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 به نام خدا   

 رمان: احساِس آنا 

 ی :آواشرلسندهینو

 : مقدمه

 یده یم  ڹبارا  زیشور انگ ی بو

 یده ینگاهت بر دلم جان م با

 

 ی خوب و مھربان و صادق بسکه

 یده یفراوان م  یدلم عشق بر

http://www.romankade.com/
https://t.me/romankade_com
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 بمان  میبا قلب تنھا  خواهشا

 ی ده یانسان م ی فقط تو بو  چون

 

 

 

 

 

 باز کردمو وارد خونه شدم  درو

 دم ی د یاطیمامانو کنار چرخ خ شهیچرخوندمو مثل هم چشم

 _سالم مامان 

 ماهت دخترم  ی _سالم به رو

   دمی کنارشو گونشو بوس رفتم 

 ی _مادرجان برو غذاتو گرم کن بخور  حتما گرسنه شد

 ؟ ی _شما خورد

 _اره گل من پاشو  

 ند شدم زدمو از جام بل ی لبخند

 ....................................................... 
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بودم از جام  دهیبه ساعت نگاه کردم اوه اوه ساعت پنج بود چقد خواب  دمویکش ی ا ازهیخم
 زدم  ی نگاه کردمو لبخند  نهیبه سر و صورتم بزنم به خودم تو آ  یآب   هیبلند شدم رفتم 

 

 بود  یاطیمامان باز کنار چرخ خ 

 یانقد کار کن زارمینم گهید یبری م نی خودتو از ب یدار گهی _مامان بسه د

 زدو گفت  ی لبخند مامان

 ندارم می_من حالم خوبه دخترم مشکل

 شه یم تی زی چ هیزبونم الل حتما  ی ادامه بد ینطوری_اگه هم

 از جاش بلند شدو گفت  مامان

 راحت باشه  التیپا شدم خ ای_ب

 گفت  کرد ی م یکه داشت با انگشتاش باز یرو فرش و درحال نشست

 وقشته  گهیپدرت االن د  شیپ یبر  ی خوایآنا نم گمی_م

 شدمو گفتم  ره ی غم به مامان خ با

ازم گرفته بود مامان همه کس من   ی_اگه من واسش مهم بودم تا االن حتما خودش سراغ
 یی تو  ایدن نی تو ا

 شدو گفت  رهیبهم خ یاشک  ی با چشا مامان

 یراحتو دار یزندگ  هی_اما تو هم حق  
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  یول ستین رپامی لوکس ز نی ماش هی کنموینم یکاخ زندگ  هیدرسته تو    ی_االنم راحتم مامان
االنم پاشو   شهیوضعمونم بهتر م رمی عوضش تورو دارم و خوشبختم تازه من سرکار م
 دمی انجام م کارا رو خودم ی  هیقربونت برم پاشو برو دراز بکشو استراحت کن بق

 گفتو رفت تو اتاق  ی باشه ا مامان

  یمامانم وقت ی چاهار سالم بود پدرو مادرم از هم جدا شدن به گفته   یوقت دمیکش یآه
خونه ک از پدرش   نینداشته جز هم ایاز دار دن یچ یمامانم بابام ه یخواستگار ادیبابام م
عمم داشتم که اون موقع ازدواج کرده بوده   هی یو انگار دهی دونه پسر ارث رس هی  نیبه هم

با   نی بودن واسه هم یسرشناس  ی خوب بوده و خانواده  ضعشونمامان و  ی خانواده 
اما   ارن یمامانو به زور به عقد پسر عموش در ب خواستنیدوتا مخالفت کردن و م نی ازدواج ا

خونه چند وقت بعد   نی تو ا  انیو م کننیبا هم ازدواج م یو پنهون کنهیمامان با بابا فرار م
که مامانم باشه از ارث محروم کرده و همه   ترشو دخ شهیو معلوم م ره یم ایپدربزرگم از دن

  هیفکر کنن   نکهیو زنشم بدون ا   میباشه دا  می دا یعنیارثشو داده به تک پسرش که  
 خارج  رنیم شهیو واسه هم  کننیجمع م ستویهست و ن  یخواهر دارن هرچ

که بابام توش کار   یشرکت سیروز رئ  ه ی نکهیبلندپرواز بوده مثل ا شهیبابام هم گهی مامان م 
کمک دستشو شرکتو   ادیشرکت بزنه ب  رازیتو ش خوادیم یوقت ده یم شناهادیبهش پ کرده یم

و    بندهیم  لشویو بار و بند  کنهی م یبا هم اداره کنن بابام از خداخواسته با مامان خداحافاظ
بابا با دختر   ادوی درخواست طالقش واسه مامان م یبعد از مدت اما ادیم ی دبه زو گهیم

پسر داره   هیهمون مردپولدار که چندسال از خودش بزرگتره و از شوهرش طالق گرفته و 
   کنهیازدواج م

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

 ده ینم  کنم مامانم اصال به خودش استراحت دا ی کار پ هی دی _ژاله با

   می مدرسه شدم با هم مچ شد نیو ا  رستانیکه وارد دب یدوستم بود از زمان نی بهتر ژاله

 دستمو گرفتو گفت  ژاله
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 به بابا بسپرم؟؟  ی خوای_م

 وفتهیاون بنده خدا به زحمت ب خوامی_نم

 _خفه آدم شده واسه من 

 زدم پس کلش  دمویخند

  نیداشت در ا ادیداشت اما آشنا ز  کی شرکت جمع و جور و کوچ ه یژاله خودش  ی بابا
 مواقع..

شغل در  هی بتونه  دی باباش گفته بود شا گزرهیکه ژاله به باباش گفته بود م ی هفته از روز هی
ترم   ان یپا ی البته تا امتحانا پلممیواسم دست و پا کنه اونم بعد از گرفتن د یحد منش

 نمونده بود  یزیچ

وحشت   دمی آمبوالنس در خونمون د  هیکه  داشتمیآروم داشتم به سمت خونه قدم برم  آروم
زدم ومامانو   غیج کردنیسمت در مامانو با برانکارد داشتن سوار آمبوالنس م ددمی زده دو
  فیسوار آمبوالنس شدم سرمو محکم تو دستام گرفته بودم مامانم قلبش ضع زدمی صدا م

 کنم  کاریچ ایکنم خدا کاریبشه من چ شیز یچ اگهبار سکته کرد بود  هیبود 

  دنیبرگشتم که با د م یشد  ادهیاز آمبوالنس که پ کردمیم هیفقط گر   مارستانیبه ب دنیرس تا
 ...ذهنم پرواز کرد سمت گزشته هیمرد رو به روم خشکم زد اون اون چقد شب

 ه بابات نیا یننیبیمردو م  نیا نیعکسو بب نی _دخترم ا

کنارش بود   گمیپسر جوون د   هینبود واقعا خودش بود  هشیبودم شب ره یبهت بهش خ با
 که  زل زده بود بهم 

تو وجودم   یحس چیسال هه ه نهمهیبعد از ا  کردیم کاریچ نجایشده بودم بهشون ا رهیخ
 مارستان یسمت در ب دم یبهش زدم و دو ی نبود تنه ا

 ....................................................... 
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 مامانم چطوره حالش خوبه؟   تیدکتر وضع ی _اقا

 عمل کنن اما.... دی _با

 ؟ ی _اما چ

   دی ممکنه ..مادرتون رو از دست بد یعنیعمل پنجاه پنجاه هست   نیتو ا تی_احتمال موفق

 بهش نگاه کردم یناباور با

 ؟ ی _اگه عمل نکنه چ

 ...انیو از پا درم کشنیدرد م یر_اونجو

 دم ی دیمامانو م رفتمیم د یبا کردمیم هیاروم گر  اروم

 سمت پرستار رفتم 

 نم یقبل عمل مامانمو بب تونمی_م

 _اره گلم 

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

 غم رفتم سمت مامان چشماشو باز کرد پرواز کردم سمتش با

 ؟یدرد دار رمیبم ؟ی خوب ی_مامان

   ی قول بهم بد هی  خوامیفقط م ی_آن

 نگاه کردم بهش

  ی_جانم مامان چه قول 

 پدرت  شیپ یبر   امیب رونیعمل ب ن ی_قول بده اگه من نتونستم سربلند از ا 



 احساس آنا 

 
9 

 

 ادامه دادم خت یاشکام تند تند ر یزنیم هی چه حرف  نی_مامان ا 

 حتما   یشینباشه مامان تو حتما خوب م ایدن خوامیم ی_تو نباش

 عمل  غ یت ریراحت برم ز الیبا خ خوامیقول بده م  ستین ی ادیوقت ز  ی_آن

 پاک کردمو گفتم  اشکامو

 زدمو گفتم  ی مامان لبخند دمی_قول م

مامان همه   شهیخوب م زیهمه چ م یمونی..کنار هم م رونیب  ی ایمطمئنم تو سربلند م ی_ول
 ز یچ

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

بشه سرمو تکون دادم نه نه اصال  ش یز یاگ مامانش چ چوندمیاسترس دستامو تو هم م با
 بهش فکر کنم   خوامینم

 دم یرو روبروم د دمی که همون پسرجوون رو که کنار بابام د برگشتم

 _بردنشون اتاق عمل؟ 

 زد  ی اومد کنارم نشست پوزخند یم نشستم رو صندلسرمو تکون دادمو رفت آروم

بمونم من پسر   شتیاومد ازم خواهش کرد پ شی براش پ یمشکل اضطرار هی_بابات  
 همسرشم 

 زدم پسر همسرش!!  ی پوزخند

 زدم  ی سرد لبخند

بدون مراقبت پدرم بودم   م یسال زندگ   13ندارم  یبه کس یازیمن ن یممنون ول نجاشم ی_تا ا
دلمم    مونیزندگ  یپ می ریم  رون ی ب ادیمامان ک از اتاق عمل ب تونم ی ماز االن به بعدشم 

 وفتهی دوباره چشمم تو چشمش ب خوادینم
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 بشه.. شی ز ی_واگه مامانت چ

 خشم نگاش کردم تیسمتشو با نها برگشتم

 د؟ یرو ببر  فتونیتشر   ستی _بهتر ن

 زد  ی پوزخند

اگه مادرت سربلند   یفکر کن دی با یهام رو به رو بش تیواقع یسر هی_دخترکوچولو بهتره با 
 ی بکن ی خوای م کاری چ ادین رونیب

حالمو بدتر کنه؟؟انقد فشار روم بود که با   کردیم یسع  ای  دادیم یاالن داشت منو دلدار نیا
 حرفاش  دنیشن

 کردمو گفتم   یرک یستیه ی  خنده

جزبدتر کردن حالم نداشته باشه    ی ا دهی فا چی واسم ه  نجایبابابزرگ فکر کنم موندنت ا  ی _اقا
مامانم   دن ی چون امروز رفته د دمیبه اون پدرخوندتم بگو فکر نکنه نفهم یبر یبهتره پاش

سر   ییاگه بال  یواسه قلب مامانم سمه ول  گهید زیو هزارتا چ جانیشده  ه یحالش اونطور
 کشم یهم تورو هم اونو م ادی مامانم ب

بود انقد تند تند حرف زده بودم که به نفس نفس  به داد شده  ل یصدام تبد گهی د آخراش
 افتاده بودم 

 شدو گفت   رهی تو چشمام خ کی اورد نزد سرشو

   نمی_فکر کنم امشب از شدت ترس خواب بب 

 کردو از جاش بلند شد  یاعصاب خورد کن ی  خنده

 حالتم خوبه   یعنی چرخهی زبونت که خوب م یبه مراقبت داشته باش ازی_فکرنکنم ن

 یتاد سمت در خروجراه اف بعدم
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 !یزدم..عوض  ی پوزخند

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

 اومد  رون یگزشته بود که دکتر از اتاق عمل ب  دوساعت

 رفتم سمتش  تند

 دکتر حال مامانم خوبه مگه نه؟ ی اقا شدی_چ

 انداخت   نی پا سرشو

 نه نه مامانم مامانم.. دی لرز بدنم

 اوردن یمادرتون دوام ن یول می کرد می تونست ی_متاسفم هرکار

 شد یچ دمینفهم گ یو د  نیرفتو افتادم رو زم ی اهیرو سرم اوار شد سرم س ایدن

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

امتحانام    نکهیفقط ا دمینفهم  یچیچهل روز ه نیتو ا  گزرهیروز از زمان مرگ مامان م چهل
نه دلم   تونستمی نه م طی روز بعد مرگ مامانم شروع شده بود درست بود ک تو اون شرا 10
کرده بودم تونستم   ادیز  یچون در طول سال خرخون یکه درس بخونم ول خواستیم

 خوب بودم  یلیامتحانا رو خ

االن اومدم   کردمی نگاه م کردیم  یاطیو خ  شنستیکه مامان م  ییبه جا  شنستموی شب م هر
 سر قبر مامان بابا هم هست هه بابا 

 من  ی خونه  ی ا یب دی امروز با ی بسه هرچقدر خودتو زجر داد گهی _آنا پاشو د

 زدم و برگشتم سمتش  ی پوزخند

که االن هستم واسم محل   یینجایا  کشمیزجرو م نی شتریتو ب ی خونه  امی ب ی_اتفاقا وقت
 تو   شیپ امیب  شدمیم یگه راضارامشه اگه به مامان قول نداده بودم عمرا ا
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  نی انداخت پا سرشو

 یکن تی خودتو اذ  خوامیفقط نم یتو بگ ی_هرچ

 زدم  ی پوزخند

  چوقتیها؟ با اومدنت مامانم رفت کاش ه ی سال کجا بود 13  ؟ی _تا االن کجا بود
 ی ومدینم

هفته بعد بهم خبردادن که پدرش مرده   هی_آنا من همون موقع که از مادرت جدا شدم 
 ی شیو تو کامال در رفاه بزرگ م  دهی بهش رس ی ادیکر کردم ارث ز پس ف 

