

 سالم آقامون. کیعل

 .میریبگ یالزم ندار یزیچ خب

 بعد از ظهر ... یاریب یریاز مزون بگ دینه فقط لباسارو با-

 به چشم... یا-

 میرو دنده گذاشتمو بعد دست خودمم روش د برو که رفت دستشو

 بال یب-

 واسه شب الزمت دارم. یلیخ یلیخوشگل کن...خ یآناحساب گمیم-

 .خوووامی.... نمییییچ ینی ااااایاااا....آر-

 .یبخوا دیچرا گلم مگه دسته خودته با-

 . لپاش گل انداخت.خخخخ

 از لپش گرفتم و گفتم.... شگونین هی

 جون. یمن به فدات گلگل-
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 رو به آنا شدمو گفتم: میدیرس یوقت

 من برم... یندار یتر تر شو.اگه کار یخوردن ی... مواظب خودت باش حسابینیریش گهیخب د-

 

 تر تر شو. پینه آقاجون بسالمت..توام خوش ت-

 گفتم: یلودگ با

 ...گهید یگیواسه شب م-

 اااااایفت آرآنا که اخمو شدوگ افهیبعد خنده من به ق و

 به فدددداتت.-

 .شگاهیآرا یبعد با همون اخم روشو برگردوندو رفت سمت در ورود و

 

.... 

 

 ...آنا

 

از  خوب تر یلیبود همونجا بپرم و ماچت کنم.امروز حالم خوب بود خ کیبشه که نزد دتیسف پیت نیا یآنا فدا یاله

 وقت بود که انقدر خوب نبودم. یلیخوب...خ

 .کردینگاهم م یلبخند هیکه داشت با  ایشدومو قبل از ورود کاملم برگشتم سمت آر واردسالن

 باال... وبعد رفتم داخل... دیبوس فرستادم معلوم بود تعجب کرده. چون ابرواش پر هی واسش

 با ورودم منو شناختو به سمتم اومد...  شگریآرا
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 مرتب کن. مویگربه کارآموزش گفت عروس مدرس اومد برو اتاق و

 .بعد امیاالن م نیبش...بزنم رنگ  مواتم دیبا  یکرد رید یخانم سالم

 و اول رنگ موام و انتخاب کردم... زیرو اوردو گذاشت روم یکاتالوگ

 روشن. یقهوه ا رنگش

 .رمیبدون کاله عکس بگ هیکه خودم خواستم داشته باشم که تو آتل ونمویبعدش مدل شن و

 دش غذارو هم اورده بود...از در اومدو با خو نیآذ 

 رم.از چند لقمه بخو شتریب غذامو نتونستم که  کارشو شروع کرد اونقدر استرس داشتم شگریاز خوردن غذا... آرا بعد

 .یداریباره ابرواتو برم نیاول-

 برداشتم. ینه قبال هم دوسه بار-

 شروع به بر داشتن ابروام کرد. شگریدادم آر یامو به صندل هیبستمو تک چشمامو

 

 دستش تو دست نامزدش دمشیدیکه هربار که م ییایازدواج کنم آر طیشرا نیبا ا ایبا آر امویمن ب کردیفکرشو م یک

غم  یلیخ میزندگ یجا نیبهم ...ت.ج.ا.و.ز بشه ا اطیبا اون همه احت عیکه من آنا رف کردمیوقت فکر نم چیبود... ه

 جوب هیآبمون تو  ایکه منو آر کردیوقت به ذهنمم خطور نم چیه می...بگذرکنمیم باورش نمداشت اونقدر که هنوز

که  یا گهید یواتفاقا... گرفت ازش عشقشو اومدنش با  بهشه که ییعاشق آنا ایآر نکهیا ایبره...من عاشقش بشم...

 دست به دست هم دادن که تهش به ازدواجمون ختم شه...

  شگریفکرا بودم که آر نیشکرت.... تو هم ایخدا

 واسه رنگ موهات...و ابروات. میبر پاشو...شده تموم  کار ابروات و اصالحت یخانم-
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ر ... بخاطنمیبب نهیکنارش بود رفتمو نشستم. دوست نداشتم خودمو تو آ شگریکه آرا یبه طرف صندل  پاشدمو

 ابرو برداشتن واصالح کردن.. هیفقط با یماه شد یبا لبخند گفت خانم شگرمیرو برگردوندمو آرا ی...صندلنیهم

.... 

 بود... ایزنگ خورد..آر میکه گوش کرمیموامو خشک م داشتم

 جانم.-

 معرفت یچه خبر دلم واست تنگ شده بود ب ی.خوبینیریبال ش یجانت ب-

 ... یلیمنم خ-

 ..نمتیبب امیب یدوست دار-

 .خوووامینه...نه بزار تا وقتش االن نم-

 ...باشه بابا چشم-

 .ینیریش-

 ...ارهیشکالتارو واست ب نیا دیایو بفرست ب نیآذ یایجانم.حاال که نم-

 چقدر دلم هوس کرده بود. یدونی...نم یمرس یوا-

االن پنج  یحسو داشت نینصفش واسه من ا کنهیدلت هوس م نیاز شکالت...اونقدر که واسه ا ینخور ریس  یا-

 ...میتا توله داشت شیش

 دیبلند خند بعدم

 ...اییییآرررر-

 به فدات .-

 ..ادیب گمیم نیاالن به آذ زننیخدانکنه...دارن صدام م-
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 باشه گلم پس فعال.-

- 

همه شکالتا  یشکالت بودو رو یکه جعبه رو باز کردم داخلش کل یرو داد دستم که وقت بیغر بیجعبه عج نیآذ

 دوست داشتم داشته باشم.داخل جعبه بود... یلیمدل.... که خ  لیموبا یگوش

 ذوق زده شدم که  چنان

 گفتم یبلند بایتقر یصدا با

 عاشقتم... یآر یووووا-

 

 رهچای.. بشدمیداشتم آب م یذوق کرد نقدریخدا شفات بده واسه شکالت ا ینی  که  نگاهم کرد یجور هی شگریوآرا

 کارو بکنم. نیانتظار نداشت ا

 چه قشنگه. نیبب نیداخل جعبه و گفتم آذروبرداشتم از  یگوش

 ...باشه مبارک گفتن اومدو لبشون به لبخند هردو و کرد  به دستم یکنجکاو نگاه نیمثل آذ شگرهمیآر

 گفتم جانیگرفتم و با همون ه ارویشماره آر میقبل هیگوش با

 دوسش دارم.. یلیخ یمرس ایآر یووووا -

 دیجد میآنا گل...واست س یارزه...راست یذوق کردنت م نیبه ا ایهمه دنکه سهله  یذوق کردنات بشم... گوش یفدا-

 موسسه گلم. یفقط واسه کارا یگوش یکیاون  گهیانداختم د

 .ی...فعال باکشتمیاالن م شگرهیآرا ای....آری..بازم مرسیباش مرس-

 .یباشه خانم گلم با-

 

... 
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 صورتم.... شیشروع کرد به آرا یسه تازه خانم صالح ساعت

 ...دمیلباسمو پوش یتموم شد...و به کمک خانم صالح ونمیشن شیش وساعت

 حال فوق العاده ناز. نیو در ع سیف یب یب زمیمبارکت باشه عز-

 ممنون نظر لطفته.-

 شدم... رهیتمام قد روبروم خ نهیگرفتمو به آ نی... آروم آروم و چشمامو از زمنهیآ کینزد رفتم 

 خودم لبخند زدم... دنید با

نبود. ابروهام موام اصالح صورتم از من  یاز اون آنا خبر گهیکه د دیمتفاوت و جد یا افهیبودم با لباس عروس و ق من

و سرش ت نیآذ رونیباز کردم و رفتم ب مویدوست داشتم.در اتاق گر یلیآنارو خ نیروساخته بود و من ا یدیجد یآنا

 بود. یگوش

 جان نیآذ-

 باال اوردو گفت جانم..؟ سرشو

 .یچه ناز شد یزدو گفت وا یمن لبخند دنیبا د و

 ندتیبب کنهیذوق م ای.آریناز تر شد یناز بود البته

 

 .زمیممنون عز-

 .هیآتل نیشما کار دار امیتموم شه با احسان م شمیمن آرا نیآنا شما بر-

 گلم. یباشه هرجور دوست دار-

 

 ...وفتمیبود از استرس پس ب کیافتاد تو دلم نزد یحس هیدر سالن اومدو  یصدا
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... 

 .سایبه من زدو گفت برو پشت در وا یچشمک هی یصالح خانم

 چرا...-

 .یبابا نترس مال خودش یا-

 اومدو درو باز کرد. یمانتو و روسر دنیبعداز پوش یپشت در واستادمو خانم صالح رفتمو

 .دییسالم.بفرما-

 .ادیب نیبه خانم ما بگ شهیسالم م-

 .خانمتون رفت-

 ؟ی....کجا؟...باک؟یچ-

 شه... یحرص امیآر وردمین طاقت

 .یپشت سر خانم صالح قایدق رونیاومدم ب شگاهیپشت در آرا از 

 از جلو در کنار رفت. یرو لبش نقش بست خانم صالح ییبایباز شدو لبخند ز شیرعدو برق یاون اخما دنمیبا د ایآر

 هی...موهاشم  یو کراوات زرشک دیسف  رهنیپ هیو  یکت شلوار خوش دوخت تن کرده بود به رنگ مشک هی... یاله

 بزنه یمدل نیبودم ا دهی...که تا حاالنددیمدل جد

 بود سکته رو بزنم... کیگرفته نزد تیجوجه باز-

 خدانکنه آقامون.-

 بماند به وقتش. شهینم نجایماااااه... ا یماه شد-

 بزنم گفت. یحرف نکهیا قبل

 نکنا.که راه نداره ی...آریآر
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اشواورد جلو و منم دستمو گذاشتم  گهید دست  گلو داد دست منو شگاهیرو تک پله آرا ادیب نکهیبدون ا ایبعد آر و

 ... نشیرو دستم زدو بعد منو برد سمت ماش یرو دستش.بوسه آروم

ز با نویدر ماش ایکردم به خاطر بسپارم. آر یکرد و سع فیبردار از همون اول واسمون تعر لمیرو که ف ییحرفا تمام

 کرد. 

 .دییعروسکم بفرما-

 ممنون.-

 نیجلو تر تا کمر از ماش نیماش هی  بردار لمیدور زدو سوار شد ف نیاز سوار شدنم در وبست و خودشم ماش بعد 

 گردنش... میعکاس هیدستش بود و یبردار لمیف نیدورب هیاومده بود و  رونیب

 روشن کرد. نویماش ایآر  رکت دستشح با

.... 

 

 ...ایآر

 

 .یلیآنارو گذاشتم رو دنده و بعد دست خودمم روش.داغ بود...خ دست

 

 ؟یخوب نمینازن

ز هفتا توله از بغلمون سب شیچند ساله رو برمو ش هیشبه راه  هیدنده آخر  یبزن نکهینه ا یگفتم خوشگل کن گلم 

 شه...