 موضوع باهاش بحث کنمو نداشت  ن یبخوام سر ا نکهیزدم واقعا ارزش ا ی پوزخند

   می _بهتره بر

 راه افتادم نشیاز جام بلند شدمو به سمت ماش 

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

خونه تنها بودم البته ژاله هر    نیمدت تو ا  نی جمع کنم تو ا المویبودم خونه تا وسا اومده
 تنها باشم  خواستمیخونه م  فرستادمشیاما شبا به اصرار خودم م  زدیروز بهم سر م

ه کردم اشک تو چشمام جمع شد  مامان نگا  ی که جمع کردم دوباره به جا المویوسا
 برم یبالشتو با خودم م ن یبالشتشو برداشتمو بو کردم ا

 دور تا دور خونه چرخوندم  نگاهمو

 _خداحافظ مامان 

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

  یهرچ دم ی عالم درخت و گل د هینگه داشت نگهبان درو باز کرد   ال یو  هی  ی جلو ن یماش با
 م ی شد ادهی نگه داشتو پ نو یماش  دهی بهتر د ال یو  می رفتیجلوتر م
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 آنا  ی خودت خوش اومد ی _به خونه 

 کردمو گفتم  ی نگاه سرد بهش

 شهیمن نم ی خونه  چوقتی ه نجای_ا

 تو   می رو باز کرد و رفت ال یو در

 کتشو گرفت   کوی دادم خدمتکاره اومد نزد ص یخانوم ک از رو لباس فرمش تشخ هی

 به من نگاه کرد منم با تعجب بهش نگاه کردم منتظر

 به من  دی بد دیاری_خانوم پالتوتون رو درب

 راحتم   ینطوریهم  ی_مرس

 تکون دادو رفت  سرشو

  ی پوش بود پوزخند کی زن ش هی نفر بود برگشتم سمت پله ها  هیکفش  ی پاشنه ها ی صدا
 زدم حتما زنشه

   ی خوش اومد زمی _سالم عز

 جلو اورد و گفت  دستشو

   نمین نگ_م

 یباهاش دست بدم ول خواستیدلم نم مودیبه نظر م ینگاه کردم زن مهربون افشیق به
کنم دستمو جلو بردمو باهاش دست   نکارویبود بزرگ تر بود و دورز از ادب بود که ا یهرچ
 دادم 

 نجاست یا  یک  نی_به به بب

   مارستانیپله ها همون پسره تو ب ی باال
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 خانوم قاتل  ی_چطور

 نرفته بود ادش یهنوز  ن یا دمی کش یپوف

 خوب باشم   دیرو مخم راه نرن شا  شونیمضخرف و مثال منطق ی با حرفا ای_اگه بعض

 زد  ی پوزخند

 جلو اورد دستشو

 _من کارن هستم 

 باهاش دست بدم گفتم   نکهیدستش نگاه کردم بدون ا به

 _آنام  

 سمت بابا  برگشتم

 _اتاقم کجاست 

با اخم   نی نگاه کردم همچ دیارن که دستشو با اخم و حرص زود عقب کش به ک  یرچشمیز
 انگار باباشو کشته بودم  کردینگام م

 باالست صبر کن مارال خانومو صدا کنم بهت نشونش بده  ی _طبقه 

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

بودم از تخت   دهیساعت خواب  2ظهر بود   2به ساعت نگاه کردم ساعت  دمیکش ی ا ازهیخم
کردم   سهی اتاق و با اتاق خونه خودمون مقا نی نگاه به اتاق لوکسم کردمو ا هی  نیاومدم پا 

قشنگ تر اومد اون موقع با وجود مامان و   ی لیخ اش یاز نظرم اون اتاق با تمام سادگ 
 خوشحال تر بودم  یلیخ می زندگ  هیحضورش تو 

  ریپام گ شد یچ دونم یکه نم نیپا  امیخواستم از پله ها ب رونیباز کردمو اومدم ب دراتاقو
 محکم دستمو گرفت و برگروند   یکی هو یکه  نیپرت شم پا  خواستم یکردو م
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 بود!!  کارن 

همه پله   ن یمطمئنا از رو ا دادی شدم اگه نجاتم نم  رهی بهش خ می تو چشم شده بود چشم
 ازش تشکر کنم؟  د یبا  مودیسرم م یی بال  هیو   وفتادمیم

 زدو انقد کف دستمو فشار داد ک بلند گفتم آخ  ی پوزخند

 اوردیصبحو سر دستم درم یکنم داشت طالف  فکر 

کوچولو بعدم دستمو ول کردو رفت   ی شده بود ی_اگه دستتو نگرفته بودم االن ضربه مغز 
   نیپا

 گفتم  آروم

 یروان هی_وحش

 ا یوفتیب  نی االن نزاشت از پله ها پا نیهم ینمک نشناس یلیخ آنا

 م یشام نشسته بود  زیسرم

 خانوم گفت  نینگ

 ی خورینم  یزی _آنا جان چرا چ

 ندارم فقط ... لی_راستش م

 زم؟ یعز  یدار ازین یزیچ_

 به دوستم زنگ بزنم   خوامی_م

 برداشتو گرفت سمتم  لشویزدو موبا ی لبخند

 زنگ بزن.  زمیعز  ای_ب
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و پاک بودن از تو   یچون مهربون دی شا  امدینگاه کردم بر خالف انتظارم ازش بدم نم بهش
 بلند شدم  ز یلب تشکر کردم و از سر م ری گرفتمو ز لو یصورتش معلوم بود موبا 

 _الو 

 _سالم ژاله منم آنا 

 بده  یخبر توووپ دارم مژدگون هیدختر   ی خوب شد زنگ زد یآن  ییی_وا

 گفتم   دمویخند

 ؟؟ یبترش ست ی خواستگار واست اومده قرار ن هی_چ

 یمنش ز یپشت م تونهیگاوم نم ی تو گاو نمیبیم کنم ی اصال االن که فکر م دمی_هر هر خند 
  نهیشب

 اومده  ریفعال شد نکنه کار گ شاخکام

 شده  یچ نمی_درست حرف بزن بب 

 ی _اول مژدگون

 گفتم  دمو ی کش یپوف

 دم یم  یبهت بستن برمت ی _اکه گاره جور شد م

 گفت  دویخند

شرکته چون  هی هیمنش  المونیاز فام یکی  گمیوقت باشه باو م هی  یوفتی _به زحمت ن
خودش بنشونه   ی رو جا یکی  دی قبلش با  یاستفعا بده ول خوادیم گهیشهر د هیبرن   خوانیم

 کردم یمنم تورو معرف

 و گفتم  دمیکش یاز سرم خوشحال یغیج
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 _عااااشقتممممم  

 برگشتم که با دوتا چشم که زل زده بودن بهم روبه به رو شدم کارن بود  و

  ی ادامه بد یتونی به صحبت عاشقانت م  شمی _مزاحم نم

 زدو رفت باال  ی پوزخند بعدم

 نی بود ا یک  یآن ی_آن

 مثال  می _پسر نامادر

 داشتا    یی_اوه  عجب صدا

 خوبه(   ی لیخودمم قبول داشتم صداش خ زدمیقد قد مرغ افتادم)زر م ادی  شتری_من که ب

  یکن یهلو احساس همزاد پندار ی با اون صدا ستی ن یازین زمی_نه عز

 دن یشروع کرد به خند بعدم

 برم شرکت  دی با  ی_خفه بگو ک 

 صبح برو به آدرس.... 10_فردا ساعت  

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

خوبه   یمطمئن شدم همه چ   ینگاه کردم و وقت نهیخودمو تو آ  گهیبار د هیو آماده   حاضر
  ون ریاتاق من بود اومد ب ی در اتاقو باز کردم همزمان با من کارن هم که اتاقش رو به رو 

 ابروش باال رفت  ی تا هیبه سر تا پام کردو  ینگاه

   ر ی_سالم صبح به خ

سر   یکلشو که اونجور خواستم یسرشو تکون دادو رفت انقد حرصم گرفته بود که م  فقط
زحمت داشت فکشو به کار بندازه رو پله ها بودو   یلیرو پودر کنم انگار خ دهیتکون م
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کردم  یر ی باال کردمد نشونه گ  یشیالت نمابه ح فمویشدمو ک   کینزد ن ی پا رفتی داشت م
برگشت   هوی که  شهیبه کلش اونم پرت م زنمی م نویتا مثال بزنم به سرش تصور کردم االن ا 

 شوک بهش نگاه کردم

 باال کرده بودم نگاه کردم  یکه اونطور یف یتعجب به منو ک  با

 اوردمو گفتم  نیپا فویک  عی شده بودم سر هول

 نم یباال بب ی از نما فمویک  خواستمی...من....ااومم مزهی_چ

 خنده یاز ته دل محوش شدم کثافت چقد قشنگ م ی خنده  هی  دیخند

 چشم چرون نباش!  آنا

 گفت  

 سمت من که؟  یپرتاب کن فویکه اون ک   یخواستینم انای_اح

 با خودم گفتم   اروم

 فقط بخنده   شهیم ی_چ

 زدو گفت   ی تک خنده ا دوباره

 ؟ یگفت یزی_چ

 شه یم رتونی _نه نه من عجله دارم بهتره برم شمام د

 تو قالب مغرورش فرو رفتو گفت  دوباره

 م ی _درسته بهتره بر

 زودتر رفته بود    یصبحونه بابا نبود انگار   زیسر م می نشست

 د یخانوم پرس نینگ
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 رون یب یبر  ی خوای_آناجون م

 _اهوم  

 رسونتت ی_خب پس کارن م

 رم یم یخودم با تاکس ستین یازی_ن

 سرشو تکون دادو گفت  کارنم

 مامان   گهی _راست م

 حرص نگاش کردم  با

   گهید  یرسونیمامان سر راهت آنارو هم م هیچه حرف نی _اع کارن ا

 تکون دادمو گفتم  یی سرمو با پرو منم

   ستیدور ن اد یخانوم منم راهم ز  نی نگ گنی _راست م

 بزنه رو خورد خواستیکه م ی بهم نگاه کردو لبخند کارن 

 خنده هاشو نگاه گنم  خوامیم خندهیچرا نم یلعنت اه

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

که کارن بهم   یبا نگاه چپ چپ  یول نمیعقب بش یرو صندل  خواستمیم  می بود نیماش سوار
 شدمو اومدم جلو  مون یکرد پش

 _آدرس 

 که بهشو دادم  آدرسو

 زو با تعجب برگشت سمتم  ترمز

 کار؟ یچ  یبر ی خوای_اونجا م
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 _وا مصاحبه دارم

 ی تو هنوز کنکورتم نداد  قایدق ی چه مصاحبه ا ؟ی_مصاحبه دار

 دم یبا حرص بهم سا  دندوماو

 یواسع منش ست ین یشغل انچنان خاص یول  احرضت یعل یدونیم  وی _خوبه که همه چ
 برم  خوامیشدن م

 بعد از چند لحظه مکث برگشت سمتم  دویکش ینفس

 پول داره  یکاف ی اونجا بابات که به اندازه  ی بر ی خوای_چرا م

خودم  ی رو پا خوامیندارم م یاج یسال ول کرد احت  13که به خاطرش منو مامانمو  ی_به پول
 ستم یوا

  یتو اون شرکت کار کن ی_الزم نکرده بر

   یچ یعنی_

 با حرص گفت  دویکش  یقینفس عم دوباره

 اونجا  ی ....الزم نکرده بر هیادم عوض هیاونجا   ئس ی_ر

 دهنمو باز کنم که ادامه داد خواستم

 شرکت من   ی ایب یتونی_م

داد؟ البته در هر صورت   شناهادویپ نی اونجا نرم ا نکهیواسه ا  یعنیتعجب نگاش کردم  با
ه دادو قبول کنم؟؟اصال  ک  یکار شنهادیپ یبرم اونجا ول خواستمینم دمی حرفو شن نیا  یوقت
 کجا نه؟  کنم یواسش مهم شد من کجا کار م  هویکه من   شدیچ

 _فقط زودتر فکراتو بکن وقت ندارم
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بود نبود؟باالخره تو   بهیغر  هیخب کارن که بهتر از  کردمیکار جور م دی باالخره با دی من با خب
 م یکن یم  یخونه زندگ  هی

 _قبوله  

 روشن کردو راه افتاد   نویزدو ماش ی نصفه ا لبخند

 ؟ی کار کرد پوتری_تاحاال با کام

 گفتم   آروم

 _نه

   یری بگ ادی  دی _با

 شهیم  یچ تی قبل هی_منش

 گه یبخش د هی فرستمش ی_م

 شرکت ...بابامم هست؟  نی_تو ا 

که بابام واسم گزاشته و   یبا ارث  نجارویا  ستیپدربزرگم  ن ایشرکت بابات   نجای_نه چون ا 
 مکرد سی تالش خودم تاس

که مامانش با بابام ازدواج کرده چند سالش   یزمان یعنیرخش نگاه کردم  مین به
هشت سال از من بزرگ تره پس اون   نکهیا یعنی ن ی سالش باشه ا 25 خورده یبوده؟بهش م

 سالش بوده  12زمان 

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

 داشت!!   یلوکس شرکت

 گفت   شیتو دماغ ی بود با اون صدا یکارن که سرتاپا عمل هیمنش
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  ارهیکار کنه که رو ب وتر یبا کامپ ستیبلد ن یرو که حت یکی بود  دیبع ارادیک  ی _واقعا از اقا
 شششش یمن ا ی جا

 به سرتاپام انداخت  ینگاه  ریبا تحق بعدم

 !! ی عقده ا ی ازش بدم اومد دختره  یلیخ

 سمت اتاق کارن و در زدمو درو باز کردم  رفتم 

 بده    ادی وی زیاسفالت بهم چ ی دختره  نیا خوامی_من نم

 کردمو گردنمو قر دادم  یصدامو تو دماغ  بعدم

 شششششش ی_ا

  دویبه گردنش کش یدر پنهون کردنش داره دست یکه معلوم بود خندش گرفته و سع  کارن 
 گبت 

 بدم  ادتی  امیاالن من ب یانتظار دار  ی_پس چ

 که نداره؟  یاشکال  ادیبه دوستم ژاله ب زنم ی_نه زنگ م

 نداره  ی_نه مشکل

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

 کردم با تعجب نگام کرد  ف یتعررو واسه ژاله  ماجرا

 کرده  ری گ شتی_گمونم گلوش پ

 به خودم اومدمو گفتم  عیسر یبا تعجب نگاهش کردم ول چندلحظه

 ی بد  ادیرو بهم   وتریکامل کار با کامپ دی سراغ کارمون امروز با می بر  ای _شعر نگو ژاله ب

 ی شونه هاشو باال انداختو اومد نشست رو صندل ژاله
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................. ..................................... 

شرکت ابنجا حوصلم   نیا یاتمام ساعت کار  یعنی عصر بود  6ساعت نگاه کردم ساعت  به
 ی کارمندا تو طبقه ها ی  هیکه کارن بود و بق سی طبقه فقط دفتر رئ ن یچون ا  رفتی سر م

 بودن  گهید

اومد با سرعت رفتم   یزیچ ه یشکستن   ی و صدا  یداد بلند کارن که گفت لعنت ی صدا هوی
 سمت در اتاق و درو باز کردم

 مات موندم دمیکه د ی صحنه ا دنید با

 رفتم سمتش   عیسر   مودیتو دستش خورد شده بود و از دستش خون م ی ا شهیش وانیل

 وحشت بهش نگاه کردم  با

 گفت  آروم

 رون ی_برو ب

 رم ی_نم

  اوردو گفت باال سرشو

 کنم یاخراجت م ی_نر

 بهش نگاه کردمو گفتم  م یمستق منم

  ادی_از دستت داره خون م

 زد  داد

 رون ی_به درررررک گفتم برو ب

 ولش کنمو برم   ینجوریا  توسنتمینم یخوردم ول یدادش تکون از
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 گفتم  اروم

   رمیو بعدش م  کنم ی_فقط دستتو پانسمان م

 شد  ره یچشمام خ تو

 _چرا واست مهمه؟ 

 گفتم  

 تونم؟ ی م ادیاز دستتون خون ب ینطوریبزارم هم تونمی نم دیانسان هی_بالخره شمام  

 نگفت  ی زی نگاه کردو چ بهم

برداشتمشو    دمویکش ینفس راحت هیاول ی کمک ها  ی جعبه  دن یسمت آبدار خونه با د رفتم 
 رفتم سمت اتاق کارن

 راحتش نشسته بود ی کاناپه  رو

 ورتشو برگروند سمتم کنارش ص  نشستم

 جنس مخالفه  هیمنظورم   ؟ی دوست داشت وی _تا حاال کس

 زد یچرا قلبم تند تند م  دونستمی شدم نم  رهیخ بهش

 _نه

 زدو گفت  ی پوزخند

 عاشقتم  یگفتیم یبه ک   یداشت لی _نه؟؟پس اون روز پشت موبا

 باشه قشمیعاشق رف تونهی_دوستم بود..ژاله ادم م

 یدوست دارم که چ ویبدونه من کس خواست ی م د؟؟یپرسیسرشو تکون داد چرا م آروم
 بشه؟ 
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 دم یگرفتمو کارمو شروع کردم همونطور که حواسم به دستش بود پرس  دستشو

 ؟ ی دی سوالو پرس نی_چرا ا 

 مردم یم ینداد ..داشتم از فوضول یجواب

 واسش مهم شده بودم؟  یعنیحرف ژاله افتادم   ادی

امروز صبح از شدت حرص   نیآنا تو چت شده  هم ایبه خودت بخودم تشر زدم  به
 یزاری االنم که حرف تو دهن پسر مردم م یکلشو بکن  یخواستیم

 _تمومه  

 جام بلند شدم  از

   یندارع تو جدا بر یخونه پس لزوم  رمی_صبر کن منم م

 سرمو تکون دادم  

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

 کالم آرامش بخش در حال پخش بود    یب یقیموس هی  مینشسته بود نی ماش تو

 ؟ ی ایشرکت همراهم م ی از شرکا یکی  یبرم مهمون خوامی_فردا شب م

 تعجب نگاش کردم من؟؟  با

 نرفتمو.. یمن تا حاال مهمون دونمی_خب....نم

 ی کنینداره فرداشب تجربش م ی_اشکال

بود که   بیعج یدوخت و تنم کرد ول دو یخودش بر  یهنوز موافتمو اعالم نکردم ول من
 نبودم یناراض
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کردم از   یباهاش دردو دل کردمو خودمو خال یکل  ال یاز سر مزار مامان اومده بودم و تازه
کارن اومدو و روبه   کرده بودم چشمام باد کرده بود نشسته بودم رو کاناپه که هیگر   یبست

 روم نشست  

 شده بود  رهیچشمام خ به

 ؟ ی کرد هی_گر 

 گفتم  نو یانداختم پا  سرمو

 _سر مزار مامانم بودم

 که چشمات باد کنه ی کن هیانقد گر د ی_نبا

 بود  د یبهم توجه کنه...از من بع  نکهیاز ا  ودیمی نگاه کردم خوشم م بهش

 خانوم و بابا هم اومدن نشستن   نینگ

 ی کنیتو شرکت کارن کار م دمی_شن

 بابا نگاه کردمو گفتم  به

 _درسته 

 سر کار  ی بر  ستین یازین یبه خودم بگ  هیکاف یدار ازین ی_چرا؟ هرچ

 بگم که کارن جواب داد  یز یچ خواستم

 داشته باشه اقا مهرداد  یازیخونه به پول شما ن نیتو ا  چکسیه کنمی_فکر نم

  کهیاز من نه بلکه واسه ت ت ی جمله رو واسه حما نیکارن نگاه کردم احساس کردم ا هب
 انداختن بهش گفته 

 به کارن نگاه کردو گفت  یعصبان بابا
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 شرکت من از اونجا استعفا بده  ی ایب یتونیم یکار کن ی خوای_آنا دخترم اگه م

 کنم  عیضا  چکدومشویه تونستمی نگفتم نم یزیچ

 و پوزخند جواب داد  یلکسی با ر کارن 

آنا   کنمی پرداخت کنه که فکر نم یمبلغ هنگفت دیکه تو قرارده بره با  ی_اگه قبل اتمام مهلت 
 ره یبخواد از شما پول بگ کنمی داشته باشه و بازم فکر نم یپول نیهمچ

تو قرارداده چون اصال قراردادو   یز یچ نی همچ دونستمیکردم نم یتعجب به کارن نگاه با
 ه بودمو امضا کرده بودمبا دقت نخوند

 برگشت سمتمو با حرص گفت   بابا

   دمی_آنا استعفا بده پولشو م

 گفتم  اروم

 .... ستین یازی_ن

 زدو گفت  ی لبخند یروزیبا پ کارن 

 ی _پس آنا تو مال من

 م یکرد ی گرد شده به کارن نگاه ی با چشما همه

 داده گفت  یچه سوت دیک خودش فهم  کارن 

 کنهی ت من کار مبود که تو شرک  نی_منظورم ا 

خندشو بخوره منو کارن    کردی م یخانوم هم سع نی نگ کردویفقط با حرص نگاه م بابا
   می همزمان از جامون بلند شد

 گفتم 
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 استراحت کنم  رمی_م

 گفتم  یخودمون ی لیخنده و خ ریباال زدم ز م یپله ها رفت از

 ا یداد ی_چه سوت

به   دمیکارو ادامه داد که تهش چسب نی قدم اومد جلو منم چند قدم رفتم اخر انقد ا چند
 تو چشمام زل زدو گفت  خوردیکه نفساش به گونم م یشد طور  کمی نزد وارید

 ؟ ی _سوت

 تعجب بهش نگاه کردم آب دهنمو قورت دادم با

 _ها؟....

جنبه  یب ش ینطورین همم زدی شد  و لبخند زدقلبم تند تند م رهینگفت و فقط بهم خ یزیچ
 چه برسه به االن  گهیبودم د

   دنی نگام کردو بعد شروع کرد به خند گهید کمی

 افشو ی_ق

که تهش بهت بخندن زبونمو در اوردم  یبازیخودتو م ینجوریخاک تو سرت آنا که ا ی ا
   نیبراشو رفتم تو اتاقم و درو محکم بستمو پشتش سر خوردم رو زم

بود پس   ک ی شدم نزد   کیبهش نزد  کمی تا  گهیم کنه؟ی فکر م یخودش چ شی االن پ یعنی
 وفته یب

 سرمو گفتم   زدموتو

 آنا  یی_مثل بچه ها 
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 خوامیم  ارهیوقتا اونقد که حرصمو درم یگاه ه؟یواقعا احساسم نسبت بهش چ یول
فقط دوست    خندهیم یوقت  ای زدی شد قلبم تند تند م کمینزد  یچرا وقت ینصفش کنم ول

 دارم نگاش کنم؟ 

ساعت   یبود پس مهمون 4کنم به ساعت نگاه کردم ساعت  کاریامشبو چ یمهمون یییوا
و   دمیکش  یشده پوف  مونیپش دی نگفت؟شا  یزیراجبش بهم چ  گهیچند بود؟؟چرا کارن د

 گه ید گهی اگه بخواد باهاش برم خودش بهم م الیخیگفتم ب

  داشیشده وگرنه پ مون یشده بودم حتما کارن پش رهیتختم نشسته بودم و به مالفه خ رو
 شد یم

  هید با در اتاق اومد رفتم سمت در اتاق و بازش کردم کارن بو ی تقه  ی لحظه بعد صدا  چند
 جعبه بزرگ دستش گفت 

 ؟؟ ی رو که فراموش نکرد ی_مهمون

 شدم   رهیبه جعبه خ ی حرفشو ندادمو با کنجکاو جواب

 ه یچ نی_ا

   یبپوش د یکه امشب با یی_لباسا

 زدمو گفتم  ی لبخند

 _خودم  لباس داشتم 

 یبپوش نویامشب ا خوامی اما ازت م دونمی_م

 گفتمو جعبه رو ازش گرفتم  ی ا باشه

منظرتم،فقط حواست باشه بابات و مامانم متوجه نشن که با من   نی _ساعت هشت پا
 رون ی ب یقراره بر
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 سرمو تکون دادم و درو بستم  اروم

داشت و شونه هاش باز بود و   نیبلند بود دامنش چ  یلباس کرم  هیرو باز کردم  جعبه
 ....... یپاشنه بلند مشک یشو کفا  یساده مشک ی نداشت با پالتو یپوشش

 بود 7ساعت 

 تنم کردم  لباسو

 دمیکش یبازه پوف  یلیجلوش خ فیفقط ح مومدی زدم چقد بهم م ی لبخند نهیآ  ی جلو رفتم 
شال براق   دنی توشه با د یز ی چ هیو کالفه دوباره به جعبه نگاه کردم ک احساس کردم 

 رنگ گل از گلم شگفت  یکرم

  هی نینداشتم واسه هم  ی ادی ز یشیزدم لوازم ارا طرف شونه هیساده به  یلیخ موهامو
کردم شالو سرم کردم که بعد بندازم رو شونه هام پالتو رو تنم کردمو و   یمعمول  شیآرا

 ینکرده بودم ول یخاص شیآرا  نکهیکردم با ا ی قد نهینگاه تو آ  هیکفشامم پام کردم  
 خوشگل شده بودم

نبود حتما تو اتاقشون بودم   یکس نی پا دمیکش ینگاه کردم نفس راحت نویپله ها پا از
نشسته بود درو باز کردم و   نشیو رفتم سمت در....کارن تو ماش نیتند از پله ها اومدم پا

 بود برگشت سمتو گفت   یسوار شدم سرش تو گوش

 _بالخره اوم.... 

 بهم نگاه کرد   ره یمن حرفشو نصفه ول کردو خ دنید با

 زدم  ی لبخند

روشن   نویبزنه ماش  یحرف نکهیبدون ا  دویبه گردنش کش  یصورتشو اون ور کردو دست  عیسر
 کرد و راه افتاد  
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اصال من    ؟ی خوشگل شد ویکرد ریبگه چقد تعغ یآنا انتظار داشت  یبسته شد االن چ شمین
 دونم یخودمم نم یچرا راه افتادم باهاش برم مهمون

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

منتظر بهم    رهی خانوما رو بگ فیبود تا کت و ک  ستادهی خدمتکار که دم در وا می شد ال یو وارد
پالتومو در اوردمو و دادم دستش شالمو هم از رو سرم برداشتم و انداختم رو   کردی نگاه م

 شونه هام برگشتم سمت کارن  

 چقد سر و صداست   نجایا گمی_م

 تعجب بهش نگاه کردم  با

 گفت   یعصب یلی تا باال بهم نگاه تهشم خ نی از تا پا یه

 ؟؟ ی دی پوش  هیچ نی_ا

  یگرفته بود اساس خندم

 بپوشم   ی داد ی که خودت اورد  نوی_حالت خوبه کارن؟؟ ا

 ؟ی تا حاال انقدر حرف گوش کن شد  ی_از ک 

 بخندم  تونم یتا م نمیگوشه بش  هیبرم  خواستمیم

 اشتباه کردم به حرفت گوش دادم؟؟  یگیاالن م یعنی_

 بهم رفت  ی نداد و فقط چشم غره ا جوابمو 

 تو   می رفت

  ادیز یبا کس  یتونیکه م ییکن تا جا  یسع  رویاز دوستام گرم نگ چکدومی _گوش کن با ه
 یگوش  هیاگه نه هم که  ی ایفقط اگ الزم بود هرجا که من رفتم باهام م  یحرف نزن

 ینیشیم
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برم   لهیوس  هیکه هر وقت خواست مثل   نجا یکردم اگه الزم بود؟؟پس چرا منو اوده ا یاخم
جلوشو گرفته   یک  مودیکه تنها م ینطوریداره هروقت خواست بزارتش سرجاش؟؟ خب ا 

 بود 

 _اما...