 

 یااا...خو من چکار کنم خودت گفت-
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 جلو روم... یفرشته  نیواسه ا یصالح  بزار برم دست بوس-

 ...دهیم ی... چه معنیدستشو ببوس یبر یکنیجا م یاوال که شما ب-

 

 دومم و نگرفت. یسوت یول  گفتم...خخخخ. یگفت ها چ راست 

 دستمو خوندو گفت. هوی که

 

 کرد. یشکل نیو اون منو ا من زشتم ینی...یکوفتت شم اله دوما

 محض خنده. ینیریبود ش یشوخ-

 ...یبرم خدارو شکر کنم که تو عروسکم شد دیمن با واگرنه

 .ششششیا-

 .کنمیکامل م هیبه حسابت شب تسو زنمیهمه رو م نایوروجک ا- 

 

 .میدیخند یکل هیخود آتل تا

 شه... ادهیشدم و رفتم سمت آنا و کمکش کردم پ ادهیپ نیماش از 

ز ا یبعض یها لباس و  و با ورودمو چند تا عروس و دامادم اونجا بودن. هیتو آتل میبه دست هم با عروسکم رفت دست 

 کنن.  ایح کمیکه نمونده...حداقل خانما  رتیعروسا واقعا افتضاح بود واقعا غ

 اش کردم. سهینگاهم رفت سمت آنا و با اونا مقا ناخوداگاه

 دیحجابم با تیمن واسه رعا گفتیم شهیم نبود بگم آنا ال باش بل باش آنا خودش همنبودن ....الز سهیمقا قابل

 .بدم رینداشت که بهش گ یندادم ...البته مورد ریبهش گ چوقتی. اما خب من هیا گهیخودم جوابگو باشم نه کس د
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 ... کننینگاهمون م یهمه چطور نیاست بب عینگام نکن بابا ضا ینطوریا ایآر-

 

 .خوووادیمدمو گفتم دوست دارم دلم مخودم او به

 خانم هم اونجا بود. هیکه  یسمت اتاق میصدا زدنو رفت اسممونو

 .گرفتیعکس و م یبه راحت موینداشت یاول مشکل یمدال با

کمک کالهو بردارم مدل موام  ایب ایکه اونجا بودو بعد رو کرد سمت منو گفت آر یا نهیاز چند مدل آنا رفت جلو آ بعد

 ...زهیبه هم نر

 ییآنا ثابت موند موها ییبه طال کینزد یقهوه ا یکالهو از رو سرش برداشتم و نگاهم به موها اطیجلو و با احت رفتم

 در اومده بودن. ییبایماهرانه به طرح ز یو تاب چیبا پ ییبایکه به ز

 تابش بود... یکردم ب شیمشک یچشما خیم چشمامو 

 ...رمیرواز شما بگ یچندتا تک اویخب عروس خانم ب-

 زدو از کنارم گذشتو  یآناچشمک

خودمو  یعکاس و چند مدلو نگاه کردو بعد همون مدالرو عکس گرفت.بعد از آنا هم من چند تا عکس تک شیپ رفت

 شروع شد . جدهیمثبت ه یگرفتم و بعد از او عکس ها

 

و شما هم به سمت جلو  کشهی. و عروس خودشو به عقب مدیخب آقا دوماد دستاتون دور کمر عروس حلقه کن-

 لب عروس... دنیو حالت بوس دیریم

 

خنده دار بود...تا به خودش اومد من دستمو دور کمرش حلقه کردم  یلیحرف رنگ به رنگ شد...خ نیبا گفتن ا آنا

 مدلو انجام داد... یمجبور اونم  و
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 ...ومدیکه من خوشم م ییباحالتر از اونا یکی....که هرکدوم از اونگهیتا مدل د چند

  کردمیسمت صورتمو لبشو بوس م وردمیبا دست چونه اشو م دیو با کردمویآنارو از پشت بغل م شیکی

 

 .لبش رو ولبم گردنش دور هم  دستمو یکیدست دور کمر و اون هی کردمی.هم آنا رو بغل میکیاون

 

 .دمیوسرشو رو پام گذاشتو سرمو خم کردمو لبشو بوس دیکش دراز  حالت تاب یزیچ هیهم آنا رو  یکیاون

 

 رو پاشنه کفشش کردویصورتمو با دستش قاب م دیبا آنا و آنا کمر دور دستم  من  باحالتر بودن شیمدل بعد دوتا

 و لبمو ببوسه. سهیوا

 ....دیسمت خودشو لبمو بوس دیدستم دور کمر آنا بود و آنا کراواتمو کش من

  

...هم مدیخندیم ی.از خدا خواسته پقومدیبخندم و عکس بازم تکرار شه منم که بدم نم شدویآنا باعث م یرنگا رییتغ

 بودم  ختهیر هم به رو   اعصاب آناهم عکاسه

 خنده اش گرفته بود ... چارهیعکاس ب دیو لبمو بوس دیآنا با حرص کرواتمو کش یآخر دست

 ...میخارج شد هیهم گرفته شد بعداز اون از آتل گهید تا مدل دچن و

 

 خونه  یبه سو شیکردمو پ یآهنگ شادو پل هی میکه شد نیماش سوار

 

 خونه.   میدیساعت رس هیبردارکشش دادکه بعد  لمیف نیا  اونقدر
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واسه  کمونمیدرجه  یمهمونا هیو بق ختیبود که اومد و شاباش رو سر منو آنا ر ینفر نیجون اول یاح باورودمون

 داخل....اقوام آنا هم اومده بودن. میکردن گوسفند... رفت یاستقبال اومده بودن دم در بعد از قربون

 

 یراو

.... 

 

 همه مهمونا پا شدن و شروع کردن به دست زدن... باورودشون

 .دنیدرخشیالماس م کم نداشتن...و مثل یزیچ ییبایکه از ز یچشم دوخته بودن به عروس و دوماد همه

 

هاشونم  یلیکه خ  یخط طوالن هیهمو گرفتن  یکه پخش شد ...همه اقوام آنا به خط شدن ودست ها  یکرد آهنگ

 یکرد دنیکه با ورود عروس و داماد شروع به رقص اشونیعروس همه رسم به بودن کرده  به تن یکرد یلباس ها

 دست عروس و دامادرو هم گرفتن... کننیم یدست جمع

 

 . کردیجذاب بود...و آنا هم متعجب و ذوق زده به اقوامش نگاه م یلیاز تعجب زبونش بند اومده بود واسش خ ایآر

ته قرار گرف ی. به خودشون که اومدن تو صفکردینداشت که واسش برقصن... و با لبخند وشوق به همه نگاه م انتظار

 دست در دست هم دنیقصریم یبون که همه کرد

 آنا بود. یتو دستا ایآر گهیمامان آنا بود و ودست د هیشب بایگرفته بود که تقر یرو پسر ایآر دست 

 که به وجد اومده بود یبا حال ایآر

 چه خبره آنا... نجای:اایآر

 از ته دل گفت .... یهم با خنده ا آنا
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 چه خبره... یدونیبعد نم یکنیکرد وصلت م هی با

 یخودت ....عجب اقوام خون گرم نیع هیو باحال یرقص دوست داشتن یلیهست خ یهرچ یول هیچ ونمدینم-

 ....یدار

 ..یریراه م یکه دار ینجوریمث اون انجام بده ا نیبب دویسع یپا ایآر-

 

 

 همون حرکتو انجام داد... نیکه دستشو گرفته بود کردو ع یپسر یبه رقص پاها یهم با دقت نگاه ایآر

 که تو پنجه اش بود رو فشرد و گفت. ایپنجه آر یریگ ادی یو تالشش برا ایآر دنیبا د دیسع

 ...یریگیم ادیآنا هستم...باالخره  ییداماد جان سالم خوشبختم من دا-

 و تشکر کرد. دیهم خند ایآر

 

 رو به دست شون دادن.... یرنگ یو دستمال ها دنیها و پسرها عروس و داماد روبا اسرار به وسط سالن کش دختر

  

 ...آنا

 

 کردمو ازش اجازه خواستم .. ایبه آر ینگاه

شروع به دست زدن  ستادویاز من ا یهم فشرد اجازه روصادر کرد و خودشم با فاصله کم یکه رو ییبا چشم ها اونم

 کردو نگاهشو به من دوخت با لبخند..

 یلیامو که دستمال رو گرفته بودم خ گهیگرفتمو دست د دستمو به دامن بلندم هیکه شروع شد  یهم با آهنگ من

 .دادمیو حرکات دست و پامو با هم مچ کرده بودم هم زمان با هم شونه هامو هم تکون م دادمیماهرانه تکون م
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 .استیرقص دن نیباتریکه ز کردمیرو خب بلد بودم چون حس م یکرد دنیرقص

 .زاشتمیپا نم ریوقت اونو ز چیو ه کردمیبه فرهنگم و اصالتم افتخار م من 

به من  یو پرستش خاص بایز یبود که با لبخند ایآر نشیها شده بود که مهمتر یلینگاه خ یرگیمن باعث خ دنیرقص

 ...ختیریرو سرم م ایبود که آر ییها شاباش  شده بود. به خودم که اومدم رهیخ

اومد و وسط من و  دیسع نطوریرو دستم دادو دستمو گرفت بعد رضا هم هم یشاباش ی....محنا اومد و با حالت چوپ 

 میدیرقصیواستادوحاال همه دست به دست هم م دیهم اومد وسط من و سع ایو دستمونو گرفت آر ستادیمحنا ا

 ...احسان بود که به سمتم اومد و اونم بعد از شاباش دادن به من دستمالو از دستم گرفت نیاز چند لحظه ا بعد

 خنده دار بود. یلیخدا خ یییخسته شده بودم....اما...اما...احسان...!!!!مگه بلد بود...!!!وا گهیبده د رشیخداخ

 با نمک بود. یلیحرکت دستمالش خ یبود ول هیبه ما شب بایپاهاش تقر حرکت

که  دیعس نیخندیهمه متوجه احسان بودنو به حرکاتش م بایبخندم. تقر ادیز شدیخدا نم ای پروندیداشت پشه م انگار

 انگار با احسان اشنا شده بود.گفت

 نشونت دادم پس... یاحسان من چ یکنیم یچ-

 .کنمیاالن رو م ستمیداداش بزار اول فکر کنن بلد ن-

 گندو جمع کن... نیشما برو ا دیسع ی:آبرومو بردایآر 

 بر خورد... رتشیگ غحرف... انگار به ر  نیا دنیبا شن احسان

قشنگ  یلیخ پاش هماهنگ حرکت و  انداخت هوا و دوباره گرفتش و شروع کرد به تکون دادن دستمال... دستمالو

 .دیرقصیم دیسع هیشب بایگرفته بود تقر ادی

 

 رقصش گفت بو دماغ سوخته داماد همه جارو گرفته. وسط

 .میو نشست گاهیسمت جا میبعد که گذشت ما رفت کمی
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 حالت چطوره.... ییآنا-

 فقط تشنمه. ایخوب آر-

 به چشم جوجه جان چششششم. یا-

 آب برگشت... وانیاز گارسون ها اشاره کردو با دوتا ل یکیبه  ایآر

 برداشت و گرفت سمتم. وانویل هی

 بخور. نویجوجه من ا ایب

  یامو دادم به صندل هیو که خوردم تک آب

  ینیریش یدیقشنگ رقص یلیخ دیبهم انداختو تو چشام محو شد. دوستت دارم خانمم خسته نباش ینگاه ایآر

 

 ...ایتوخونه برقص شهیهم دیبا

 

 که دور هم بودن رفتن... یرو صدا زد وبه جمع مردونه ا ایآر احسان

 لبخند اومد کنارمو...با  ایموقع شام هم آر  میکه اومدن کنارم حرف زد لمونیفام یمن تا موقع شام با دخترا و

 .گذرهیمن انگار بهت بد نم یخوشگل خانم ب-

 تو باشم. یخدانکنه ب ایاااا....آر-

 ...مآیخوره خوب ینیریشو من ش نیریکمتر ش ینیریش-

 

 از نگاهش ترس داشتم... یلیخ ومدویبه ما خوشم نم بایمهمونا رفتنو شروع کردن به خوردن غذا از نگاه ز همه
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 دادم که گفت. ایآر یاومدن غذا حواسمو به حرفا با

 پس خواهش خوب غذاتو بخور. یکنیآناضعف م نیبب-

 وا چرا ضعف کنم.-

 ...حاال بخوریفهمیخونه امون چراشو م میرفت یوقت-

 ولم کنه و روشو کم کنم. نکهیپا گذاشت رو نکته ضعف من منم واسه ا ایآر بازم

 موقع... هی یضعف نکنشما نگران من نباش آقامون خودت -

 ....نهههه خوشم اومد....ینههه....راه اومد-

 ...میخنده خورد ویبا شوخ غذارو

 ایکه گذشت آر کمیاز غذا  بعد

 گلم....فعال. گردمیگفت االن بر م -

 یکینور افکن اون قسمتو روشن کردن . یمن با فاصله ده متر یصندل یشد و ربرو یکیکل سالن غرق در تار ییهوی

و دست  غیسوت ج ایآر دنیبه دست.... سالن ساکت شده با د النیبود آره...خودش بود و ایاون نوربود....آ.. .آر ریز

 نواختن آهنگ.... ییبایگذاشت و شروع کرد به ز نشکوک کردو رو شو النویو کیکوچ میتعظ هیبعد  ایزدن که آر

 

 

 یکه هست ییتو از بهتر بهتر از تو , یمن ک واسه

 

 … یمن نشست یروبرو , نجایکه ا ییتواز  بهتر
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. 

 

 بهتر از من یتو ک واسه

 

 تر از تو وونهید من

 

 خوامیرو نم یتو عشق جز

 

 بهتر از تو یمن ک واسه

 

 ییواسه من تنها ستین آسون

 

 ییایرو کیواسم مثل  تو

 

 یینجایتو ا یخوبه وقت حالم

 

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ 

 

 یکه تو هست یوقت یحت
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 شهیدلم تنگ تو م من

 

 ستیمن دست خودش ن دلم

 

 شهیوونگیاز د نمیا

 

 شهیمن خوبه هم حال

 

 خندمیکنار تو م من

 

 یباش دهیفهم دیبا تو

 

 به تو عالقمندم من

 

 ییواسه من تنها ستین آسون

 

 ییایرو کیواسم مثل  تو
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 .یینجایتو ا یخوبه وقت حالم

 

 .انیجهان یبهتر از تو...عل یک اهنگ

آنا...که  میبه فرشته زندگ میتقد یملود نیبه دلم نشست....ا یلیشدم وشوکه از کارش که خ ایآر یمحوتماشا 

 عاشقانه دوسش دارم.

 

 .کردم نگاهش لبخند با و سن وسط برد  به سمتم اومد....و دستشو به سمتم دراز کردو و منو با خودش یهمون مدل و

 قشنگ بود. یلیخ ایممنون آر-

 چشات عشقم. شکشیپ-

 هم دست آزادشو دور کمرم حلقه کرد. ایآر گشیدستمو تودست د یکیگذاشتمو اون ایآر نهیس یرو دستمو

 ....میدیانتخاب کرده بود رقص ایکه آر ییبایآروم و نرم با آهنگ ز یلیخ و

آوردو  نییشد و سرشو پا رهیاز حرکت واستاد و باعث توقف من شد... تو چشمام خ ایکه آر میآهنگ بود یآخرا 

 زد. میشونیرو پ یبوسه ا

 .میممنونم فرشته زندگ-

 به روش زدم و دستشو دور کمرم حلقه کرد.... یلبخند

 ...میرفت گاهمونیبه سمت جا و

 کردن.... یگفتنو ازمون خدافظ کیمهمونا بهمون تبر همه

البته  ومدنیتمون مواحسان داشتن به سم دیواسه بدرقه.... سع کیدرجه  یشدو جز مهمونا یکم سالن خال کم

 یکردنو در آخر هم پدرو مادرامون ازمون خدافظ یخوشبخت ینامزداشونم پشت سرشون بود همه واسمون آرزو
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د ش یاشک چشمام جار هیبرن بابق رداسخت بو مامان بابام قرار بود ف یلیواسمون واقعا خ یخوشبخت یکردن و آرزو

 خت بود... واسم س یلییییبودم خ  ششونیکه پ میچند روز نیا

 هم اشکش در اومد. مامانم

 .... میشد نیسفارش کرد ودست آخر سوار ماش یکل ایآر وبه

 

 ....ایآر

 

 .... دنیکشیم غیکردنو سوت و کل و ج مونیها همراه نیخونه ماش تا

 شدمو در سمت آنا رو باز کردم... ادهیپ نیماش از

 رفتو باهاشون حرف زد البته از اون حرف زنونه ها... نایبازم به سمت مامان ا آنا

 

 نکن... یطونیش یادیز یبهم زنگ بزن... هو یالزم داشت یزیهروقت هرچ نی:داداش مواظب خودتون باشاحسان

 بعد رفتم سمت آرمان که  و

 مبارک باشه... اااایبزرگ شد کهیداداش کوچ-

 ...یخودتو واسمون ثابت کرد ییچون آقا بهت بگم یزی...که من چستیآنا:پسرم الزم ن یبابا

 از جونش. شتریتنهاش نزار پسرم اون تورو دوست داره ب سپارمیآنامو دست تو م من

 ...کنمیراحت...من مث چشمام ازش مواظبت م التونیچشم آقا جون خ-
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 نیاز ا دیساکت شده بود...با یلیآنا خ میکه پارک کرد نویداخل ماش میباهمه اونا رفتن وما هم رفت یاز خدافظ بعد

 ....ارمیسکوت درش ب

 رفتم جلو وگرفتمش رو دستم.... طنتیداخل آسانسور آنا پشتش به من بود باش میرفت

 ...وفتمیاالن م نیخستته....بزارم زم وونهینکن د ایآر یوووا-

 به تو چه... خوادیدوست دارم دلم م یمال خودم خوامینم-

  مویآسانسو خارج شد از

 درو باز کن... ارویدر ب دویکتم کل بیدست کن تو ج-

 امو پر کرد... هیگل رز تمام ر یکارو انجام داد ودر باز کرد با باز شدن در بو نیحرف ا یهم ب آنا

 

 ....آنا

 گذاشت رو به من گفت... نیآروم منو زم ایترس و استرس زبونم بند اومده بود آر از 

 .. میبخواب میخسته ام...بر یلیخانمم خ-

 ...زدیتو چشماش موج م طنتیش

 دیوار دوستش داشتم با وونهیکرده و من هم د یاز اندازه در حقم خوب شیب ایآر کردمیرو بد م ایحال خوب آر دینبا

 پرده  نیا

 

 ....زدمیکنار م خجالتو

 به روش زدمو یبود که لبخند نیگام ا نیاول

 دست بردم کراواتشو شل کردم وگفتم و 
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 .یدیکه واسم کش یین بابت تمام زحمتاممنو-

 ...یزیریمزه م یراه فرارتو بستم ها بازم دار ینیریش-

 

 کردم.... دشیسمت اتاق و درو بستم و کل دمییدستش بهم برسه دو نکهیاومد سمتم قبل از ا ثانهیخب یلیخ و

  ی...من پشت درم حاال خود دانینیریش رونیب یایداد اومد.. باالخره که م یصدا

هرچه قدر زور زدم باز نشد اشکم  دمیرس که لباسم به کالهم برداشتن به کردم شروع و  به حرفش رفتم الیخیب منم

 بود... ایدر اومد تنها راه چاره ام آر

 سمت درو آروم باز کردم  رفتم

 .کردیواستاده بودو داشت نگاهم م یا نهیکه با حالت دست به س ایرو به آر و

 با بغض گفتم انداختمو نییپا سرمو

 زور زدم... ی...هرچشهیباز نم پشیز

 داخل اتاق... دیحرف کش ینداره ودستمو گرفتو ب هیآقاتونه گر فهیوظ نیجونم چشم خانمم ا یا-

 ...نجایا نیبش-

 لباس خواب قرمز واسم انتخاب کرد... هیدر کمدو باز کردو  ایروتخت آر نشستم

 حرف اومد سمتمو پشتم واستاد... بدون

  

 و دیکش نییپا پمویآروم ز وبعد

 بپوش... نویحموم شمام لباساتو عوض کن و ا رمیتا من م میمن قربونت برم زندگ-. 

 چشم آقامون...-
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 برگشتو لباشو مهر لبام کرد... عینصف راه رفت و سر تا

 شلوارشو گفت چشماتو ببند. بیجدا شدو دست کرد تو ج وازم

 ببند ااااینزن جر

 .... کن بااز حاال  رو دور گردنم حس کردمو یریزنج یسرد

 برد...  نهیآ یسرم واستادو منو روبرو پشت

 .. ست حلقمه چه قشنگگگگهایآر یییوا-

 کله اتو کندم... ادیاز گردنت در ب نیآنا جون بچه هامون اگه ا-

 بچه هامون....-

 واسشون اسم انتخاب کردم... میاره بابا کل-

 .....هشیم شروع  شونم با آ همه

 اااایییییآر-

 به فداتتت... اااایآر-

 دوشه.... شروع کردم به لباس عوض کردن . ریمطمئن شدم ز نکهیبا خنده به سمت حموم رفتو بعد از ا ایآر

 تنم بود. ریصدا از سمت حموم اومد و منم لخخخت بودم..فقط لباس ز هی هوی

 خوبه.. ینجوریآنا اون لباسو نپوش هم گمیم-

 زدم. غیج

 .اااایآرررر

 پرت کردم سمت در حموم.. زویرو م یعروسک خرس و

 رفت یفکر کنم واقع نباریبا خنده رفت داخل و ا ایآر
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 کردم اونقدر که به عطسه افتاده بودم... یخال خودم  ....عطر رو 

دم...چراغو تا بازشون کر دیطول کش یربع هی... ینبود خخخ مثال الک یباز کردمو باز کردنشون کار سخت موهامو 

 خاموش کردمو

چشمم کنترلش  یال از اما خواب به بودم زده خودمو مثال و شد باز حموم در که  با استرس دمیدراز کش روتخت

 و گفت  دیاومد سمت تختمو چند تا بو کش کردمیم

 ...ینیری...آنااا.خاننممم..شییاووووم چه بو-

 دنیشروع کرد به بوس ددویه من چه.... و رو تخت درازکشب کنمیمن کار خودمو م یخواب باش میبه جون آنا هرچ-

 لبم و.....

 

از  شیوقت پ یلیمن خ دی...کنار رفت...شاایشدو تمام غم هامم همه با عشق آر یکی ایبا آر امیاز امشب به بعد دن من

تو  رو یغم چیبا عشقش ه ایصورت ممکن اما آر نیو درد ناک تر نیشده بودم اونم به بدتر رونیدختر بودن ب یایدن

وقت از  چیمن بود که ه یایمرد دن نیتر یدوست داشتن ایخوش بخت بودم .وخواهم بود....آر ایدلم نزاشت من با آر

 .شدمینم رآبیعشقش س

 

 آنا....-

... 

 ...کردم باز چشمامو  تو کمرم یدیشد بادرد

 ....ی...آیآ-

 بود اشکم جمع شد... دیشد اونقدر

 ا شدو تو جاش نشست...فنر پ نیع ایآر

 ... شدهی.... چمیآنا زندگ-
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 نکن... هیمن به فدات گر دیرو چشمام کش یجلو بغلم کرد. و دست اومد

 معلوم بود کالفه شده بود ونگران... ایآر

 ...یلیدرد داره خ یلی...دلم و کمرم خیچی....هیه-

 شدم... ایهمون حالت دردم متوجه تعجب آر تو

 فداتشم غلط کردم آنا...بسه توروخدا طاقت ندارم یمن بود...اله ریاروم باش...خدامنو بکشه همش تقص یآنا خانم-

 چقدر گذشت... دونمیاوردم...که نم چیرفتومنم از درد اونقدر به خودم پ ایآر

رصو که م قگذاشت رو لب وانمیرو تو دهنم گذاشتو ل یقرص هی نمیآب کنارم نشست و کمکم کرد بش وانیل هیبا  ایآر

 .برداشت  فکر کنم شویو گوش یخودشو کش داد سمت پا تخت کمیخوردم سرمو گذاشت رو پاشو 

 .دادیو حالت نوازش گونه رو موام حرکت م دیتو موام کش یدست

 اصال خب نبود و انگار از رو کمرم شکسته بود. حالم

 

 الو-

.... 

 ..ییکجا یمان

.... 

 خدا خودتو برسون... تورو

.... 

 ه حالمو خوبه...ن نه

.... 
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 .چهیپیآنا...آنا داره از درد به خودش م فقط

.... 