نگاشو دنبال   ری مس کردیجا نگاه م هیسرخ شده به   ی با چشما کپ کردم افشیق دنید با
اما چرا   زدی مرد هم سن و سال کارن بود حرف م هی که داشت با  دمیدختر رس هیکردم تا به 

 بود؟؟  یکارن انقد عصب

 ن ی جا بش هی_برو  

  کاریچ خوادیکارن م نمیبب خواستم یم نمیبهم گفتو به سرعت رفت اون سمت نرفتم بش نویا
 بود   یانقد عصب یکنه؟؟ اصال سر چ

باال   ی و برد طبقه  دیاول با خشم به اون مرد نگاه کرد بعدم دست دختره رو کش کارن 
 نجام؟؟ یبود؟؟ من چرا ا یسرجام خشک شدم دختره ک 

 بانو؟  دی دی م یی_افتخار آشنا 

 بود ...خودشه  ستاده ی همون مرد که کنار اون دختره ا برگشتم

 ؟ ی کارشیتو چ ی مدکه با کارن او  دمی_د

 دم یپرس ناخوداگاه

 بود؟  یباال ک  ی _اون خانوم که با کارن رفت طبقه 

 د یخند

 ؟ ی دونی _واقعا نم

 _نه
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 کارنه  هی ....اون دختر نامزد قبلیستی کارن ن ی دوستا ای  کای _پس از نزد

  شناسمیکه نم یی به درد اومد منو اورده جا ؟؟قلبمیزده سرجام خشک شدم نامزد قبل  بهت
 کجاست و اونوقت ولم کردو با نامزد سابقش رفت؟؟ 

 و ....  رهیدست نامزد سابقشو بگ  دی _چرا کارن با

 به چشمام نگاه کرد و گعک  کمی

 نم یجا بش هی می _بهتره بر

 م ی کاناپه نشست هیرو  می رفت

  شیسال پ  هی  استیاسمش رو   ی دی که د یاون دختر کنمیم  فیخالصه واست تعر یلی_خ
 وارعاشقشه وونهی االنم د یکه کارن عاشقش بود حت  ی با کارن بهم زد در صورت شو ینامزد

 جاش بلندشدو با پوزخند گفت  از

 کردم برام گرون تموم بشه و بعدم رفت  فی واست تعر نارویچون ا  دی _شا

 !! یبد شد لعنت ی لیحالم خ یچرا ول دونم یکردم نم بغض

 اومد سمتم   کارن 

 گفت    عیسر

 م یبا هم برقص   دی_آنا با 

 و گفت پاشو  دیتعجب نگاش کردم دستمو کش با

 برقصم  ستمی _من بلد ن

 ست ی_مهم ن

 گفتم ..  ستیمهم ن یچ یعنی_
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 زد  داد

 انقد حرف نزن   ستی_گفتم مهم ن

که کنارمون بودن با   یچند نفر یمتوجمون نشد ول  ادیز یباال بود کس  کی موز ی صدا  چون
 جب بهمون نگاه کردن تع

 رقص   ستیمنو برد وسط پ  دویکش دستمو 

 انداختمو مثل اونا منم دستمو انداختم دور گردنش  هینگاه به بق هی

  ی زدی سرم داد م د ی_نبا

بود اعصابم خورد   رهیفقط به رو به روش خ دادینم  تی نگاه کردم اصال به من اهم بهش
حالم از خودم بهم خورد که   رقصهیم  یکیکه داره با   ایرو دنی شده بود سرمو برگردوندمو با د

اون دختره نظرش   خواستیبا من برقصه مثال م خواستیکار اون م هیانقدر سادم واسه تالف
  رونیب  تی جمع ونی از م دموی خودمو عقب کش  عیسرم داد زد سر نجلب شه به خاطر او 

نتظر خدمتکار بودم اشکام  .....م د؟ ی اریاومدم و به خدمتکار گفتم:ممکنه پالتومو واسم ب
  کردمیچقد احمقم چقد احمق که فکر م  کرد؟؟منی واقعا داشت از من سواتفاده م ختیر

 بوده   گه یجور د هینگو داستان اصال  یمهمون ام یقائله که گفته باهاش ب تی واسم احم

 _آنا 

 ستمش  برگشتم

 د یکه دستمو کش رون یخدمتکار نشدمو خواستم از در برم ب منتظر

 م زل زد  چشما تو

 ..... دمیم حی_واست توض

 شروع کرد به حرف زدن  مینشسته بود نی ماش تو
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 داد نه؟ حی بهت توض زویهمه چ  ی_اون پسره عوض

 سمتشو با پوزخند گفتم  برگشتم

 باشه... یداد عوض حی واسم توض  زویچون همه چ کنمی_فکر نم

 شد   رهیخ بهم

 کرد  فی واست تعر ی_چ

بود و    یکه تو مهمون استیبهم خورده نامزدت همون رو   تینامزد  ینامزد داشت نکهی_ا
  یهنوزم عاشقش  نکهیا

 تکون داد و گفت  سرشو

 _درسته 

 زدمو گفتم  ینیغمگ لبخند

 نجا؟ یا ی _چرا منو اورد

 انداخت و گفت  نیشد سرشو پا رهیخ بهم

 ایکنه  احساس خطر  ای رو دی تا شا  یدختر برم مهمون هیبا   خواستمی....مایرو خواستم ی_م
 از دست نداده گاهشویاحساس کنه بهتره برگرده تا جا  دونمیچم

 کردم و گفتم   یرک یستیه ی  خنده

 تو شرکت تو کار کنم؟  امیب یگفت نیکارن حتما واسه هم یسواستفاده گر یلی_خ

 خشم نگام کرد   با

   ستی ن ینطوری_اصال ا

 امشب معلوم شد حرکت کن منو برسون خونه...  زی_بس کن همه چ
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 ی که کمکم کن خوامی_آنا ازت م

   وفتیزودتر راه ب یرو دار یلیزدمو گفتم خ  ی ؟؟پوزخندی فکر کرد ی_تو واقعا راجب من چ

 خونه می بود  دهیرس

   امیشرکت نم گهی_د

 زد   ی پوزخند

ما هم که طبق اون  شرکت من دو ی اینبود که گفتم ب نی_اوال که بهت گفتم من به خاطر ا 
   ی بد ی ادی پول ز  د یبا  یقرارداد اگه بر

 غیج

 توش  شی شرطو ند نیمن اصال ا ی_قراراد چ

 زدو گفت  اوردیاون لبخنداش که حرصمو درم از

  یچشماتو باز کن یخواستیمشکل خودته م گهی _اون د

 زدمو گفتم  یعصب لبخند

 ی شیم مونی_پش

 خنده   ریز زد

 شد   خی تنم س ی _نگو دختر موها

 داد زد نی باز کردمو محکم بستم از تو ماش نویسرشو بکنم در ماش  ی موها خواستمیم

 مگه ارث باباته  یبدبدخت دار نی ا کاری چ ی _هوو

 گزاشتم رو دهنمو گفتم  دستمو 

 رون ی ب می منو تو با هم رفت  فهمنی_اروم تر حرف بزن االن م
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 ست ین ی_واسه من که مشکل 

   نتتینب یحواست باشه کس گفتی بود ممن  ی _ارع کامال معلوم بود عمه 

 افتادم سمت خونه راه

  ی ا گهید  ی نشستم اومده بودم شرکت چاره  ی......................................................رو صندل
 ...  امیب  خواستینبود هرچند انگار خودمم دلم م

 زنگ خورد برش داشتم   تلفن

 _شرکت ساخت و ساز.. 

 _منم 

 بود اه   کارن 

   اریدادم بهت رو هم ب روزیکه د  ییواسم پرونده ها ار یفنجون قهوه ب هی_

 _باشه  

 گزاشتم     ینیس هیسمت آبدارخونه و قهوه رو درست کردم و تو   رفتم 

   زیزدمو رفتم تو سرش تو لپتاب بود پرونده هارو گزاشتم رو م در

 سمتم  برگشت 

 _خب منتظرم 

  ستیقرارم ن  ستمیکارا ن نجوریکه گفتم بهت من آدم ا شبید ؟ ی هست ینتظر چ_م
 قبول کنم  شناهادتویپ

 د ی دهن باز بهم نگاه کردو خند با

 یار یپرونده هارو ب یبود بر  نی_منظورم ا 
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موضوف فکر کرده بودم االن   نی به ا یخجالت قرمز شدم خاک تو سرتتت آنا خاک از بست از
   زنهیداره راجب اون حرف م کردمیفکر م یگفتیم یهرچ

 به سمت در که گفت رفتمیداشتم تند م ارمیرفته بود االن م ادمی_آها...

 ی _راست

 سمتش  برگشتم

 گفت  دویخند  دوباره

   ستی نفس حرف نزن واست خوب ن هی_انقد 

 ی رو آب بخند مرگگگگ

   رونی بهش رفتمو از اتاق رفتم ب ی غره ا چشم

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

 بخرم  چی رفته بودم واسع خودم ساندو رونی آسانسور اومدم ب از

 رفتم سمت در اتاق ی با کنجکاو  مودیزن از اتاق کارن م هی ی صدا

  ستمین ینطور یما خب من ا ا  یباش ی ا گهیبا کس د یتونی _کارن متاسفم که به جز من نم
تو   یمطمئنم هنوز کس گهی د  ی ادامه بد تی به زندگ  دی نباش بالخره با ینطوریتو هم ا

 مگه نه؟   ومدهی ن تیزندگ 

 و خودخواه بود  یدختره چقد عوض نی ا سوختمممم

  دهیطرف در شن مودیکفشش که داشت م ی پاشنه ها ی اخرشون بود چون صدا ی حرفا انگار
   شدیم

 با تعجب بهم نگاه کرد   ایباز شد رو در
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 بود!!   خوشگل

 فقط صدامو بلند کردمو گفتم   کنمی م کاریچ  دنیتو اتاقش نشسته بود نفهم یانگار کارن 

 _کارن عشقم من اومدم...

   کردی گرد شده داشت بهم نگاه م ی تو و درو بستم کارن با چشما رفتم 

 ر ی اه جو گ یشآدم ب ی خوای م یآنا تو ک   یعنیبه دندون گرفتم  لبمو

 لبخند مرموز اومد سمتم  هیبا  کارن 

 ی گفت  ی_االن چ

 واسش لوچ کردمو گفتم  چشمامو

 گفتم  یز یچ هیشدم   ری...هوا برت نداره ها جوگ ی _الحمدهلل کرم شد

 کش اومد و گفت  شتریب لباش

   یتا ته بر دی با یگفت ینطوریاالن که ا گهی_د نه د

 بهش نگاه کردمو گفتم  پوکر

 م ی کباب شد م یصواب کن می _اومد 

 گفت   دوی خند کارن 

 یجمعش کن یکه نتون ینزن یحرف یخواستی_م

 جوابم   نهیها مثال خواستم کمکت کنم ا یرو دار یلی_خ

 باال انداخت  شونشو 

 ز ی کلشو بکوبونم تو م خواستمیم یعنیمشت کردم   دستامو 
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 کردمو گفتم  یالک ی  صرفه

 هیچ   فی_خب االن تکل

 ی ایباهام ب د یهم هست تو هم با ایکه رو  رمی که من هرجا م نهیا  فی_االن تکل

 زدم  داد

 ییییی _چ

   واشی  شی_ه

 تکون دادمو گفتم   دستامو 

 امی _بروبابا باش تا ب

 تو بغلش بودم ییجور  ه یپرت شدم سمتشو  دی افتادم سمت در که دستمو کش راه

 تو چشمام نگاه کرد   نویاورد پا  سرشو

 داشت.. یی عجب چشا  یلعنت

 دهنمو قورت دادم آب

سوا استفاده کنه کثافت چشم   خواستیهست م می زیچ  هیبود  دهیزد انگار فهم  ی لبخند
 قشنگ 

 شمرده گفت  شمرده 

 گه؟ ی د ی ای_هرجا رفتم م

 زودتر خالص شم سرمو اروم تکون دادم  نکهیجو و واسه ا ریتاث تحت

 زدو گفت  یثیخب لبخند

 _زبونتو موش خورده؟؟ 
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 _ولم کن 

 نه  ای_اول بگو حرفم قبوله 

 تو کاسه سرم چرخوندمو گفتم  چشمامو

 شه؟ یم  ی_نکنم چ

 کنم ی_خب پس منم ولت نم

 گفتم  دمو ی کش یپوف

 _جهنمو ضرر دلم واست سوخت 

 گفت  دویخند

 _ماشاهلل اعتماد به نفس  

 ولم کرد  بعدم

 و ...  کنمیندونه دارم کمکت م یخودمو خودت کس نی _ماجرا ب

 ست ین یبه نگران یازینظرو دارم پس ن  نی_من خودمم هم 

 و گفتم  نشستم

 ؟؟ ی رو دوست دار ایانقد رو  یعنی_

 نگاه کرد  بهم

 واسه من باشه  دی با ای_رو

 زدم  ی پوزخند

 نه؟ یاز دوست داشتن ا فتی_تعر 
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 م ینکن یتو مسائل هم فضول ای_ب

 و گفتم خنده  ریز زدم

تو مسائل هم   یگیماجرا بعد م نیواسط ا  ی منو اورد ی پا یمنو؟؟برداشت یگرفت  یی_خدا
 :/ م؟یکن یقرارع با تو نقش باز یمن حق ندارم بدونم واسه چ ی عنیم؟؟ یدخالت نکن