 تورو خدا ... زود

 

 تک پوش واسه خودش برداشت... هیبه سرم زدو پاشد... یرو قطع کردو بوسه ا یگوش ایآر

 شلوارک... هیتنش نبود جز  یچیه ایآر

 ... طرفم اومد و برداشت شلوار و  سارفن و هیتو کمد  از

  یییمتوجه خودم و لباسم شدم... وووا تازه

 بپوشم تنت خوبه؟؟ نارویا ادیم ایاالن مان یخانم-

 .روووونیبده به من برو ب پوشمینه خودم م-

 ....ایداد زدم که خودمم تعجب کردم چه برسه به آر آنچنان

 بپوش ... نجایا زارمیباشه م- 

زنگ در اومد و بعد هم  یکه چقدر گذشت اما صدا دونمینم مدیو منم با اون حال زارم لباسامو پوش رونیرفت ب ایآر

به روم  یلبخند دمیرو د ایکه درباز شدو مان  شدیتر م کیبه گوشم خورد صداشون داشت نزد نیو آذ ایمان یصدا

 شده... یزدو گفت سالم عروس خانم... چ

 کن... دیتو درو کل ایب یمان-

 رو که من خواستم انجام داد... ییکارا

 شد. یکردن در اشکام جار دیمحض کل به

 شده ؟؟ یآنا چ-
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 بار ... هیبار...  هیدلم...مگه من  نطوریهم کنهیکمرم درد م یلیخ یمان-

 .ستین یزیگلم آروم باش چ دونمیآره م-

 باشم... ینطوریهم اینکنه قراره من تا آخر عمرم با آر-

خودت باهاش حرف بزن  ی...اگه ام خواستدمیم حیتوض و واسش طیشرا زنمویمن االن به دوستم زنگ م زمیعز نیبب-

 ..یکنیم هیابر بهار گر نیچرا ع

 رو در اورد و زنگ زد. شیگوش  یهم بدون معطل بعد

 که یبرگه ا ینکاتو رو عیسر هی یداد...و مان حیکه موضوع تجاوزو سانسور کرد واسش توض یمنو طور طیشرا وهمه

 ...کردیم ادداشتیدر اوردبوده  فشیاز تو ک

 از چند لحظه قطع کرد... بعد

 بهم انداخت و اومد سمتم  یلبخند نگاه با

 خدا بگم چکارت نکنه آنا.-

 از ترحم. ایبود  یلبخند از خوشحال نیکه حد نداشت ا دمیترسیم اونقدر

 استرس گفتم: با

 گفت... یچ

دختر  شبید نی...شما تا هم مانهیو طبق حرف دوست من که متخصص زنان و زا یگیکه تو م ینطوریگلم ا یچیه-

 ...یبود

 

 شدو گفتم ی...اشک چشمام جارگفتیم یبود که مان نطوریهم کاش

 کرد که به من تجاوز شده.. دییموضوع رو تا نیا میقانون ی...پزشک یمان یگیم یچ-
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 مریم زنمی.االن زنگ میکه گفت ی...و عالئمیکه تو زد ییحرفا نی...با اادیآنا جان حرف شما درست اما به احتمال ز-

 نتونسته... یکنه.اما مطمئنم که اون عوض تتیزیو ادیدنبالش ب

 و کنارم نشست. اومد

 ریواسم غ یلیهم اشکش در اومده بود ...واقعا خ ایکرد مان سی...اشک تمام صورتم خینی... گفتیراست م ینی

اون  یبه در و داد ها ایمشت زدن آر یصدا دادیم یو دلدار دیمنو در آغوش کش یمنتظره وناباورانه بود....مان

رومن تجربه  یسخت یزندگ چه  بود ندیآ خوش یلیواسه من خ نیاروم شم واقعا ا تونستمی..بلند شد من نمنیوآذ

 ...کردی...و آرومم مختیریکننده داغ اشکامو دوست داشتم که رو گونه هام م وونهیکرده بودم واقعا سخت بود و د

کردو بعد به سمت من اومد آنا  ایبه مان ینگاه  کالفه اومد داخل و ایدر رفتو درو باز کرد آر پاشدو به سمت یمان

 که بدتر شده... یبهش گفت یچ یشده ....مان یخانمم چ

 تون حرف بزنه ... یکی

 ...دنبال دوستممیپاشو بر نی..آذ میگردی:ما بادکتر برمایمان

 رو تخت نشسته بودم و من

 م زانو زد.پا یاومدو جلو ایآر

 ...دادیم نیو آذ یدر نشونه از رفتن مان یصدا

 من بغضش گرفته بود وبا بغض گفت... هیهم از گر ایآر

 ه؟؟یاشکات واسه چ نی....آنا فقط بدون من باهاتم تا آخرش...حاال بگو....بگو ا یشده باشه... هرچ یهرچ-

 قلبم ...طاقت اشکاتو ندارم... گهیگرفت تو دستشو گفت بگو د دستامو

 

 یمن چ دونستیم دیفهمیاون منو م ختیریاوقات با اشکام اشک م یهم گاه ایآر هیدادن قض حیکردم به توض شروع

 پرا زکابوس و دردو رنجم بود... یتنها همدم شب ها دمیکش
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ه به طور حتم سرم اومده...اما دختر ک ییگفت که من با وجود اون اتفاق کذا  نهیبا دکتر اومد داخل بعد از معا ایمان

 به من یفرصت دوباره واسه زندگ هینعمت. هیمعجزه بود. هی نیبود من مطمئنم ا دهیامونمو بر هیموندم...گر

.باعث میو پاک دامن میگناهیو ب  دمیو کش دمیکه د ییهام واسه تموم زجرها هیگر دیشبونه ام شا یدعا ها دیشا

 بتابونه. میو آبرو رو به زندگ دینور ام میدوباره بخواد به زندگ ینطوریشده بود که خدا ا

رفته منو  یآبرو ی. حاال هم داریبخوا هی.فقط کافیگردونیبرم یبرم خدا تو آب رفته رو بازم به جو قربونت

 کنه؟یبدونه چکار م ایقربونت برم.اگه آر یگردونیبرم

 سپردش. ینم یبه دست فراموش  شدوینم یعادموضوع واسش  نیوقت ا چیاونم مثل من تا عمر داشت ه 

 .دادیم حیتوض ایآر یرفت و انگار دم در داشت موضوع رو برا دکتر

 ه؟یچ ایواکنش آر دونستمیدر اتاقو بستم نم منم

 

 دوختم یقال یاتاق باز شد نگاهمو  به گال در

 آنا-

 خوردن. غلیصدا بدتر از قبل رو گونه هام ص نیمنم باا یبغض داشت...اشکا صداش

 !!گفتی...راست مگهیم ی...دکتره چنی...انیآنا ا-

 ...ی..حرف بزن خانمح

 کردم هیبلند گر ینتونستم خودمو کنترل کنم از فشار استرس با صدا گهید

 تو بغلش.  دیاومد سمتو منو کش یدست پاچگ با

 .دینوازش گونه رو سرم کش دستشو

 نمتیبب یلرزیقربونت برم چرا م-

 ا کرد از خودش جد منو
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 ؟؟؟یکنیم هیگر ینکن ...توچرا دار هیمنو... گر نیآنااا....بب-

 ؟؟؟یاز وجود من ناراحت ینی

 نه ...نه اصال.-

 نداره. هیگر گهیپس د-

هم تورو با تمام وجود خواستم ...من تورو بخاطر پاک بودنت خواستم  نیبابت خوشحالم...قبل از ا نیاز ا یلیمن خ-

...خدا تورو سر راه من گذاشت یمث من خوشحال باش دیچرا هستم...و توام با ستمیاالن خوشحال ن گمی...نمزمیعز

 کنمیهزار مرتبه خدارو شکر م میروز ستمین یبشه نجاتم بده...من نا راض دهیکش یکه قرار بود به تباه یکه از زندگ

 حکمت نبود آنا... یعوض شد...کار خدا ب زایچ یلیکه با اومدن تو خ

بابتم خدارو شکر کن که سالم  نی...از ایشد دیوقته رو سف یلیمن خ شیاشکاتو پاکن تو پ نیا پس

 ...باششه؟؟....باشههه.؟؟؟یبود

 ....جوابمو بده  گهیبابا نشد د یا

 چشم ....-

بهت برسم واسه  یحسسساب دیبا یشد تیاذ یلیخ شبیبه دستو صورتت بزن عشقم د یاب هیحاال هم پاشو -

 امشب....

 

 خفه اش کنم... خواستمیاورده بود م ریهم وقت گ ایآر

 ....میریجشن بگ دیکمتر حرص بخور امروزو با یخانم-

 فضارو عوض کنه گفت خواستیکه م طونشیبهش رفتم و باخنده ش یغره ا چشم

 خورمتآیاتاق و خلوت دونفره االن م نیپاشو خانم پاشو...ا-

 .ااااایااااا....آر-
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 گلم... گمیمفداتشم مگه دروغ -

  ررررررونیو خجالت گفتم....ب یکالفگ با

 ...رمینم-

 ...ایآر-

 بفدات.-

 ....ایااا آر-

 منم پشت سرش... رونیبا خنده از اتاق رفت ب و

 به دست و صورتم زدم.  یو آب ییدستشو رفتم

 چه خبره... نجایتو آشپز خونه به...به ا رفتم

 ...ایممنون آر-

 تشکر کن. نیفقط من نبودم زنگ بزن از آذ-

 ...کنمی...بعدا منم جبران مالیخیخو ب کشمیخجالت م-

 اخماش رفت تو همو گفت... ایآر

 ... نیاحسان غلط کرده با آذ-

 برخوردش خندم گرفته... نیا از

 هاپو نشو... گهیخب د-

 ... نایاز ا ادیلباساتم عوض کن خوشم نم نیصبحونه اتو بخور...بعدش ا  نیبش ایباشه حاال ب-

 ...اوه ...چه خوش اشتهااوه
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 که.. میوسط لقمه ها بود دادیو بهم م گرفتیم لقمه واسم  نشستمو رفتم

 بهش زنگ بزن ... یصبحونه اتو خورد یوقت  آنا مامانت زنگ زد گمیم

 چشم...-

 بال مامان بچه هام.. یچشمت ب-

 واسه من ... یکنیچه خبره بچه بچه م ایآر-

 ...انیب ایبابا بزرگ شم و بعد بچه هام به دن خوامیخانمم خب من نم-

 بعد بگو بچه. گهیحداقل دوسال د-

 ...یخب باشه قبول تا دوسال وقت دار-

 .دهی...بعیچقدر زود قانع شد-

 .میبعد توله دار ش میباهم باش یخودمم دوست دارم چند وقت هیچ یدونیآخه م-

 ...یقورت نداد ایبه اسم ح یزیشما چ انایاح-

 ...ی...تو متوجه نشددددمیپنج صبح بود که خواب یطرفا شبیقورتش دادم ساعت دو شب ... د شبیقادیآره دق-

 

 گفتم. دمویرو فهم منظورش

 .ییپرو یلیاه تو خ ایآر-

 نظر لطفته عشقم-

 ...میبخواب میبر ایآنا...من بازم خوابم گرفته ب گمیم-

 

 و نتیو پاشد رفت سمت کاب دیخند که  رفتم  چشم غره هی
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 کاسه برگشت هیو با  

 یپسته گردو بادوم بخور دیآنا هر روز صبح با یهو-

 بعد دو سال بچه ام از اون استخون پوست دارا باشه ... خوامیواسه شب نم یش تیتقو خوامیم  از صبحانه بعد

 ...ااایزدم ااااااه آرررر غیج

 

 از کجا فرار کرد...  دونمینم 

 ... مااایدار یآنا ماه بعد عروس یراست

 ؟یک یعروس-

 .کنهیکه غلط م یهمون-

 ...گفتیاحسااانو م نی....ای....وایوا

 احسان. ییییووووا-

 ..یذوق کرد تیقزم نیواسه ا یمن انقدر ذوق نکرد یروزگار تو واسه عروس ییییهع-

 م...داد زد ستادمویوپشت سرش ا رونینشسته بود از آشپز خونه رفتم بهواسش نبود و پشت به من رو کاناپه  ایآر

 .اااییییآررررررررر

 داد زد به خودش اومد افتاد دنبالم... هیهوا و دیپر دومتر

 زنگ خورد.. میکه گوش میدنبال هم کرد اونقدر

 ...پخش رو زدم  آذر بود مامان

 الو....-

 خوبه... یلیخ نکهیفداتشم ا یکرد هیعروس گلم چرا گر زمیسالم مادر عز-
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 مثال مامانشه...  زدیواستاده بود و لب م ایآر

 واقعا خنده دار بود... یوا

 ممنون مامان جان...-

 واسم گفت منم واسه مامانت گفتم...  ویهمه چ نیقربون شکل ماهت بشم آذ-

 ...اوردیو ادا درم زدیبود و لب م ایآر نیا بازم

 .یمامان جان ممنون که زنگ زد زنمیخودم هم االن بهش زنگ م -

 

 مث مامانش... کردیهمش عروسم عروسم م دمیخند ایبه ار یقطع کردن تماس کل بعد

 بپوشم ... یجون شب دعوتمون کرد من چ آذر

 ...یتو آذر جونت بشم... مگه کم لباس دار یمن به فدا یاله-

 گفتم باحرص

 .سیخس ششششیا -

 جانم.-

 پرروخان.-

 جانم.-

 و دستمو رو هوا تکون دادم. نیزم دمیجم در اومدو پامو کوبل گهید

 روتو کم کن. ایااااه آر-

 ...میباهم حرف زد یتلفن به مامانم زنگ زدمو کلللل زیرفتم سمت م بعدش

... 



 یهمسر اجبار

 
655 

 

 

 

 شدم... نیسوار ماش عیرفتم و سر نییپله ها پا از 

 ...نییمنم از بس منتظر موندم کالفه شدمو اومدم پا ییرفته بود دستشو ایآر

ا ب یلیخ اخدایزده بود باال... ییرفته بود دستشو نکهینگاهش کن پاچه شلوارشو واسه ا ییی.واادی...داره مخخخخ

 ...رهیراه م یوقت رهیگینمک بود...چقدم خودشو م

ود ب نیآست یب دمیکه خودم د دیتک پوش سف هیکه دکمه هاش بازبود  یقهوه ا رهنیپ هیکتان. یشلواره قهوه ا هی

 نشیشد...ماش ادهیپ نشیازماش ییآقا هی....نیبه دست اومد سمت ماش فیدکتر ک یبود...بله آقا دهیپوش رشیز

 و با هم رو در رو شدن ... ومدیمتشخص...حدود چهل چهل و پنج ساله بهش م میلیلنکروز بود وخ

 چقدم با اعتماد به نفس حرف زاریداشتنو بللله آقا با اون شلوارش که انگار رفته بود شال یگرم یواحوال پرس سالم 

به خودش اومد متوجه شد و  یبا ابرو بهش اشاره کردم اول اعتنا نکرد ...وقت نیاومد سمت ماش ی....بعد خدافظزدیم

 تو سر خودش... دیدست کوب هیبا 

 نیماش اومدسمت

 شد و همزمان گفت  سوار

 نههه...   ییییمحتشم ووووا شینههههه آبروم رفت پ ییییخخخخددددا واخ-

 ...یییبرگشت سمتم آنا چرا نگفت ییهوی

 بگم من که قبل تو اومدم. یوا چ-

 ...یتو باعثش بود یا...خب عجله سرم اورد-

 .ستمین اینکنم آر یتالف کنمیم یجون خودت تالف-

 حتما... ریبگ ینیریسر راه ش یشد...راست رید میکن بر یباشه بابا تالف-
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 ... میکردو رفت حرکت

 ...مینکنه توله دار شد هیچرا خبر ینیریش-

 ...دمآینم خوب خبر... کن توله توله کم  نه یییووووا-

 روزا... حاال بگو... نیا میشکرت چقدر خبر خوب دار ایخدا-

 .ادیم ایبه دن گهیبچه اش سالمه و تا چهار ماه د ایممممم ....مان-

 ستیمشخص ن تشیجنس-

 چرا مشخصه... بچه پسره-

 .یدیتو از کجا فهم یداره...راست یعموشدن چه حس یدونیآنا نم ی....عمو به فداش...واییییاللللله-

برگه رو  یریبگ االن بدم هارو دارو  رفت برداره... منم خاستم ادشینوشت و  یدارو رو برگه ا یسر هی ایمان یچیه-

 بود. یکه برداشتم پشتشو نگاه کردم ...مال سونو گراف

... 

 ...خواستیم یپشت فرمون دلم رانندگ دمیمنم پر ارهیب ینیریو ش نییرفت پا ایآر

 باشه.... یزایچ نجوریا دمینسل ما با دیجد اری...وخخخ

 

 تکون داد.اومد سوار شد. ی... و سردیخودش خند یمن جا دنیاومدو با د ایآر

 

.... 

 ... میشد ادهیپ نیبودن... از ماش اطیهمه داخل ح اطیزدمو رفتم داخل ح موتویر
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 که احسان گفت.... میبهشون بود دهینرس

 یاله رمیبم  ( شدن بود. آخهلی)زن زل یز یز  اونم یقلمو کم داشت هی نیهم ایآر-

 ...یدیراه م نویتو چرا ا ستمیآرمان من ن-

 ...مارستانیب ایمطبم  ایکال پالسه منم که همش  یتورفت یخب چکار کنم دادا از وقت-

باشه رو داد  ینیریش دونمیم دیشده که بع نییو کارتون تز یرفت سمت مان ایکه آر میکرد یهمه احوال پرس با

 دستش...

 با تعجب به کارتون زل زدو گفت. مانبا

 مال منه. نیا-

 نه-

 پس. شیخب چرا به من داد-

 مال داداش زادمه... سیخب مال تو که ن-

 گذاشتو بازش کرد حدسم درست بود. زیهم جعبه رو رو م یو مان  دنیخند  همه

 .ییییعمو یکه روش نوشته بود ... پسر داداش خوش اومد  کیک هی

 .دنیبا خوندن متن ...خند همه

  ستیمعلوم ن تشی:هنوز که جنسآرمان

 ...مینکن ما خودمون زغال اهیخان داداش مارو س-

 خان. ایآر یبهتون اما تو لو داد میامشب بگ میخواست-

 ...نیبه من چه خودتون لو داد-

 با تعجب به ما نگاه کردن از کجااا... هردو
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 شو اونجا جا گذاشته بود... یسونو گراف ی:خب مانمن

 باشه قدمش رو چشم.. ینوه ما هرچ نیجون:اول آقا

 نوه ام بشم. یمن فدا ی:الهمامان

 عمه اته... گنیبشه بهش م یسخته...حاله هرچ یلی....عمه شدن خ نیآذ یشد رهچای: ب احسان

 .شمیم شی: من به فداش خودم هم بازنیآذ

... 

 

 ...ااایآر

 

 تو فکر بود. یمن رفتم کنارش بد جور کردیداشت کبابارو به راه م احسان

  

 .شدهیجون عشقم... چ یاح-

 

 بود. رینبود که االن اخماش تو هم بود و فکرش درگ یاومد انگار نقاب عوض کرد انگار احسان رونیفکر ب از

 

 .یصدام زده باش ینطوریا ادینم ادمی چسبهیبهت م کهیاز بس اون زن زمیعز یییوا-

 احسان...-

 جونم دادا-

 هست... تیزیچ هیتو  دونمیاز من پنهون نکن من م-
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 ..یکنیدادا اشتباه م یچیه-

 .گهیار...ار...ار...خوبه...حاال بگو د-

 ..یچیه-

 االن زودباش. نیکوفت ...درد...بگو.احسان هم-

 گمی...مریباشه بابا پاچه نگ-

 ...اتییآها...حاال شد ...با جز-

 بود. یمن خودمو واسه مراسم آماده کرده بودم پس اندازم در حد مراسم عال -

 میاون بشه ماه عسلمون...وقت ینی...میتور اروپا با هم بر هیگفت دوست داره متفاوت باشه و  نی...امشب آذاما

 ...میریبالفاصله مراسم بگ رانیا میبرگشت

 کم نداشته  یچیتا حاال ه نی...آذایآر یدونیم

 خواسته داشته... یازم نخواسته ...هرچ یچیه

 نیکه آذ یاما نه در اون حد تونمینم...نکه نتونم...چرا مواسش فراهم ک تونمیخواسته نم یزیچ هیاالن که  اما

 دینباشه ماه عسلشه با یهرچ میکه الزم دار ستین میزیسوم اون چ کیچکارکنم پس اندازم  دونمی...واقعا نمخوادیم

 ...شهیندارم...حتما ناراحت م طشویرابهش بگم...ش یواسش فراهم کنم...موندم چجور خوادیم یهرچ

 منو... نیاحسان....بب-

 

 

 به من کرد... ینگاه احسان

 جونم.-
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 قتمیمن داداشتم رف یگیبه من بگو.... مگه نم یمرده...که تو غمت پول باشه...مگه نگفتم هرجا که مشکل خورد ایآر-

 پوله... نکهیا زارمیم هیباهاتم...از جونم واست ما شهی...مگه من نگفتم من همی....مگه نگفت

... کهیداداش کوچ ی....چ یداری... اون پولو بر ممیکنیو واسه سال بعد تو مناقصه شرکت م شهیکنسل م یدوب مناقصه

 ....یکنیماهتو عسل م یریم

 .یدیواسه اون پول زحمت کش یلیاصال حرفشم نزن.خ-

 ....ارمینم گهیاسمتو د یاریکه گفتم بخدا نه ب نی...هممیدینه و کش یدیکش-

 

 بهم انداخت وبا لبخندمحکم و مردونه بغلم کرد. ینگاه احسان

 ...ایآر-

 جانم-

 ...عاشقتم.یماه یلی...خییآقا یلیخ-

 

 .شدنیم کیاومد که داشتن بهمون نزد نیآنا وآذ یصدا

 :احسااان خاک توسرم...نیآذ

 ..ایآر یدی:بازم چشمو دور دآنا

 

 قرمزه احسان. تیگوش احسان گفتم وضع کنار

 .یدوس دار شتریرو ازمن ب ایآر گهیم کشتمیاالن م نیفقط بگو چکار کنم آذ دونمی:آره داداش م احسان

 فرااااارر. ایباهاشه ب یزیکرده حتما چ میدستشو پشتش قا نیآذ رسنیدارن م-
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 میمام فرار کرد دنوییفرار اونا به سمت ما دو باگفتن

 .ریکه منوبگ دییدویها داشت م هیچوب تو اون ما هیچوب کتو کلفت دنبال احسان و آنا با  هیبا نیآذ

 .رهیم یشیشوهر م ی.برمایمیم یمنم احسان اگه بزن نیآذ-

 .شهینم تیچینترس تو ه-

 ...دهیجون االن امونم نم یکمکم کن عز ایب ایآر-

 ...کنمیداداش من خودم دارم باهاش دست و پنجه نرم م-

 

 خندنیداشتن به ما م همه

 کبابا سوخت.:آرمان نخند احسان

 ...یکنی:احسان تو وقت مرگم به شکمت فکر منیآذ

 ...شنایفردا شاخ م نایبدو سمتشون ا میروشونو کم کن ایاحسان ب-

که به خودش اومدو چند تا با  نیسمتشون اونام از حرکت ما جا خوردن آذ میدییو دو میاحسان هم زمان برگشت منو

 دلم خنک شد. یچوب به احسان زد که تا حدود

 دستشو روصورتش گذاشت... نویچوب و انداخت زم آنا

 شده بود. چوب و برداشتم و  یخنده دار والبته خواستن یلیخ خخخ

 آنا خانم واسه ما شاخ شدن... نطوریکه ا-

 تا آروم زدم به سرش... چند

 دوست ندارم...خوبت کردم. ییمن خامه ا یدیزبون نخر ینیریتو چرا واسم ش-

 .یدوست دارن تو برعکس یخامه اهمه -



 یهمسر اجبار

 
662 

 

 .ستمیمن همه ن-

 ..یبا چماق دنبالم کن شهینم لیدل رمیگیخونه واست م میهروقت رفت زمیخب عز-

 ...خوادیدوست داشتم دلم م-

 ..کنمیحساب م هیشبا تسو شهیخب من کال هم یبزنمت ول ادیکه دلم نم نیبا ا-

 ...ییپرو یلی...خایااااا ...آر-

 

 ماه بعد... شیش

 

 ...یراو

 

 .1به برج روبرو انداخت...درست بود ....برج عسل یداد گاه رو در دست داشت و نگاه یاحضار یپستچ

 ...دیمدرس رس ایسمت نگهبان رفت بعد از پرس و جو به واحد آر به

 رو فشار دادو آنا درو باز کرد... زنگ

 سالم خانم -

 .دییسالم بفرما-

  رو به آنا داد هیاحضار

 .دیهم امضا کن نجارویا-

 زد... ییامضا یپستچ یانداخت و رو دفتر پر از امضا  هیگذرا به احضار ینگاه آنا

 ممنون .خدافظ-
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 خسته نباشد...به سالمت... کنمیخواهش م-

 کرد. یداد گاه نگاه هیاحضار  کردو به زونیآو شویدرو بست و چادر رنگ آنا

ر کنار د واریشو به د هیاز جلو چشمش گذشت تک ریاخ یشد و همه اتفاقا خوندن متن نامه اشک تو چشماش حلقه با

 آسمون هنوز اما... بود  شب  کرده.. ساعت هشت سیآنا تمام صورتشو خ یزدو سرشو رو پاش گذاشت اشک ها