 دادم حی_واست توض

 گفتم  دمو ی کش یپوف

 کشه یماجرا طول م نی_چقد ا 

 گفت  لکسیر

 برگرده   ایکه رو ی_تا وقت

غالم حلقه به گوش تو باشم   تونم ی خانوم قصد برگشن نداشت منکه نم  ایرو  نیا  دیشا  ی_زک 
 که

 ی داره تو چقدر کارتو خوب انجام بد ی_خب اون بستگ

 زدمو گفتم  ی پوزخند

که قراره کمکت   کنمیدارم بهت لطف م ؟؟منیرو دار ی لیخ یکنی_واقعا خودت احساس نم
  یکن ینه واسم امرو  ست یکنم پس قرار ن

 بود به من گفت عشقم؟   یخودتم جمعش کن ک  ی که خودت زد  هی_گند 

   یمن دوست داشتم تو نداشت یبگ یتونی_خب م

 دروغ بگم   تونمی _من نم

 حرص چشمامو تو سرم چرخوندم  با
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  کم ی خوادیباشما فقط دلم م دهی ازت ترس نکهینه به خاطر ا یکمکت کنم ول کنمی_قبول م
 ادیدرب ینواخت  کی از  میزندگ 

 سرشو تکون داد دویخند

 توووف  ی زنگ خورد ا  لمی موبا هویو خواب که  لی بودم به به روز تعط ده یجام دراز کش تو

گفت   یقبول نکنم ول خواستمیبود م  دهیخر  لیواسم موبا  روز یبرداشتم کارن بود!!د  لو یموبا 
 که راه انداخته الزمه  ی نقشه ا نیواسه ا ی واسه هماهنگ

 مردم آزار؟؟  ی_تو خواب ندار

 کوه  می بر دی _با

 هیکوه چ  یبخواب جان مادرت سر صبح ری بگ لتعی بابا روز تعط  ؟ی دی _کوه؟خواب د

 حرص گفت  پر

 هم هست   ایرو  می قراره بر  پیاک ی با بچه ها ی _خانوم خرس قطب

 من کپه مرگمو بزارم یبزار می جون نر ای رو شوازیامروز پ  شهی_حاال نم

   یاماده باش 7تا ساعت  شهی_نه نم

 من...بوووووق  یگیم ی_چ

 کرد قطع

 زدم غیج

   شعوری_عنتر ب

 یازم گرفت  لویکارن که خواب صبح تعط یبش  ایرو  یب ی کوبوندم تو بالشت ا سرمو

 از جام بلند شدم تا آماده بشم  دمو ی کش یپوف
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........................................ .............. 

  نیاومدم رفتم سمت اتاق کارنو در زدم درو باز کردم چشمام ع رونیو اماده از اتاقم ب حاضر
 کرد  یابی ارز نشویتا باال از باال تا پا  نی از پا  کروسکوپیم

 ی دی _پسند 

   یستین ی بد ی _ا

 زدو گفت  ی شخندین

 نشده  ری تا د می _بهتره بر

 ن ی پا می تکون دادمو با هم از پله ها اومد سرمو

 م؟؟ ی اول صبحونه بخور ستی _بهتر ن

 گهید م یخور یم یزیچ  هی  می_اونجا که رفت

 مظلوم کردمو گفتم  چشمامو

 _گشنمه  

 چون دوباره گفت  زاشتینم ری کلک رو کارن تاث ن یانگار ا اما

 م یخوری_همونجا صبحونه م 

 زدو گفت   ی اومده بود لبخند رونیخانوم که از اتاقش ب نینگ

 د؟ یر ی م یی_شما دوتا جا

 گفنم   عیسر

 دوستم   ی خونه   رمی _راستش منکه م

 کوه   رمی _منم مثل هر هفته با بچه ها م
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 خانوم سرشو تکون دادو گفت  نینگ

 _ خوش بگزره  

 م ی بود نیماش سوار

 و اونور؟  نوریا می قراره هر روز باهم بر  یعنی کوه  امیقراره هر هفته باهات ب یعنی_

 هست..  ایکه رو  یی_نه فقط وقتا

 هست؟  یک  یدونی_اونوقت از کجا م

  گهی د دنی_کالغا خبر م

 باشه هه  ای چرا دلم گرفت هروقت رو دونمیزدم نم ینیغمگ لبخند

 م ی شد ادهیپ نیماش از

بود با    ایرو  شونمیکینفر بودن دوتاشون دختر بودن که  4کارن که  ی سمت رفقا می رفت
 دوتاشون هم پسر 

 زدو گفت  ی لبخند کارن 

 _سالممم به همه  

خودشو    خواستیکه مثال م ا یجوابشو نداد و همه با تعجب نگام کردن به جز رو یچکیه
 نشون بده  لکسیر

 گفت   کارن 

 _سالم دادما 

 صورتشو طرف من کردو گفت  بعدم

 م ی آنا هستن عشقم زندگ  شونی_ا
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 جنبم   یمن ب دونهی نم یکلمه گرم شد اه لعنت نی گفتن ا با

 اشاره کرد و گفت  ا یبه رو کارن 

 که خانوم فرجام ی دی تو دفتر د روزی د شونوی_ا

    دمی ترک ی بود از درون داشتم از خنده م یدنی د ایرو افهیق  یعنیگفت  شویلی از عمد فام کارن 

 آشناتون کنم دی _خب با

اقا  بعدم به پسر پهلوش اشاره   ری نرگس نامزد ام شونمی اشاره کردو گفت ا ایرو  ی پهلو دختر
هم جذاب بود اشاره   یلیکه خ گه یپسر د هیکردن به  یزدنو ابراز خوشبخت ی کرد اونام لبخند

 کردو گفت 

 باربد   شونمی_ا

 زدو گفت   یک یلبخند کوچ پسره

 _خوشبختم 

   نطوری_منم هم

  ی زدیرو م ا یله له رو روزیتا د یانگار بگن خر خودت  کردن یبه کارن نگاه م یطور هی همشون 
 ت ی شد عشق زندگ  نی ا ی دفعه ا هیچطور 

 هم جلومون بودن   ری و نرگس و ام  ایرو م یمنو کارن با هم بود میرفتی از کوه باال م میداشت

 ودیم ی عقب تنها م باربدم

 م ی بخور یزیچ هی  می ریم ی:من گشنمه ک گفتم

 زدو گفت  ی لبخند

 ها  ییشکمو  یلی_خ
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..هنوز حرفمو تموم نکرده بودم کنیگرسنمه دارم ضعف م یلیمن خ میر یم یک  ی_حاال هرچ
 شد یچ  دونمی ک نم

 بود... ایکه رو ی کارن با سرعت حرکت کرد سمت هوی

 خورده بود    جیپاش پ یجمع شده بودن انگار ایدور رو همه

 خانوم!! یرطکوه ق  ادیبا صندل ن خواستیم

 رو گرفتو بلند کرد منم از دور نظاره گر بودم  ایدست رو کارن 

 گفت   هیکه معلوم بود ساختگ یبا حال ایرو  هوی

 بغلم کنه  دیبا  یکی  امممی راه ب تونمیکارن نم ییی_وا

 بغلم کن  ایکارن ب یگی م یعنی؟؟ یحرص ناخونامو تو دستم فرو کردم که چ از

صورتمو   عیسر نیپا  مودنیک انگار باور کرده بود بغلش کرد با هم داشتن م کارنم
 از شدت حرص قرمز شدم کارن بز!!  نهینب  یکیبرگردوندم که 

  یخوریکوه بعد حرص م ی برگرده االن با کارن اومد ای رو نکهیواسه ا  یشده آنا ناسالمت چت
 ی خوشحال باش د یچرا بغلش کرد؟االن با

   نیپا  دمیتر رس عیوتر بودم سرچون از اونجا جل  من

   دنیرس اونام

 که بغل کارن بود گفت  ینطوریلوسم هم ی دختره  اون

 کنم ی وضع پام رارندگ  نی با ا  تونمی_منکه نم

 ا ی_باشه پس با ما ب
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وگرنه    خوردمیم  یزیچ هی د یبودم صبح با  ینطوریهم شهیهم رفتیم ج یداشت گ سرم
پاهاست سست شد   هوینور  یاالنم که راه رفته بودم که شده بود نور عل کردمیضعف م

 ن ینشستم رو زم

 ییجورا  هی  ایاومد  نی رو گزاشت رو زم ایرو عیچطور رنگم زرد شده سر  دیکه د کارن 
 اومد سمتم  نویانداخت رو زم

 آنا حالت خوبه؟؟    شدی_چ

 از االن  نمینزاشت تو خونه صبحونه بخورم ا شعوریبهش نگاه کردم ب یدلخور با

 ضعف کردم.. کمیفقط    ستین یزی_چ

 بهم نگاه کرد  نگران

 دکتر   می_بر 

 پس  می کردی م کاریخانومو چ ا یزدم رو ی پوزخند

 نخوردم یزیکه چ نهیواسه ا ستین یزی_نه چ

 د یتو موهاش کش یدست

   می خوریم یزیچ  هی می ری..پاشو االن مدی_ببخش

 گرفت و بلندم کرد دستمو 

 _فعال بچه ها  

  کردیبا حرص نگامون م ایرو

 برم   نا یا ری _پس من با ام

 کرد ینگام م یهمه ب حواسش به من بود و با نگران دیکارن اصال انگار حرفشو نشن اما
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 م ی راه افتاد  موی شد نیماش سوار

جواب داده چون بدجور خودشو بهت   ایرو رو  دهیا  نیاالنشم ا  نیهم  کنمی_احساس م
 چسبوند یم

 خوادی بگه م ادیب دی خودش با نباریا ایرو  میدار ی ادیز  ی هنوز فاصله  ستین ینطوری_ا
 برگرده 

 مغرور باشه  ادی_به نظر نم

 زد  ی پوزخند

  خوادیو م  می به دوران قبل برگرد خوادیوقت نم چی_فعال چون خودش منو ول کردو گفت ه 
فراموشش کردم حرص   ی زود نی من به ا   کنهینه واالن که احساس مک   یزندگ  گهی جور د هی
  نباریبه حالت سابق برگردع....ا زی همه چ خوادیبگه م ادویخودش ب یمونده تا وقت  خورهیم

 ... خواد یم  ودشبرگرده خ خوامیمن ازش نم

 م؟ ی_خب کجا بر 

 _خونه

 نگاه کرد   بهم

 ؟؟ ی بخور یز ی چ هیجا   هی می _نر

 بخورم یزی چ هی تونمی _تو خونه هم م

 تکون داد احساس کردم ناراحت شد چرا؟؟  سرشو

 م ی شد ادهیپ می تو باغ بابا هم همزمان پشتمون اومد زدم تو سرم گند زد ن یماش با

 اخم نگاهمون کرد  با

 د ی _شما دوتا کجا بود
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 گفت  یلکسی با ر کارن 

 رون ی_ب

   یلعنت اه

لطف کرد منو   دی کارن تو راه منو د است یکینزد نی دوستم که هم ی _من رفته بودم خونه 
 رسوند خونه

 _کدوم دوستت؟ 

 زدم  ی پوزخند

چندتا دوست   یدونی تو اصال م یدوستامو دار ی انگار آمار همه  یگیم  یجور هی_
 الیخ یب خونم؟یم ی رشته ا خونم؟چهیدارم؟کدوم مدرسه درس م

 یازش دلخور بودم ول ایدن هی  ی ناراحت شدم درسته ک اندازه  ال ی افتادم سمت و  راه
مخصوصا   شدیم گنی شرم د یحرف زدم شا  ینطوریکارن باهاش ا  ی ناراحت شدم که جلو 

 دم یکش یدوتا با هم لجن پوف نی ا نکهیا

زدمو درو باز   یغیج رهیداره رو پام راه م یزیچ  هیجام خواب بودم که احساس کردم  تو
 کردم رفتم سمت اتاق کارن که روبه روم بود و در زدم دروباز کرد

 _کاررررن 

 شده؟  تی زیچ شده یاروم چ شی_ه

   رفتی هست داشت رو پام راه م یزیچ   هی_کارن تو اتاقم 

 تعجب نگام کرد  با

 مثال؟  ی_چ

 یز یچ  یعقرب یسوسک ی مار دونمی _من چم
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 گفت   یکردو با لحن اروم یاروم ی  خنده

 برو راحت بخواب   ستنیخونه ن  نی تو ا یکه گفت یینا یاز ا کدومی _آنا هچ

 _عمرا اگه برم  

 بهم نگاه کردو گفت  پوکر

 میکن کاریچ ی گیم یاالن نصف شب یچ یعنی_

 ی ایو ب یهست بکش یتو اتاقم هرچ یبر یتونی_م

 بانو؟  گهی _امر د

 کنم ی _حاال فکرامو م

کارن اومد   قهیبهم رفتو وارد اتاق شد المپ اتاق روشن شدو بعد از چند دق ی غره ا چشن
 و با حرص گفت   رونیب

 بخواب  ریبرو بگ  ی توهم زد ستی ن یچی_اونجا ه

 عمرا برم تو اون اتاق  رفت ی رو پام راه م یز یچ هی_من مطمئنم  

 شونه هاشو باال انداختو گفت  کارن 

دوتا   نمیاتاق نداره پا  گهیطبقه د نیکه ا یدونیم  یبزن خی _پس شب تو سالن بخواب تا 
 اتاق کار بابات    گمی د یکیاتاق مامانه    یکی اتاق هست که 

 رفت تو اتاقش و درو بست   بعدم

 حرص گفتم   با

 کارن ی گاو یلی_خ

 گفت    ی انقد پام درد گرفت که ناخواداگاه اخ بلند یپامو کوبوندم به در ول بعدم
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نگاه   یبه من که پامو تو دستم گرفته بودم با نگران  کی باز شدو کارن اومد نزد عیدر سر هوی
 کردو گفت 