 روشن بود. یحدود تا تابستون

 ... اومد آنا هنوز هم همونجا بود.دیکل دنیچرخ یصدا

 با ورودش به خونه .. ایآر

 س...الم-

 خونه رو پر کرده بود.. یکه آنا قولشو داده بود فضا یخوش قرمه سبز یخونه نگران شد.بو یکیتار دنید با

 المپا رفت و روشنشون کرد دی... داخل رفت و درو بست ... و به سمت کل یبا نگران ایآر

 ....یآن-

 ؟ییخانمم کجا-

 ش باعث شد برگرده.از پشت سر یکس  نیف نیف یصدا

 

 

 .....ایآر

 .؟؟؟ هیآنا....خانمم...چ-

 برداشتم از رو دستش... سرشو

 قرمز...هق ..هقاش.. یچشما نیهمه اشک...ا نیشد ا شیر قلبم
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 ...نصف جون شدم...یبگ یخواینم-

 افتاده بود و دستم داد بدون حرف شروع کردم به خوندنش... نیزم یکه رو یکاغذ

 

ا که به پرونده م یچون کس شهیگفته بود که فکر کنه پرونده ما داره بسته م ریام شی...خودش بود...چند روز پ آره

 .از دوستاش بود.کردیم یدگیرس

 ...رمیگی....حق آنارو ازش مکشمشیم

 نزده. شمیکم آت ختهیکه آنا ر یی...اشکا رمیگیهمه کابوسا رو ازش م حق

 درست بود... ریحساب کار دستم اومد...احتمال امنگاه  هیو برداشتم. و با کاغذ

 .... شهیبسته م گهیگفت احتماال پرونده شما تا چند روز د شیروز پ چند

آخه پرونده  رهیم شی... که اوضاع پرونده چطور پ دیپرسیبه اسرار من از دوستش م میبود و گه گدار انیدرجر اونم

 ...کردیم یریگیپ ریام یاز دوستا یکیمارو 

 چهار زانو نشستم صورت آنارو قاب کردم و باانگشت شصتم پاک کردم... نیزم رو  خودم اومدمو به

چرا چون تو ...آنا  یدونیم کنهیسال از عمر منو کم م هیقطره هاش  نیهر کدوم از ا یزیریاشکات که م نیآنننا ا-

 قلبش ... ینینفساش... ینی...اشیدن ینی ا،ی.... عشق آری...عشق منعیرف

عشقت جلو چشات اشک  یوقت یکنیحرف زدن...اما تو منو خوب درک م ینطوریبا اعتماد به نفس ا ینطوریا ختهس 

  زهیبر

 

 ؟؟؟یشیم یحال چه

 یزرگب نیبه ا یایدن نیتو فقط و فقط تو ا دونمی...چون به عشقت اعتماد دارم چون میکنیدرکم م گمیچرا م یدونیم

 آرومه جونم... زنهیوقلبت واسه من م یمال من
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 و هق هقش نبود.. هیاثر از گر گهیانگار آروم شده بود چون د آنا

 دستشو دو گردنم حلقه کردو  هوی

که  کنمیخدارو شکر م یکنارم بود شهیوار عاشقشم و دوسش دارم...هم وونهیکه د یهست ی....تو تنها کسایآر-

 ...یزاریو تنهام نم یهست

 ...ایدارم آر دوست

 

 فتم آنا.گ یلودگ با

 ؟ییجونم آقا-

 میبخواب میبر-

 ..یاورد ریوقت گ ایآر ییییوا-

 ...یزنیقشنگ قشنگ م یخب به من چه... خودت حرفا-

 غذا...بعد خواب.. میاول بر باشه

 نه خوشم اومد... ییینه خوشم اومد راه افتاد-

 

 پاشد ورفت سمت آشپز خونه... آنا

 رفتم لباسمو عوض کردم... منم

 ...میو بگو بخند کرد یبا آنا موقع غذا شوخ یکل
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 بودم و آنا اومد داخل .... دهیدراز کش تواتاق

 

 نگرفتم دلم واسش تنگ شده... یخبر ایامروز از عرش یدیو م میآنا گوش-

 

 ...زنمیاالن بهت زنگ م ییعمو یبود... اله ایرو که روشن کردم عکس عرش یرو دستم داد وصفحه گوش یگوش

 گرفتمو به محض جواب دادن گفتم رو شماره

 ...یالو داداش سالم خوب-

 نیسالم ممنون شما خوب-

 دلم واسش تنگ شده... دنشید ومدمیامروز ن ایدر گوش عرش یبزار یگوش شهیآره م-

 ...فهمهیم یچ نیرو بزارم در گوشش آخه ا یگوش ستیبچه واسش خوب ن نیامون از دست تو داداش ا-

 داشته باشم... تونمیتالت با برادر زادمم نمدوکلوم اخ گهیبزار د-

 ...یشیم ریاوه ...اوه باشه.. خودتو حرص نده پ-

 سالم... ییالو عمو-

 ؟؟؟ی..خوبییگرعموی...جیاله

 من بخورمت... یتو حرف بزن شهیم یک ایعرش یهع

ازم فکر  ینش ریدلگ یوقت هیبا زن عمو...گفتم  دنتید امیم یسراغم فردا عصر ادیبرو االنه بابات ب ییعمو دیببخش

 فراموشت کردم. یکن

 یزنیبچه دوماهه حرف م هیبا  یوقت شهیرنمیشم آدم که از تو دلگ ریچرا دلگ یاحمقم تو که عقل ندار ینه عمو-

 ازت انتظار ندارم.
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 ...استیمثال عرش زدیآرمان بود که بچه گونه حرف م یصدا نیا

 .کنمینگاشم نم گهیباشه واگرنه د ینطوریا ایعرش یصدا ارهیخدا اون روزو ن-

 ...یقشنگ نیدلت بخواد صدا به ا میلیدرد... خ-

 فتتیش ی....فردا صبح خواب بمون ینی....قرررربانت...ستاره بچآیکن داریبخواب داداش االنه بچه روب ریبگ-

 ...بوس بوسیکن تیزیو ضاتوی...مرینرس

 .ومدیبرن یخدا شفات بده از دست ما دکترا که کار-

 

 بود. دهیسمت آنا که کنارم درازکش دمیرو قطع کردمو چرخ یگوش

 

اهاش ب نکهیا ای شینیبب ای دینشده تو هروز با یچیبه ه یچیآخه هنوز ه شهیم میحسود ایموقع ها به عرش یبعض-

 . یگیم یتو چ فهمهیبچه دو ماهه هنوز نم نجاستی...تازه جالبش ایحرف بزن

 ه؟؟یچ تیحسود گهید یحسود خانم شما که عشق من-

 

 ...ریکردم بابا شب بخ یشوخ-

 حاال... نیعجله بود نیکجا با ا-

 ....آنا

 یدر هم داشت به حرف قاض ییسمت چپم نشسته بود و با اخما اینشسته بودم آر یسرد و فلز یها یصندل یرو 

 ...دادیگوش م

 .دنیپاشیانگار نمک رو زخمم م یقاض یحرفا دنیهم باشن منم

 بهم کردو.. یسمت راستم نشسته بود ...نگاه ایآر یبابا
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 ...میزدو دستم رو فشرد نگران نباش توکل کن ما کنارت یرو گرفت...لبخند دستم

 ممنون بابا..-

 وبه کفشام چشم دوخته بودم... نییسرم پا بازهم

 ن،یاریب گاهی:متهم و به جایقاض

 مسخ شدم... گر گرفتم.. یحرف قاض نیا با

اما من جرات  هیک نهیبرگشت که بب ایبودن...آر دهیها رو پشت بهش چ یصندل قایکه دق یدر در سالن اومد یصدا

 نگاه کردنشو نداشتم...

 ولم کن احسان... کشمتیناموس...نامرررد....م ی.... بیاز کوره در رفت و همونجا داد زد عوض ایباره آر هی

 ...نهیرو گرفته بودن که بش ایو آقاجون آر احسان

 .دیزنیچه خبره چرا نظم دادگاه رو به هم م دینیمدرس لطفا بش یا:آق یقاض

 ... یرو نشوندن روصندل ایو آقاجون آر احسان

 .دیبمون  رونیدبیبا دینظم دادگاه رو بهم بزن گهیبار د هیاگه -

 کیکه با همه ت ی...بود همونمیعرفان....عرفان همکالس ی....صداش...صدادیاز خودتون دفاع کن نیهاتونو بد حیتوض-

 ...دادیرو انجام م بایز یبود...و کارا بایز شیپاش پ هی شهیکه هم یهمون زدیم

 دمیدیواضع عرفانو نم ریتصو دویچکی... اشکام بدون اجازه مدیدور سرم چرخ ایدن تمام

 ... دادیم حیتوض داشت

 بود. یکار چ نیهدفتون از ا-

داد  یمکث چیخواستم بهم جواب رد و بدون ه یخانمو دوست داشتم... ازشون اجازه خواستگار نیمن ا یقاض یآقا-

 گفتیمن...نه نم افهیوق ییبه مال و دارا یکس رمینبود که منو شکست...دوست داشتم ازش انتفام بگ یبار نیاول نیا

 همه منو شکوند... یخانم جلو نیاما ا
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از نامزدش  یهم دل خوش بایخانم و کاراش اصال حالم خوب نبود... ز نیاطر اا....تولدش بود...منم اون روزا بخبایز

تو چشمش نبود...که  بایز ادیز گهیبعد از تموم شدن درسش د چارهیب یاینداشت و هامون شده بود همه کسش ...آر

بگه  ایشت به آرجرات ندا یاما کس دونستنیدانشکده م هبا هم بودن...هم شهیو هامون هم بایکنترلش کنه ....و ز

هامونو  گرفتیم یازش سراغ ایبود و رانیا ایکه آر یبود مواقع یخوب گریهم باز بایعاشق بود....البته ز ایچون آر

 اما هامون دستشو خونده بود ...هدف چوندیپیم

 

 بود. ایبود که همه جا اسمش قبل از آر ییاینبود....هدفش شکستن غرور آر بایز هامون

 

 ...دیکش ینقشه ا ایاز دست آر یواسه خالص بایتولد ز شب

 شیاز زندگ شهیرو واسه هم ایآر بایگرفتم هم ز دنمویواقعا خوب هم جواب داد اون موقع...هم من انتقام نه شن که

 پاک کرد...

 ییاز خدمتکارا آدرس دستشو یکی...و ییواسه دستشو نییشربت به آناخوروندن آنا اومد پا یکه به جا یمشروب با

 داد که من اونجا بودم و... یاتاق رو

 ....یدهنتو ببند عوض زارمی:زنده ات نمایآر

 .دیمدرس...نظم دادگاه و بهم نزن ی:آقایقاض

 بده. ادامه

ه زنگ زدن ب یبستن...حت ایآر یو درو برو نییرو کشوند پا ایبود... آر بایمن که کار خودمو انجام دادم حاال نوبت ز-

 هم کار خودش بود.. سیپل

 

 ....خوردیتمام صداها اکووو م یچیه دمیشنینم یچیه گهیبدتراز قبل شد... د یلیحالم خ دمیکه شن ییحرفا با

 که تنها گناهم دوست نشدن با عرفان بود... یانتقام بودم من هی یوسط قربان نیکه ا یمن یاشکا
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 بعد از او اتفاق... دیکه نکش ایچ ایآر

 که منو واسه عشق و یدوست نشدن بود...لک دار کردنه دامن پاکم بخاطر دوست نشدنم با کس هیواسه  مییآبرو یب

 ....خواستیحالش م

 نداشتم... تشیوقت عالقه به عرفان وشخص چیه من

 

 رو براعدام عرفان صادر کرد... ییکه حکم نها دمیرو شن یقاض یصدا

ت رف یاهیوچشمم س کردیم ینیحالم بد بود که سرم رو گردنم سنگاونقدر  دمیشنیرو م ایآر یها دادیدادو ب یصدا

 ...دمینفهم یزیچ گهیو د

 

... 

 

 ...ایآر

 .دییبود با عجله برداشتمو به سمت در رفتم..احسانم دنبالم دو یرو صندل جونیکه ب آنارو

 

 ...یکردیمراعات حال آنا رو م ی...احمق مگه تو عقل نداری:لعنتاحسان

 آنا...آنا تورو خدا چشماتو باز کن...خانمم..-

 نیتر کیسوار شدم پشت فرمون نشست و به سرعت به سمت نزد عیدر عقب و باز کردو سر احسان

 .رفت مارستانیب

 

... 
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 سبک آنارو رو تخت گذاشتم... جسم

 دکتر خانم وارد اتاق شدن... هیپرستارو  دوتا

 ...نهییپا یلیخ فشارشون

 شروع کرد به نوشتن دارو بعد

 ...نیریبگ عیدارو هارو سر نیا

 حرف برد یکاغذو چنگ زدو ب احسان

 باردار هستن؟؟؟؟... شونیا یراست-

 نه چطور...-

 نوشتم که جوابشو زود یخانمتون بده اورژانس دیرو هم با شیچند تا آزما میبفهم دیبا دویافت فشار شد نیا لیدل-

 نیریبگ

 فتم...دارو گ زیواسه تجو-

 و با اسرار فرستادم شرکت که حداقل اون باشه... احسان

ر تو فک یلیمدت خ نینگرانش بودم ا ستین خب  رو واسه آنا وصل کردن و کنار تختش نشستم افت فشارش سرم

 خاطره... نیفکر ...از ا نیاز ا هیقض نیاز ا کردمیدورش م دیماجرا بود... آنا واقعا افسرده بود...با نیا

 آنا به خودم اومدم. یباصدا

 .ایآر-

 جونم...خانمم حالت بهتره...-

 .رهیم جیآره...فقط سرم گ-

 ... نهییفشارت پا ستین یزیدرد سرت به سرم خانمم...چ-
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 .یبخور ارمیواست ب  ی...و بپرسم چیبرم به دکتر بگم به هوش اومد بزار

 به دستش زدم و گفتم: یا بوسه

 گلم. امیاالن م-

 رد...برگ یباشه زود-

 .کردیکاغذ نگاه م یسر هیکه داشت به  دمیپرستار رفتمو دکترو د ستگاهیسمت ا به

 خسته نباشد خانمم به هوش اومدن...-

 از رو کاغذا برداشت  سرشو

 خب خوبه... در ضمن مبارک باشه...-

 ...یبهت گفتم چ با

 خانمتون باردارن.-

 د؟؟؟یکنیاشتباه نم یمطمئن یییچ-

 .دینیبب شارویجواب آزما -

 ....خدددداا.آره. یکردم وا شیبه جواب آزما ینگاه

 ممنونم .... یلیخدارو شکر دکتر ممنون....خ-

 

 بود داد بزنم . کیخدا انقدر خوشحال بودم که نزد یجا دروغ نگفتم. وا هیتو دلم  ختیر ایدن یبگم تموم خوش اگه

 گوش زد کنم. رو بهشون ینکات هی دیاتاق خانمتون...با رفتمیمن داشتم م-

 

 ماه گذشته... شینه اون گفت دوسال تازه هنوز ش یوووا  آنا بدونه اگه
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 ...بگم آنا به خودم بده اجازه خواستم وازش رفتم برگشت اون  صدا زدمو دکترو

 صدا رفتم سمتس چشمشو بسته بود... یداخل اتاق آروم و ب رفتم

 آنا.... -

 بهم انداخت یباز کرد...و نگاه چشماشو

 انم...ج-

 ..یشد ی....آنامامانینیمن... من....بابا....تو... زهیچ ینیمن...-

 ...یچشماشو با تعجب باز کردو بهم دوخت ...چ آنا 

 هیحاال   شمیمن دارم بابا م هی....خب مگه چترسمینکنشون م ینطوریبزرگه ا شمیآنا تورو خدا چشمات همون جور-

 داره. یرادیماه زود تر چه ا شیسالو ش

 خدا بوده... هیهد نیآنا فکر کن من عاشق بچه ام ...ا یاله

 تو هم گره زدو گفت اخماشو

 ...حرفم واست مهم نبوده...ینداد تینگو...تو به من اهم یچیام ه گهیمن باهات قهرم د یتو قول داد ایآر-

 

ندادم رو  تیوده وبه آنا اهمب یکارم عمد کنهیاالن آنا فکر م ایواقعا خوشحال شدم... خدا دمویخودمم االن فهم من

من عاشق بچه بودمو بخاطر آنا قبول کردم قول بهش دادم حاال هم  ایشدم...خدا رهینقطه خ هینشستم و به  یصندل

 اشو عوض کنم نه بدتر شه... هیروح خواستمی... دل آنا رو رضا کن...من میشکر که بهمون لطف کرد

 

 رو به آنا کرد... ییها هیاومدو توص دکتر

 بهش بگم... یزیجرات نکردم چ گهید من که اونقدر بود توهم اخمش همچنان آنا  از تموم شدن سرم بعد

 ...بازم خاستم آرومش کنم...میشد نیماش سوار
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 ایخودم آروم سوار شو مواظب باش یکوچولو هیمامان-

 خفه یچیه گهیرفت که من د یچشم غره ا چنان

 گرفتم... خون

 بود. نیسنگ یلیخ نمونیافتادم سکوت ب راه

 ...ایآر-

 شکر به حرف اومد. خدارو

 بچه اتو.... ای یتو منو دوست دار-

 شده عشقم.... شیحسود خخخخ

  ه؟؟یمن تورو دوست دارم اون پدر سوخته ک میخب معلوم زندگ-

 حرف نزن باباش عشقمه ها.. ینطوریدر مورد بچه ام ا یهو-

 

 ...؟؟؟یمن به فدات آشت یاله

 روکه ازم نگرفته.... یزیروبهم داده چ یزیچ هی خدا  نبودم از اولم قهر-

 

..... 

 ...آنا

 کامل هنگ کرد.... بعدش به خودش اومد.... یحرفم به معن نیبا گفتن ا ایآر

 جون ....مامان بچه ام....قهر نبوده.... یا

 خدا ییییوووا
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 ....ایآر-

 جانم-

 بپوشم... یمن چ-

 خنده منفجر شد... از

 ...رمیگیواست م یکه دوست داشت یبازار ههههرچ میریخانمم االن م-

 

 . می.آقام. زندگ ایبود آر نیخوشحال بودم. مزه اش به ا میلیخ ومدیمن از بچه بدم نم واقعا

 . به بچه عالقه داشت و من باعث شدم به آرزوش برسه...وجودم

 

 

.... 

 سال بعد... پنج

 

 ....یراو

 

 نیواسه امشب کرده بود با احسان و آذ یزیبرنامه ر یاومده بود خونه...کل شهیتنها خونه بود...امروز زود تر از هم ایآر

 نیرمراسم رو به بهت نیکرده بود ا یزیوقت بود که برنامه ر یلیخ ایآر رنیقرار بود امشب تولد آنا رو تو رستوران بگ

 ...رهیشکل بگ

 ...کردیبه خودش نگاه م نهیبود... و داشت جلو آ دهیخوش دوخت پوش یکت و شلوار سرمه ا هی
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 در به صدا در اومد... زنگ

 رو محکم بغل کرد ویبا عجله رفت سمت در و در باز کرد.. و جلو در زانو زدو بغلش و باز کرد.آر ایآر

 ....ییییییبابا-

 قربونت برم پسر گلم ...-

 ییحله بابا یهمه چ-

 کت شلوارشو بپوشه. ویده آقا آراوهوم ...فقط مون-

 ...یمنو تو مامان میهمون که تازه باهم ست کرد-

 اره پسرم همون...-

 

 ....ایآر

 

 اومدو با دو رفت سمت اتاقش اما تو راه طبق معمول کوله شو انداخت وبعد رفت سمت اتاق... رونیاز بغلم ب ویآر

 تو اتاق... یبرینم فتویچرا ک یمارو حرص بد یپسرم چرا دوست دار-

 بعد... قهیدق پنج

 .یپسر آماده ا گل

 بابا ؟؟ یندارم راست شتریمامان که ب هیبزنم  پیت خوامیم گهیبابا بزار د نه

 جونم-

 . ادیسودا هم م-

 ادیپدر سوخته؟؟آره م یتو سودارو چکار دار-
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 ....رفتی... که داشت با کراواتش ور مرونیعشق بابا از اتاق اومد ب وبعد

 شالگردن مشکل دارم. نیبا ا شهیمن هم ییبابا اه

 کراواته. نیکه ا ستیشال گردن ن نیپسرا-

 ...شهیم یچ ینزن نویحاال ا-

 دل مامان واسم قنج بره دیباشم.با رررریباشم چشم گ  پیمث تو خوش ت دیاااا....نگو بابا خان منم با-

 تو گلو... یریم ییهلو شمینجوریتو هم ایبه چشممم ب یا-

 .یبزنم...کاش فقط خودت بزن النیجلو مامان و دیبار با نیاسترس دارم واسه اول بابامن-

 ...اریب النتوی...برو ووویاااا....آر-

  

 ییییقنج بره....هع نیداره دل مامانش واسه ا الیخ شهیهم کنهیتورو خدا با ما رقابت م یدید پسرمارو

هار پسر چ وی.. آرارمیاما به رو نم شمیحسود م یلیمنم خ شهیم میحسود گهیکه م دمیاوقات به آنا حق م یبعض واقعا

 به  به من رفته بود و چشم و ابرو و دماغ ویصورتش به آنا رفته بود...دهن و چونه آر یساله مابود... که تمام اجزا

 یمشک مواشم رنگ...آنا

 

 برگشت... ویآر

 یتو جه کرد میایبه هم م یلیاااا...بابا...ما خ-

 .ادایاالن مامان م گهید سایاو ایوروجک ب-

 .میستادیهم ا یو که دم دست بود از کنار مبل بر داشتم روبرو النیبه دست منم و النیو و سادیاومد کنارم وا ویآر

 ...رمیبگ رداشویبتونم روحرکاتش کنترل داشته باشم وا  نکهیواسه ا البته

 .میچشمک شروع کرد هیبا
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 به جا بود... یهمه چ کشمیکوچ یحرکت پاش و نشستا یفداش بشه حت باباش

  

 تموم شد. آهنگ

 ...ای....آرولیا-

 ...ایپسر احمق بازم شدم آر-

 ..گهید ییایبگم بگم آنا...توآر یپس چ-

 احمق جون من باباتم...-

 ...ینه بابا تو که داداشم-

 علف بچه. هینقشه دوماهمون برآب شه. امان از دست تو  نهیکه مامان نب نیبزارم تو ماش النارویمن برم و -

 امون از دست خودت دوعلف بابا.-

دوست داشت برادر صدام  شهیبودم... وهم اشیتموم بچه باز هیبود... حق هم داشت پا ویمنو آر یشگیبحث هم نیا

 کنه...

 

 

 رو گذاشتم وبعد رفتم باال... النایو و نگیتو پارک رفتم

رو مبل نشسته بود و زانو هاشو  وی...آرکردیبحث م ویکه با آر ومدیآنا م یدر باز کردم....رفتم داخل که صدا دیکل با

هر ق ی..وقتشدیبا نمک م یلیداده بود خ هیو دستاشو به زانواش وصورتشو به دستاش تک بایجمع کرده بودتقر

 .کردیم

 که بغ کرده. یکرد کاری...بازم پسرمو چویسالم مامان آر-
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بهمون  یلیهردومون خ دیجد پیآخه ت گهیبه همد میشد رهیهم خ دنیوبا د رونیاز اتاق کالفه اومد ب آنا

بود.اما  نطوریکه دوس داشتم آنارو بغل کنم و ببوسمش مطمئنم آنا هم هم یکیمن  یمواقع نجوریومدایم

 ...شدیخان که نم ویبخاطرحضور آر

 که لب زدم شب...شب..وبعد چشمک... کردیهنوز داشت نگاهم م آنا

 

 ...ویآر یهم با حرص گفت:بابا آنا

 جانم-

 امروز تو مهد...دوستشو زده... ویآر-

 کردمو گفتم.. ویبه آر ینگاه

 ..ویآر گهیراست م-

 ...گهیآره راست م-

 بگو منم بدونم. هیبچه آروم یلیکه خ چارهیاون وقت چرا اون ب-

 

 .دیبدون دحتمایاه...انگار با-

 خب آره بگو..-

 پسره نی...ایپدرمن ...برادر من ...آدم حساب-

 پسره..دوروور سودا بپلکه. نیا ادی...منم خوشم نمرهیگیدستشو م چرخهیدوروور سودا م همش

 

... هیرتیلقمه اش کرده بودم...بچه ام غ هیبخورمش االن  شدیاگه م ینیگفت... یچ نیخدا ا ایگفت.. یچ نی...ها ا جانم

 ه؟؟یمگه چ
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اگه  شدیاونم مثل من خنده اش گرفته بود اما خب بچه درست ادب نم رونیبه دست اومد ب فیاز اتاق ک آنا

 .میدیخندیم

 دوستشه ... شهیپسرم اونم هم باز خب

 غلط کرده دوستشه.-

 آنا. شمیطرف نم الیگودز نیمن با ا-

 دعوا کنه. دینبا فهمهیهفته دوچرخه رو ازش گرفتم...بعد م هی یباشه باهاش طرف نشو...منم وقت-

 

 نکردم. یاما من کار بد ری...مامان ...اصال سه هفته بگری:بگویآر

 میبر شهیرمیحاال د میزنیدر موردش حرف م بعدا

 ماچ محکم کردمش... هیتو بغلم و  دمشیجلو و کش رفتم

 خودش... یپسر بابا میبر

 

... 