 ی شدی_چ

 واسش نازک کردم  یچشم پشت

   دیتو موهاش کش یدست

 تو اتاق من بخواب   ریجون برو بگ ی _باشه بال 

 بسته شد  شمیکه زد ن یزدم به به راه افتادم برم که با حرف  ی لبخند ژکوند یخوشحال با

 یبخواب یری رو کاناپه بگ دی با  برهیاز تخت خودم خوابم نم ریغ یی _من جا

 لبامو کج کردمو گفتم  برگشتمو

 تو  ی_اه چقد لوس

 تو سالن بخواب   ادیکه هست خوشت نم نهی_هم

 افتاد سمت اتاقش رفتم پشتشو گفتم.  راه

 نگفتم  یزی که چ _باشه بابا من

و    یرنگ مشک ب ینگاه به اتاقش کردم ترک  هی شدیمالفه بهم دادو رفت رو تختش دراز ک  هی
 بود   دیسف

 گفتم  دمویکاناپه دراز کش رو

 امد ی_از اتاقت خوشم ن

 ی بخواب یری فقط بگ شهی_م

 کارن   گمی_م
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 حالت ناله گفت  با

 به خدا ادددی_خوابمم م

 ؟ یبرگرده و ...اگه دوباره ولت کرد  چ ای_اگه رو

 ؟ی _االن نگران من شد 

 نگفتم  یزیچ

 گهی م ونی و داره هذ هیدار یتو خواب و ب یاروم انگار کارن 

  دونهیکه اصال نخوام برگرده خدا چه م دمی رس ییبه جا  دی _شا

 بود؟؟   یچ ؟؟منظورشیچ

 ؟؟ ی چ یعنی_

 خوابش برده بود...  یانگار امد ی نفساش که منظم شده بود م ی نداد صدا یجواب

  هو یچشمامو باز کردم کارن باال سرم بود  کنهیداره موهامو نوازش م یک ی نکهیاحساس ا با
 رفت عقب  دویدستشو عقب کش عیشدم سر داری ب دی د یوقت

 لبخند مرموز گفتم  هیجام بلند شدمو با   از

 ؟؟ ی کردی موهامو ناز م یداشت ی _تو بود

 دستپاچه گفت  کارن 

   ی باز توهم زد شبی_نه مثل د

 شدم  کی نزد بهش

 ی _مطمئنم خودت بود

 خنده و گفت  ریخواست حرف بزنه که تا نگاهش به سرو وضعم افتاد زد ز کارن 
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 نگاه به سرو وضعت بنداز   هی  رونیب ی ای از اتاقت ب ی خوایم ی به بعد وقت  نی_از ا

روز رفته بودم خونشون و شب   هیژاله افتادم که   ادیوضعم نگاه کنم   به سرو نکهیا بدون 
  دهی اومده بودم و داداش ژاله منو د رونیاز اتاق ب طمیمونده بودم فرداش با سرو وضع خ

حرفو با   ن یهم قایزدم رفتم تو اتاقو اون روز پرهام دق غیج دمی خودمو د یبود و منم وقت
 تر بود کی البته پرهام دو سال از من کوچ ودخنده بهم گفته ب

 خاطراتم بود گفتم  یاداوریکه نشانه از  ی لبخند با

 بهم گفته بود   نویا  گمید یک ی  قای_چه جالب دق

 اونوقت؟  ی_ک 

 _پرهام 

 محو شد اخم کردو گفت  عیسر لبخندش

 هیک  گهی _پرهام د

 ابروهامو باال انداختمو گفتم  طونیش

 بگم  خوادیدلم نم_

 د ی افتادم سمت در اتاق که دستمو کش راه

 واری چسبوند به د منو

 گفت  یبود اب دهنمو قورت دادم عصب ک ینزد یلیخ

 _جواب منو بده  

  ی بودم اساس دهی ترس

 محکم فشار داد دستمو 
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 بگو؟؟  نویها ا یشیم ی_اصال تو چرا عصبان 

 بهش نگاه کردم منتظر

 _خب....خب من نگرانتم 

 فقط بخندم... حسود خان  ن یرو زم نمیبش  خواستمیم یعنی

 _نباش 

 گفت   جیبود گ رهیخ بهم

 ؟ ی_چ

 واقعا هوش و هواس واسش نمونده  نکهیمثل ا نه

 نگران من نباش  گمی_م

بهم کمک   یودار یکنیم یخونه زندگ  هیهم با من تو   یمن یبالخره تو هم منش شهی_نم
  یکنیم

 تم گف لکسیر

 ی منو سوال جواب کن یحق ندار ی_ول

 ازت خواهش کنم؟  د ی_پس با 

 دستمو ول کرد و گفت  اروم

   رونی_برو ب

 مظلوم   ی مات مونده بودم از دستم ناراحته؟مثل بچه ها ینجوریهم

 دهنمو باز کردمو گفتم  ناخوداگاه
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   مونهیواسم م   کتریداداش کوچ هیمثل   کترهی_ پرهام داداش ژالست از من دوسال کوچ
 اون فقط پونزده سالشه

 حالش خوبه   ینگاه کردو لبخند زد انگار بهم

 شرکت   می _پس من برم اماده شم بر

شرکت ازم   ادیامروز ب خوادی م ای برم دنبال رو خوامیم ی ای ب یبا تاکس دی _راستش امروز با
 هم هست مگه نه؟    یخواست دنبالش برم تازه فرصت خوب

  رون یبهش بدم فقط سرمو تکون دادمو اومدم ب ی جواب نکهین ا مشت کردمو بدو دستامو 
 رفتم سمت اتاقم  

پرهام   کردیکه فکر م کشتیداشت منو م شیپ ی   قهیچند دق نیرو تخت هه هم نشستم
 ا یبره دنبال رو خواد یعشقمه االن م

 کارن......  یخودخواه واقعا

شتم پاهامو تکون  دا یبودن عصب  ومدهیهنوز ن اینشسته بودم کارن و رو زمیم پشت
  نیاز ا دی پس نبا ایواسه برگردوندن رو  یینجای تو اصال ا ای.... آنا آنا به خودت بدادمیم

 یناراحت باش  تی موقع

  رون ی اومدن ب دنیخند یکه هردوشون م یدر حال ایآسنانسور اومد و کارن و رو ستی ا ی صدا
 کارن برگشت سمتمو گفت  

 ؟ ی اری_آنا دوتا قهوه م

  زیم ی که رو ییو ناراحت بودم ک ناخوداگاه پرونده ها یتو و درو بستن انقد عصب رفتن
 ز یبود رو همه رو پخش و پال کردم و سرمو گزاشتم رو م

 ؟ ی آنا خوب شدهی_چ

 باال اوردم باربد بود   سرمو
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 گفتم  صادقانه

 _راستش نه

 زدو گفت  ی پوزخند

 آومده؟   ای_رو

 تعجب نگاش کردم با

 ؟ یدونی_تو از کجا م

 م یبخور  یزی چ هی  می با هم بر ی ا یتو حالت بده بهتره ب یانگار یول  ستی _اونش فعال مهم ن

 االن...هه یول  گرفتمیبود از کارن اجازه م ی ا گه ید  تیهر موقع تو

 برداشتم  فمویک  پاشدمو

 م ی_باشه،بر 

 که گفت  می کافه با باربد نشسته بود تو

 بهم گفته  زویخبر دارم کارن همه چ  زی _آنا من از همه چ

 بهت بهش نگاه کردم  با

 گفته؟؟   وی_چ

 تا برگرده  دی کنیم ی نقش باز ایواسه رو  دی دار نکهی_ا

 تعجب بهش نگاه کردم  با

 زد یبخش  نانیاطم لبخند

 بهش اعتمادکردمو گفتم  ناخوداگاه
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  ینقش باز می درسته که ما دار نیا ادرسته واقع م ی _امروز در حد مرگ از دست کارنم عصب
  ینطوریاون منو ا ی جلو دیمن کارنو دوست دارم پس نبا کنهیفکر م ای االن رو  یول میکنیم

شدم دلمم   یباز هیمن ناخواسته وارد  کردیباهام رفتار م  یآبدارچ هی مثل   کردویخورد م
 خورد بشم!  خوادینم

 اوردو جلو و گفت  سرشو

   ی_دوسش دار

 استرس گرفته بودم یچرا ول دونم یتعجب بهش نگاه کردم نم با

 _نه

 گفت   دویخند

 ...  الیخی ب یگی _تو راست م

 نگفتم   یزیچ

   چسبونهیکافه حتما آمپر م ی _کارن بدونه با من اومد

 زدم   ی پوزخند

 چهی_به نفعشه به پرو بام نپ

 ابروشو داد باال و گفت  ی تا هی

   ای_خطرناک

 گفتم   دمویخند

 ی فکر کرد  ی_پس چ

 دوستم   ی برم خونه  خوامیم نجایساعت نگاه کردمو گفتم خب من برم از ا به
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 جاش بلند شدو گفت  از

 دارم ری ماجراها خ نی داشته باشمش منکه از ا  ستیبد ن ؟ی شمارتو بهم بد شهی_م

 ادامه داد دویخند

 خواستم بهت مشاوره بدم  دی _شا

 زدمو گفتم  ی لبخند

 _البته 

که  یاتفاقات ی ژاله و همه  شی رفته بودم پ ال یو  گشتمینشسته بودم داشتم برم یتاکس تو
تهشم گفت   دوی خند یکردم سر موضوع پرهام کل فیمدت افتاده بود و واسش تعر  نیا

 ! دمی مطمئنم کارن دوست داره که البته من درجواب حرفش فقط خند

 و ژاله رفت خونشون م یگرفت یسر مزار مامان و بعدشم تاکس م ی اونجا با ژاله رفت از

   می دی _خانوم رس

 شدم ..... اده یرو حساب کردمو پ هیکرا

 یشیخسته م یکن یط نیبدون ماش رو یمس نیباغ شدم اووف ا وارد

 دم یبلند کردم که کارنو جلوم د  سرمو

 اخم نگام کرد  با

 رفتم  ی ول کرد  یبهم بگ نکهی_چرا امروز بدون ا

 گفتم   محکم

 _چون دلم خواست  

 افتادم برم که داد زد  راه
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 _دلت غلط کرد  

 داد زدم  یسمتشو عصبان برگشتم

جونت   ایاون رو ی من که جلو ی فهمیباشه منم م یعصب  دی که االن با ی_سر من داد نزنا اون 
  نویکه ا ایرو  یول کنمیم  یدرسته که من فقط دارم نقش باز ی کرد کمیکوچ یاونطور

   دونه؟ی م دونهینم

 ستادی که پشت سر هم داد زده بودم حنجرم درد گرفته بود کارن اومد جلوم وا قدان

  خوادیخودش م ایرو  یخب وقت ؟؟ی کارو واسم انجام بد نی که ا یستین  نجای_مگه تو االن ا
 عوض شده باشه  مشیتصم دی پسش بزنم اصال شا دی چرا با نهیمنو بب

 زدم اروم و شمرده گفتم  ی پوزخند

که ارزش دارم  ریبازگ  هی ی اندازه   یباز نی من تو ا یول هیباز  هیهمش  نای_ درسته که ا
تو   میاز اول قرار داشت ی خوردم کرد یمن دوستت دارم و تو اونطور کنه ی فکر م ای ندارم؟رو

وب بهت  منظورمو خ تونمیمن نم دی ....اصال شامیکه انگار همو دوست دار یرفتار کن یجور
برشون   یخواست  یهرطور یکه هروقت خواست ستنین لتیادما وس ارادیک  ی اقا یبرسونم ول

 ردستت ی بار مثل ز هیبار مثل عشقت  هی یو ازشون استفاده کن یدار

تند رفتار کرده بودم؟ لبمو گاز گرفتم   دیشا  خت یکردم سمتش و راه افتادم اشکان ر پشتمو
 ... هیدردم چ دونمی خودمم نم

 اوووف  شم ی برم شرکت که باهاش روبه رو م رفتمی تو اتاق راه م کالفه

 فرار کنم ازش خوادیدلم م  روز ید  ی از دعوا بعد

 ..ستین ی چاره ا نکهی مثل ا دمی کش یپوف

 ن یاماده از پله ها اومدم پا دموی پوش  لباسامو

 گفتمو نشستم    یریصبح بخ خوردنیوم و بابا داشتن صبحونه مخان نینگ
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 خانوم گفت  نیکه نگ خوردمیصبحونه م  داشتم

چون به شرکتم رفت و   شیشناسیکارنه حتما م ی دوستا نی تر یمیاز صم یکی_آناجان باربد  
 امد داره 

 چطور؟   شناسمشی_ارع م

بده خواستم بگم تو هم اگه  یمهمون خوادیامشب م هیمیصم ی از دوستا یکی_مادرش که 
بره   خواد یکارن هم که امروز م رهیتو خونه تنها حوصلت سر م ایبا من ب  خوادیدلت م

   یمسافرت کار

 من خبر نداشتم    ؟؟چرای بهش نگاه کردم مسافرت کار متعجب

 خانوم منتظر بهم نگاه کرد نینگ

 امیخانوم م  نی _باشه نگ

 زدو گفت   ی لبخند

 .............زمی_خوبه عز 

 

 نشسته بودم تلفن دفتر زنگ خورد برداشتم  زمیم پشت

 ...بوووق  اریساده واسم ب ی قهوه  هی_

 !! یبز کوه ارهیلجمو درب خوادیحرص از جام بلند شدم م با

 گزاشتمو در زدم  ین یرو اماده تو س قهوه

 تو   ای_ب

 تو و قهوه رو جلوش گزاشتم   رفتم 
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   می بود نی با هم سرو سنگ هردوتامون