  میشد ادهیپارک کردمو پ ابونیکنار خ نویماش

 .لهیرستوران خاموشه..البد تعط یچرا المپا ایوا آر-

 ...شهینه بابا حتما برقا قطعه... االن درست م-

 بود( یبرق ییکشو یدرها نیا از... )شد باز که در  و یسمت در ورود میرفت

 و دست و سوت باال رفت... غیج یروشن شدو صدا برقا
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 .ایاوعرشیسودا..آرمان و مان نوی...خانواده من...خانواده آنا..احسان و آذبودن....محناو شوهرش همه

 عشق و تشکر به من انداخت و منم جوابشو با لبخند دادم... یاز رو ینگاه آنا

 ...میاضافه ا نجایما انگار ا رهیم شیکه پ ینطوری...اونی:خانما آقااحسان

 ..دهنتو ببند  احسان-

 ...دینگاه هارو حداقل تو جمع سانسور کن نیمن بعد پنج سال ابرادر  گهی:خب راست مآرمان

 ...کنهیبرادر زن چه م گنیم نیبه ا-

 بچه امو... نی:چکار دارمامان

 .یفدات بشم مامان-

 ...ی...مااااماندهیم ی...چه معنیچ ینی  ی:بابا خجالت بکش مامانویآر

 

 از خنده.... میحرف همه مون منفجر شد نیا با

 ...وهیهمه به آنا و صرف شربت و م کهیاز تبر بعد

 رو به درخاست من پخش کردن... یتیو ال بایز آهنگ

 . رفتم کنارشو کندیپوست م وهیم ویداشت واسه آر آنا

 کردن... یاحسان.. مارو همراه یبلبل یسمتش دراز کردم که همه با دست و سوتا دستمو

 تو دستم گشمیبود کشوندمشو دستمو دور کمرش حلقه کردم...ودست د یکه واسه رقص خال ییوسط مهمونا جا به 

 روقلبم.... دونستیدستشو م یشگیهم یگرفتم و آنا هم جا

و ت یبودم...هنوزم وقت نیزم یمرد رو نیتر ازین ینداشت و انگار ب یزمان و مکان واسم معن دمیرقصیبا آنا م یوقت

 ...و صداقت...ی...پاک ییایر یاز جنس آنا...ب ییایدن هیتو شدمیغرق م شدمیم رهیچشماش خ
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 رفته ادتیبود...فکر کردم  یعال یلیممنونم خ ای:آرآنا

 بره... ادشی...آدم تولد نفسشو شهیعشقم مگه م-

 هم زمان... میبه قسمت راستمون انداخت یزدو نگاه یلبخند

 ....نیآذ احسانو

 ...ایو مان آرمان

 نامزد شده بودن... یو عسل که به تازگ ریوام

م و به گارسون گفت زیسمت م میهم نگاه عاشقانمون به همگره خورد با تموم شدن آهنگ دست آنا رو گرفتمو رفت باز

 ...ارهههیب کویکه ک

 عکس سه نفره از خانواده خودم.. هیبودو  یسفارش کیک

 خانواده خودم قربونشون بشم من( یی)اله

 ...کیدن کاز فوت کردن شمع ها وپخش کر بعد

از  ونوالنامیو میرفت وی...هواسش نبود...منو آرزدیکنم آنا داشت با خانما حرف م ییبزرگمو رو نما زیبود سورپرا وقتش

 که یبود یپشت در ورود میاورد نیماش

 مآیسنگ تموم بزار دی...اصال هول نکن باویآر نیبب-

 ...میییحله بابا جون من بر یبابا....همه چ یا-

 ..حاال۳....2....1داخل آروم گفتم  میو درباز شد باهم رفت میستادیدر ا یربرو

 

 ...آنا
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نه صح دنیبه طرف صدا برگشتن...باد دنوینبود...همه صدارو شن النیو هی یصدا نیا دیبه گوشم رس یالنیو یصدا

 روبروم.

 زنهیانقدر قشنگ م ویآر نیمن فداش بشم ا ی.اله ایآر

جانم مث باباش داره به من  یپلک بزنم ا یروبروم بود دوست نداشتم حت میزندگ یصحنه  نیباتریخدددااا ز یوا

 بود ایاز آر یشده ا یتمام حرکتاش کپ کنهینگاه م

 قشنگشون تموم شه. یرفتم و منتظر بودم ملود جلو

 نگاه کردم. میزندگ زیعز یتموم شدن آهنگ همه دست زدنو با تموم عشقم به هردوتا با

 کرد. میتعظ هیو نییپا اورد النویو ویآر

 بابام ینیریمن و ش یبه دوست داشتن میتقد-

 

بچه  ویدیرو م یبچه ا یوقت اانداختیادآری.اداش منووبودیمنظورش آر خوامینامی:عسل منم ازادمیشن رویام یصدا

 خواستیم

 رفت. یمثل من چشم غره ا عسلم

 

 بازکردم و زانو زدم که خودشو انداخت تو بغلم . بغلمو

 بودپسرم یعال-

 بابا بود. یهمش زحمتا یمامان-

 .ردیدوختم که داشت با لبخند به ما نگاه م ییایوعشق نگاهمو به آر بالبخند

 . یبابات درد نکنه قلب مامان دست

 ییبابا ای یحاال راستشو بگو عاشق من-
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 عاشق هردوتاتونم.-

 .یتو عاشق بابام دونمینمال من که م رهیسرم ش-

 .دنیهمه خند ویحرف آر نیا با

 نینطوریمنم عاشق بابامه...اصال همه مامان باباها ا نی.ناراحت نباش مامان آذوی:آرسودا

 میرو دوست داشته باش گهیماهم همد اینداره دختر عمه ب یاشکال-

 دنیهمه خند ویحرف آر نیگفتن ا با

 .ییعمو ویگفت: آر ویرو به آر احسان

 جونم-

  یدیچرا عمو...نترس دآخهیبا ام یکرد یبابات گفت چ-

 گفت: یبا کالف ویآر

 

 

 در ضمن. رتشیرفته بود عمومرده و غ ادمیبابا تازه  یا 

 به سودا کرد و ادامه داد. یبا اخم نگاه بعد

 

 کنهیخودشو لوس م یلیخانم خ سودا

 بچه رو من چکار کنم نیا اخدای 
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 نیشد سیوقته اگه خس ریگفت د یبا کالفگ نینداشت که آذ یواحسان تموم ویآر یجمع به حرفا دنیخند

 .میکه ما بر نیبگ نیکادواتونو به زن داداشم بد نیخوایونم

 سرکار. میصبح بر دیخانم همه با نیآذ نیگل گفت یآ-ریام

 

 رو واسم گرفته بودن بعد از تشکر  یقشنگ یکادوا واقعا و  گرفتم یکی یکیهارو کادو

 ..سیخس یپس تو چ ای:آراحسان

 لطفا... نیوبه مامانش گفت مامان جعبه رو بدر ایآر

 هم با لبخند جعبه رو دست من داد. ایگرفت و آر ایاوردو به سمت آر رونیب فشیرو ازک یجون جعبه ا آذر

 

 ...ایآر یچه کرد یییرو باز کردمو....وااا جعبه

 برداشتمو روبه جمع تکون دادم روهوا... نویماش چیسو

 ...اااااایممنون آر-

 خدمتت. چیفعال سو نگیمبارکت باشه خانمم...البته االن خونه است تو پارک-

 ...یمررررس-

 تولدت مبارک...-

 

 

 میوهرکدوم به سمت خونه هامون حرکت کرد میتموم شدن مراسم  از رستوران به اتفاق  هم خارج شد بعد
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.... 

 ودو بردش به سمت اتاقشکرده ب وروبغلی...آر ایتو خونه. آر میخونه رو باز کردمو رفت در

 شده... یمرد گهی:ماشاهلل پسر باباش دایآر

 بودم زن که نبودم...مرد بودم از اول ... ی:پس چویآر

 .یپدر سوخته تو که خواب بود-

 خواب نبودم خودمو زدم به خواب .-

 

 یباال یموامو دم اسبتاب و شلوارک عوض کردم...  هیبا لباسامو  به کل کالشون گوش بدم رفتم تو اتاق و نموندمو

 ...رفتم تو آشپز خونه و سه تا آب پرتغال اوردم...رونیسرم بستمو از اتاق رفتم ب

 کنارپدر و پسر. ورفتم

 رو رو خودم حس کردم... ایآر رهیخ نگاه

 رو بخور و مسواکتو بزن برو بخواب. وهیمامان آب م ویآر-

 کردو پاشد به سمتش رفت... یبا اخم به باباش نگاه ویآر

 در اومد چارهیب یایآخ آر ایآر یپا زد به پا بانوک

 ...یکنیم نیپاشو گرفت پسر احمق چرا همچ ومحکم

 .یمگه خودت خواهر مادر ندار یکنینگاهش م ینجوریچرا ا-

 ....گردهیم ینجوریو ا کنهیسر نم یچرا مامانم جلو تو روسر اصن

 

 ....ااایآر
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 به باباش رفته بچه ام. گهیبود د یرتی... غگهیمن بود د یثمره زندگ نمیکردم و البخند نگاهش  با

 من مسخرتم.. یزنیلبخند م چرا

 

 خان چون خانممه.. ویآر-

 خانممه... یگیم پرسمیبابا هروقت م یا-

 

 گرفتمو انداختمش رو شونم و بردمش سمت اتاقش... پاهاشو

 وقته خوابهههه... گهید-

 بگو ولم کن... ی....مامانخاااامییینم-

که  یبیغر بیعج یوسواال یتو اتاق کمکش کردم لباساشوعوض کرد...وبعد از مسواک با هزااار بدبخت میرفت

 ...دی.باالخره خوابناستیجوابشون فقط کار ابن س

 ....مدوست داشتم تا خود صبح نگاهش کن دیخوابیزدم...اونقدر دوستش داشتم که هروقت م شیشونیبه پ یا بوسه

 که دادیم نیخونه نشون از ا یکیاز اتاق...تار رونیچهره معصومش چشم برداشتم و رفتم ب از

 هم رفته بود واسه خواب.... آنا

 .دمیدر اتاقو بستم و رفتم رو تخت کنار آنا دراز کش یدر اتاقمونو باز کردم وارد شدم به همون اروم آروم

 ...دی:باالخره خوابآنا

 قبل خوابش. یاز جواب دادن به سواال اووووففف آره بعد-

 روبازوم گذاشتم و شهیآنا رو مثل هم سر

 ؟؟یدیتو چرا نخواب-
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 ...ادیتو خواب به چشمم نم یمن ب یسوال احمقانه ا چه

 و شروع کردم به نوازش مواهاش... دمیزدمو به سمتش چرخ یلبخند

 ریشب بخ-

 ...ریشب بخ یاز هفت خان رستم گذشتم که تو بگ ریشب بخ ویچ یچ-

 

 ...آنا

 لبش زدم یرو یبوسه کوتاه دمویخند

 ....و

 

 

که   یکه االن در حقم کرد ی... لطفیانداخت میکه به حکمتت تو زندگ یکی...از نقطه تارزیممنونم بابت همه چ ایخدا

 ....امیآدم دن نی..احساس کنم خوش بخت ترعیباعث شده ...من....آنا رف

 

 (NM:gh:مه گل )سندهینو

 از جانم.... زتریبه همسر عز میتقد

 عاشقانه ) دانلود از کافه بازار( یبرنامه رمانها یاختصا یرمانها یسر از

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 



 یهمسر اجبار

 
689 

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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