 یازی برنگشتم ن یپس تو هم تا وقت  رازیبرم ش  دیجد  ی واسه پروژه  خوامی_من امروز م
 شرکت   ی ایب ستین

 ! ست؟ین یتا ک  یعنیگرفت  دلم

 ؟ی گردیبرم ی_تا چه زمان

 زد   ی پوزخند

   شه؟یدلت برام تنگ م هی_چ

  نیبا ا یول   شدیدلم واسش تنگ م نهیواقعا هم قت ینگاه کردم احساس کردم حق بهش
 حال گفتم 

 صبح بخوابم   تونم یبدونم چند روز م خوامی_نه م

 هفته   هی_

   نمشیمدت عادت کرده بودم هر روز بب نی هفتههه من تو ا هی

 برم؟  تونمی_آها...م

 نگفت   یچیحال ه نی با ا یبزنه ول یحرف  هی خواستیم ی شد انگار رهیخ بهم

 ... یبر یتونی_م

 طرف در که صدام زد  رفتمی م داشتم

 _آنا  

   برگشتم

 _بله؟ 
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 اروم گفت  نویانداخت پا سرشو

 ....یکنیاشتباه فکر م ی ستین لهیوس  هی_تو واسم مثل 

  هی  دیرو لبم اومد منتظر بهش نگاه کردم حرفش با  یکه زد ناخوداگاه لبخند بزرگ  یحرف با
 گه یداشته باشه د ی ادامه ا

 شد   رهیچشمام خ  سرشو باال اوردو تو  دیکش یقیعم نفس

 آنا  یبا ارزش  یلی _تو واسه من خ

 ...ادامه داد وفتمی ممکن بود پس ب جانی شدت ه از

 نمت یهفته نب هی  نیتحمل کنم و  تو ا  تونمی چطور م کنمیدارم فکر م ی_حت

حاال   زدی بودم پاهام شل شده بود و قلبم تند تند م  تیضرف یب یلیبود...واقعا من خ یکاف
نداشت به نظرم...بس   ی ادیفرق ز  نیخوبه بهم ابراز عالقه نکرده...هرچند با ابراز عالقه همچ

 ی شیم  عیتهشم ضا  یبافیخودت چرت و پرت م شیپ ینطوریهم شهیکن آنا هم

 گفتم  آروم

 تند رفتم   کمی  شبید  دی...شاخوامی_معذرت م

 د یخند

   ی کردنم بلد یمعذرت خواه _پس 

 اره   مونه ی_اگه احساس کنم طرف مقابلم پش

 مونم؟ ی بهت گفت من پش ی _اها اونوقت االن ک 

 ابرومو باال دادمو گفتم  ی تا هی

 نه؟؟ یاز ا  ری_غ
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 نگفت و از جاش بلند شد.  یزیچ

 ی واسه مهمون نایباربد ا  ی خونه  یبا مامانم بر ی خوایامشب م دمی_شن

 ؟؟ ی _اهوم...تو از کجا باخبرشد

 زد  ی لبخند

 _باربد بهم خبر داد

 :/دونه ی _باربد از کجا م

 گفت  دویخند  دوباره

 _از مامانش 

   قشیواسه رف کنهی منو م یباربد جاسوس ن یا پس

 دم ی پرس دمو ی کش یپوف

 هست که با تو رفتم؟  یمثل مهمون  اشونی_مهمون

 تره چطور؟  گنیجو سن خوردهی  ی_اره ول

 بپوشم... یچ دونمیم_اخه ن

 د ی خر  می ر ینداره با هم م یکار نکهی_خب ا

 راز؟؟ یش  یبر د یرفته تو امروز با ادتی_

 زد   ی پوزخند

 زودتر برم؟؟  ی دوست دار یلی_خ

 گفتم  تند
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 نداشتم  ی _منظور

 تکون داد   سرشو

 حق با توعه رازی امروز برم ش دی _به هر حال با

 تکون دادم   سرمو

  ی تا هفته  شهی االن شروع م ن یتو هم از هم هیکاریجمع کنم...ب المویخونه وسا  رمی _االن م
 بعد 

 نگاه کردم بهش

 خونه  رمی جمع و جورش کنم بعدش م ادی_هنوز چندتا کار مونده که ب

 زدو گفت  ی لبخند

 _پس فعال 

 گفتم  ناخوداگاه

 _مواظب خودت باش 

 زد ی لبخند

   نطوری_تو هم هم

 و بعدشم کارن رفت   میهم زل زد  ی تو چشما  هیثان چند

 حرفش افتادم ادی  یرو صندل نشستم

 " نمت یهفته نب هی  نیتحمل کنم و  تو ا  تونمی چطور م کنمی دارم فکر م ی"حت

 هفته... هی  نیزدم کاش زودتر تموم شه ا ی حرفش تنم گرم شد و لبخند یاداوری با

 زنگ خورد باربد بود! لمیموبا 
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 _به سالم اقا باربد  

 خانوم خطرناک  ی_سالم چطور

 گفتم   دمویخند

 ستم ی _بد ن

 ؟ یی _کجا

 _شرکتم 

 !! ستیدنبالت کارنم که ن ام یب تونمی دورو برام م نی_راستش منم ا 

 د ی برم خر  نجایاز ا  خوامی...راستش من می زنگ زد  نی _اها پس واسه ا

 امی...دارم م برمتینداره م ی_اشکال

 ن یپا امیم کنمویجمع و جور م نجارویا   یرسی_باشه پس منم تا تو م

 فعال.  هی_اوک 

   مینشسته بود نی ماش تو

   لیهفته کارو بار تعط هی_پس واسه 

 گه ی_اره د

 رفت   نکهیاز ا ی_ناراحت

 نگفتم  یزیچ

  یبهم اعتماد کن یتونی_آنا با من راحت باش م

 زدم ی سمتشو لبخند برگشتم
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 بره  خواست ی_اره دلم نم

 واست رفته  میبره گمونم دل داداش خواست ی _خودشم دلش نم

 زدم  ی پوزخند

  یباز ه؟نقشیکارن چ شیپ  میمن شغل اصل ی کارن؟؟باربد فراموش کرد  ی_دلش رفته ک 
 کردن واسه نامزد سابقش تا برگرده 

که واقعا   یدر صورت خوادیم  یچ دونهی کرده نم ری وسط گ نی _آنا کارن دوستت داره فقط ا
 عاشقت شده 

  ایکه رو گهی که داره ممکنه تا چند وقت د یحس  نی باربد به خاطر هم نی_خب....هم
 برگشت دوباره باهاش نامزد کنه... 

 ...چون من هواتو دارم کنه ینم نکاروی_کارن ا

 زدم ی لبخند

 باربد  یواقعا خوب ه؟؟تو یچ یدونی_م

 و گفت   دیخند

 ؟؟ ی برد یپ نیچند لحظه به ا نی_تو هم

 دم یفهم  می که تو کافه با هم بود ی_از همون روز

 م یبا هم حرف نزد  یلی_ما که خ

 گفت   دمویخند

 ؟یکه ازت ساختمو خراب کن یخوب ر یتصو ی خوا یاالن م ا یردادی_گ

 زدو آروم گفت  لبخند
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 _معلومه که نه

 _اون چطوره  

 بنفش اشاره کردم کیسمت کت و شلوار ش به

 نگاه کردو گفت  بهم

 امتحانش کن  م یپس بر  ادی_به نظرم بنفش بهت ب

 بار فقط  هی نی آنا هم الیخی شدم...اوف ب  مونیپش  متشیق دنید با

که کارنم واسم   یاز لباس یچند لحظه به خودم نگاه کردم حت دمی تو اتاق و لباسو پوش رفتم 
 داد یو قدمو بلند تر نشون م مودیبهم م شتریبود ب دهیخر

 باربد اومد  ی صدا

   ؟ی د یپسند  شدی_آنا چ

 _راستش...

   رمش یبگ د یبا  مودی بهم م یلی بود... سرمو تکون دادم خ ادیز متش یق

   ادی_اره بهم م

 نمت؟ یبب تونمی_م

 شد   رهیبهم خ ن یباز کردم نگاهش از سر تا پامو اسکن کرد با تحس درو

 ادی بهت م یلی_خ

 زدمو گفتم  یچشمک

 گه ید  هیخوشگل می_چه کن

 گفت  دویخند
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 رون یب ای_اعتماد به عرشه ماشاهلل...لباستو عوض کن ب

 _حله

 رفتم سمت فروشنده تا حساب کنم   رونو ی ب اومدم

 که باهاتون اومده بودن حساب کردن  یی_خانوم اون آقا 

 کرد یسمت باربد که داشت به کفشا نگاه م رفتم 

 کردمی خودم حساب م  ؟ی کرد نکاروی_چرا ا 

 بهم نگاه کرد   یاخم با نمک با

 ادیخانوم خوشگل باهام م هی به قول خودت   یکه وقت می ه نظرت من از اون دسته ادما_ب
 کنم  بشیبزارم دست تو ج  رونیب

 گفتم  یثیبا خب دمویخند

 یی _ارع به نظرم از اون دسته ادما

راستش   ی چال بزرگ رو گونه  هی زدی لبخند م ای د ی خندیم یزد بهش نگاه کردم وقت لبخند
 ناخوادگاه دستمو کردم تو چالش وفتادیم

 به من نگاه کرد رهیمحو شد و خ لبخندش

 دوست داشتم   نکارویا شهیدردت گرفت؟ هم دی_ببخش

 کردو گفت  ی ا سرفه

 کارو  نی نکن ا گهی_ د

 دوباره به کفشا نگاه کرد   بعد

 ؟ یاچ ی ادی کار خوشش نم نیاز ا  ایبود ناراحت بود   دهیبرده بود االن خجالت کش ماتم
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 ادین کفش بنفشه چطوره؟به لباست م_او

 گفتم   یفراموش کردمو با خوشحال  زویکفش همه چ دنید با

 _محشره 

 مش یخری_پس م

 نگاه کردم  نهیبه خودم تو آ  گه یبار د هی

 خوب بود   زیچ همه

 خانوم رو مبل نشسته بودو منتظرم بود   نینگ نی پله ها اومدم پا  از

 نگام کرد نیبا تحس د یمنو د برگشتو

   ی چقد خوشگل شد شیذره ارا  هی_ماشاهلل با  

 د ی_لطف دار

جواب   لتو یچرا موبا  گفتیآناجان امشب به کارن هم زنگ بزن زنگ زد به من م  ی_راست
 کار واجب داشت   یانگار ی دینم

 تو سرم  زدم

 بود لنتیرو سا لمیموبا  ی وا ی _ا

 ود نگاه کردمخانوم که منتظر ب نیدراوردم به نگ فمیاز تو ک  لو یموبا 

   زنمیزنگ م می دیخانوم اونجا که رس نی نگ می_بر 

 م ی بر زمی_باشه عز 

که با کارن رفته بودم کر  ی مثل مهمون  نجایاروم گزاشته بودن خداروشکر ا یقیموس هی
 شدم ینم
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 گفت  دویخانوم دستمو کش نینگ

 با سمانه آشنات کنم  ای_آنا ب

 ه؟ ی_سمانه ک 

 _مادر باربد  

 _آها 

 داشت  یمهربون ی خانوم چهره  ن ی خانوم همسنو سال نگ هی  شیپ می رفت

 کرده بودم  فیآنا که ازش واست تعر  نمی_سمانه ا

 مهربون گفت  یلیخ

 دخترم  ی خوش اومد  یلی_خ

 زدم ی لبخند

 سمانه خانوم   ی_مرس

 سمانه جونم من  هی_خانوم چ

 گفتم   دمویخند

 سمانه جون  ی_بعله مرس

 نگام کرد یخانوم با ناراحت  نینگ

 ؟ یخانوم صدا بزن  نیا منو نگ_پس چر

مادرم اومده بود البته اون موقع بابا از مامانم جدا شده   ی که جا یمحو شدم زن  لبخندم
زش نداشتم مقصر   ی ا نهیک  چ ی مدت واقعا ه نینکرده بود بهم تو ا یبود...البته کم مهربون

 بابام بود!  یاصل
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 زنم یجون صدا م نی_چشم شمارو هم نگ 

 بهم زد   ی لبخند

 _سالم

 کرده بود پیراهو چقد خوشت نهمهیا  رهیم یاووووه ک  برگشتم

 برگشت سمتم  یسمت هیاونا رفتن   یکردو وقت یجون احوالپرس نینگ با

 _سالم

 زدم ی لبخند

 ی _سالم چطور

 کرد یاخم

 شده  وونهی ؟دی زنیچرا بهش زنگ نم ستیکارن خوب ن ی_من خوبم ول

 احت شدم حالت طلبکارانش نگاه کردم نار به

کارن   دی بود گفتم شا شمیجون پ نیبود..بعد هم که متوجه شدم نگ  لنتی رو سا لمی_موبا 
 حرف بزنه بهتره تنها باهاش حرف بزنم  ی ا گهید زی..هرچای ا یبخواد از رو

 د یکش یتکون دادو نفس سرشو

 بهش زنگ بزنم  رمی_م

 یقی قشنگ بود نفس عم  یلیدرختا نشسته بودم واقعا باغشون خ ی جلو مکت ین رو
 کارنو گرفتم  ی شماره   دمویکش

 از چند لحظه بوق خوردن برداشت  بعد

 _الو 
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 زدم ی صداش ناخواسته لبخند گشاد  دنیشن با

 _سالم 

 از چند لحظه گفت  بعد

 ؟ ی _خوب

 خوبه  یلی_اهوم...امروز واقعا حالم خ

 یبن ی_البد چون منو نم

 زدم ی لبخند

 اد یحالم جا ب کمیباعث شد   نیهم د ی _نه..امروز رفتم خر 

 _باربد گفت بهم ...

 دنبالم؟  ادیب یلحظه...تو از باربد خواست هی_

 گفت  دویخند

 ..خودم که نتونستم باشم  دی آشنا از شرکت ببرتت خر  هیبهتر باشه  دی _اره گفتم شا

حواسش بهم بود رو دوست   یطیتو هر شرا  نکهیدوست داشتم..ا  تاشویزدم حما ی لبخند
 داشتم 

 چه خبر    رازی_ش

 لحظه سکوت کرد چند

 نجاست یا  ای_رو

 تعجب گفتم  با

 کنه یم کاریاونجا چ  ای ؟روییی _چ
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 کرد ی م میکارنه عصب شی پ رازی هم ش ایرو م ی شند یم نکهیمشت کردم واقعا ا دستامو 

و   نهیبب زویهمه چ ک یاز نزد اد یب خواست یم نیپروژه سهم داره واسه هم نی _باباشم تو ا
 هم باهاش اومده   ایرو

 زدم  ی پوزخند

 تو داشته باشه  دنی جز د یخاص لیدل کنمی_فکر نم

 لبمو از حرص محکم گاز گرفتم  دمیکه شن ییصدا دنیشن با

 شهی م رمونی د گهید ایب  یکنیم کاری_کارن چ

 گفتم  یعصب

 د ی ببر فیتشر  ییخانوم جا  ایقراره با رو  نکهی_مثل ا

 گفت  عیسر  کارن 

  هیهردمون   یهم گفت وقت ایرو می هم دعوت ای گرفته منو رو  یمهمون نجایاز دوستام ا  یکی_
 اد یبا من ب می ریجا م

که فکرشو بکنم داره   یزیزودتر از چ ی....فکر کنم بازدهی خانوم داره پا م ا یرو ادی_به نظرم
 برم فعال   دی نبود!! با یبیاصال رق ایرو شهیتموم م

 _آ...

 دم یاز سر حرص کش یغیحرفش کامل بشه و قطع کردم ج  نزاشتم 

چال   هیکه باز  ییزد از اونا یلبخند آرامش بخش دمیبلند کردم که باربدو رو پله ها د  سرمو
 وفتاد یراستش م  ی رو گونه 

 نشست کنارم  اومد
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 ی وم کنتم وی...پس بهتره هرچه زودتر باز ستین یبیاصال رق ای رو یگی _درست م

 سمتشو با تعجب بهش نگاه کردم برگشتم

 بخش ادامه داد نانیاطم

 یبه در کن دون ی رو از م ای راحت رو یلیخ یتونیتو م  یبش روزیپ نکهیا یعن ی یتموم کن وی _باز
 یراجب احساساتت با کارن حرف بزن هی..فقط کاف

 زدم  ی پوزخند

 ! ؟ی نداشته باشه چ  ی_اگه اون بهم حس

  یزیکه به تو داره چ یحس ی رو نزن ...کارن همه  ست یدرست ن یدونی که خودتم م ی_حرف
 جز عشق!  ستین

 بزاره؟  شی اون پا پ دی_اگه دوستم داره چرا نبا

 ار ی برو و به دستش ب  شیخوایاگ م  دهینم یمعن زای چ نی _آنا تو عشق ا

 د یکشیاش مو دست تو موه دادی پاشو تکون م یکالفه بود چون ه  ینگاه کردم انگار  بهش

 ؟ ی کنی_کمکم م

 صورتشو برگروند   عیشد سر رهیبه چشمام خ دی ترد با

 ! ی ایمطمئنم خودت از پسش برم ستمی ن یخوب اری _من 

 تو سالن  می _بهتره بر

 باربد نگاه کردمو لبخند زدم به

 م ی بر ستین ی چاره ا  یدل بکنم ول  ییا یباغ رو  نیاز ا خوادی_هرچند دلم نم

 گفت  دویخند
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 ینیبش  نجایهم یتا اخر مهمون یتونی م ی _بخوا

 کردمو گفتم  یالک اخم

 ؟ یندازیم کهی_ت

 م ی بنداز  کهیبه آنا خانوم ت می باش ی_ما ک 

 به خودم گرفتمو گفتم  ی مغرورانه ا ژست

 نه ی_درستشم هم

 خنده و گفت  ریز زد

 کنم  تی به خواهرمم معرف دی با می آنا پاشو بر یخنگول یلی_باور کن خ

 تعجب بهش نگاه کردم با

 _خواهرت؟؟! 

 گفتم؟  یبیعج ز ی_ارع چ

 هامو باال انداختمو گفتم  شونه

   یتک فرزند باش کردمی _فکر م

 لبخند گفت  با

 ترم دارم اتفاقا همسن و سال خودته  کی خواهر کوچ هی_نه 

 زودتر باهاش آشنا باشم  خوامیم  می _چه خوب بزن بر 

بود پرت شم عقب که   کیکرد و نزد  ری پله ها گ  پام به هو یسمت در سالن که  می افتاد راه
 نجاتم کمرمو گرفت  ی فرشته 
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که با دو جفت چشم سبز مواجه شدم باربد..دستاش هنوز صفت دور کمرم بود  به   برگشتم
به خودم  عیشده بود سر  ره ی شد که بهم خ هیبود بهم چند ثان رهیچشماش نگاه کردم خ

و نفس    دی به گردنش کش یدستاشو باز کرد دست   عیباربد سر دمیاومدمو خودمو عقب کش
 د ی کشیعذاب م  یزیچ هیداشت از   ی انگار دیکش یقیعم

 گفت  تند

   یوفتی ب دمی _ترس

 گفت  عیدهنمو باز کنم که باز سر خواستم

 ها؟   یچ ی اگه افتاده بود یکنی_چرا دقت نم

 گفتم  اروم

 نشده  یزی_من خوبم االن که چ

 ؟ ی _واقعا خوب

 دم یتعجب بهش نگاه کردمو خند  با

 راحت   التیکه خ ی دینداشتم د ی برخورد چی ه ن یها با زم ی_باربد خودت منو گرفت

 تکون دادو گفت   سرشو

 م ی_بر 

داشت درست مثل برادرش   یمهربون  ی و با نمک رو به روم نگاه کردم چهره  فی دختر ظر به
 دستشو اورد جلو  زدو ی لبخند

 تام یمن ب یی_پس شما آنا 

 بردم جلو و باهاش دست دادم دستمو 
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 _خوشبختم 

 گفت   دویکش دستمو 

 ...... می نیجا بش هی  می_بر 

 بودم آنا جون  ده یشن  ادیز فتوی_تعر 

 بهش زدم  ی لبخند

 ؟ یسالمه تو چ  18_من 

 سالمه   17_

 زدو گفت  یثیخب لبخند

 خوبه  یسال اختالف سن 9سالشه  26_اوم داداشمم 

 گرد شده نگاش کردم  ی جمع شدو با چشما عیسر  لبخندم

 خنده و گفت  ریز زد

 کردم ی_اروم باش شوخ

 سرمو تکون دادم جیگ

 یمغزشو بخور  ی کرد دا ی پ وی کیتو باز  تای_ب

 گفت  دویخند  تایب

 امشب؟  ستیدوقولوت کجاست ن  ی_چجورممم...راست

   تای تعجب برگشتم سمت ب با

 _دوقولو؟ 
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 گفت  د یخند یکه داشت م یدر حال تایب

 ست یهم بنده تعجب کردم چرا ن  ی دوتا پاشون به پا نیا  یاز بست  گهید گم ی _کارن و م

 گفتم   دمویخند

 _آها 

 بلند شدو گفت  تایب

   ششیبرم پ کنهی_من برم مامان داره بهم اشاره م

 به باربد نگاه کردو گفت  طونیش

  زارمی_شمارو با هم تنها م 

 خودشو جمع و جور کردو رفت  عیسر  تای بهش رفت ک ب ی چشم غره ا باربد

 سمت باربد  برگشتم

 مگه نه؟   یتر یمیصم یدوست معمول هیاز   شتری ب یلی_تو با کارن خ

 زد ی لبخند

سخت    طیچه تو شرا  می با هم بزرگ شد یاز بچگ مهی کارن داداش ؟ ی شد  نیا  ی _تازه متوجه 
 گهید  کمهیداداش کوچ کنمیم یواسش هرکار  میخوب کنار هم بود  طی چه تو شرا

 ادامه داد دویخند

 کتره یسال ازم کوچ  هی_هرچند فقط 

 گفتم  اروم

 ارع؟  یکنی من ازش دفاع م ی جلو شهیهم  نی_پس واسه هم

 نداد!  جوابمو 



 احساس آنا 

 
80 

 

 بابا که رو مبل نشسته بود بهم نگاه کرد  نی پله ها اومدم پا  از

   ری_صبح به خ

 یجوابشو دادم و رفتم سمت در خروج اروم

 هوام عوض شه   کمیبود   ا یکینزد نی که هم یامروز صبح برم پارک  خواستمیم

 ..... 

 نگاه کردم کردن یم یکه داشتن باز یینشسته بودمو با لبخند به بچه ها مکت ین رو

 اوردم کارن بود!  رونی ب می هود بیاز تو ج  خوردویکه داشت زنگ م لمیموبا 

 _الو سالم 

 _سالم حالت چطوره؟ 

 تو پارکم االن   ی_مرس

 گفت  دویخند

 ؟ یکن یباز ی_رفت

 _هر هر هر 

 کردم..آنا ی_باشه حاال شوخ

 _بله؟ 

 تهران گردمی _امروز برم

 تعجب گفتم  با

   یهفته بمون هی_مگه قرار نبود  
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  الیخیشده که...ب  ی زیچ هی ی_چرا...ول

 ...ادامه داد مودیبه نظر م مشکوک 

 من بمونم  ستین یازین گهی و باباش هستن د ا یرو ،رو نجای_پروژه ا

 _آها 

 فرستم یکه آدرسشو واست م ی ا ی به کافه  ایب 8_آنا امشب ساعت 

 تعجب گفتم  با

 _چرا؟ 

 گفت  اروم

 مهم بهت بگم  زیچ هی  خوامیم نکهی_واسه ا

 مثال  یزیچه چ_

 گفت   دویخند

 به چشمات نگاه کنمو بگم   خوامیگفت م  زایچ نیراجب ا شهینم لی_پشت موبا 

 بهم بگه؟  خواستیم ی آب دهنمو قورت دادمو از جام بلند شدم چ  جانی شدت ه از

 دنبالم؟  ی ای_خودت م

 دنبالت   رفستمی_نه من قبلش چند جا کار دارم راننده م

 _باشه 

 _پس فعال 

 حرفش افتادم ادیبه خودم چسبودنم محکم لبمو گاز گرفتم   لو یموبا 
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 به چشمات نگاه کنمو بگم"  خوامی"م

  دی که شا یبزنه حرف یحرف قشنگ  خوادیم  کردمی لبخند گشاد زدم احساس م هی هوی
 فکر کنم.. ی نطوریاالن ا  خواستیکه بود دلم م یمنتظرش بودم ...هرچ

 راه افتادم سمت خونه یخوشحال با

 وقتا باشم  ی  هیاز بق باتری امشب ز خواستمیم  گشتمی مد بود و دنبال لباس متو ک  سرم

 نگاه کردم نهیخودم تو آ به

دست از موهامو   هی  یکرم ی و بوتا ی و شال مشک یبا شلوار چسبون مشک  یکرم ی پالتو
هم رفته   ی زده بودم  رو  یرژ کرم هیفقط   شمیهم به صورت کج انداخته بودم رو صورتم آرا 

 خوب شده بودم 

 ....... 

 کافه شدم چشم چرخوندم پس کارن کجا بود  وارد

 د؟ ی هست ی_شما خانوم ملک

 گارسون بود  برگشتم

 _بله 

 لبخند گفت   با

  باال منتظرتون هستن ی طبقه  اراویک  ی _اقا

 کافه باال رفتم   ی چوب ی زدمو تشکر کردم از پله ها  ییدندون نما لبخند

طبقه   نی که پشتش به من بود با تعجب به دور و بر نگاه کردم چرا تو ا دمیکارنو د  عیسر
 دم یعقب کش وی صندل  زوی کار کارن بود؟ رفتم سمت م یعن ینبود؟   چکسیه
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 _سالم 

 با لبخند بلند شد و گفت  سرشو باال اوردو سر تا پامو نگاه کرد کارن 

 ن ی_سالم ..بش

 نشستم 

 باشه؟  میخوریم  یزیچ هیمن حرفمو بهت بگم بعد     یستی وا  دی_اول با 

   دمیخند

 ی زنی_چرا مثل بچه ها با من حرف م

 ی _چون بچه ا

 شد  ری به قلبم سراز  نی ریعالمه حس ش هیحرفش  ی کردم که با گفتن ادامه  ی زیاخم ر 

 ی و پاک  ی_مثل بچه ها معصوم و دوست داشتن

 ن یباز بشه و سرمو انداختم پا   شمیندادم ن اجازه

 گفت  دویخند

 ؟ی د ی_االن خجالت کش

 سرمو باال اوردمو گفتم   عیسر

 باشم؟  یخجالت  ادی _به من م

 اورد جلو و اروم گفت  سرشو

 ی تو بگ ی_هرچ

 منو بکشه؟  خواست ی امشب م نیا زدیم  شتر یب یلیخ ی قلبم از حالت عاد  ضربان
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 _آنا 

 از دهنم در رفت گفتم  ناخواسته

 _جانم؟ 

 برق زد چشماش

 _دوست دارم

 

 گفت؟   نویدهنمو قورت دادم شوکه به کارن نگاه کردم االن گفت دوستم داره؟واقعا ا  آب

 شده بود گفت  رهیکارن نگاه کردم با لبخند تو چشمام خ  به

 هردومون عاشقم   ی من جا ست یهم مهم ن ینباش یکه تو هم عاشقم دونمی_م

 کردیقند تو دلم آب م  حرفاش

   یبگ  یزیچ  هی ی خوای_نم

 ن یانداختم پا  سرمو

 چون.... یهردومون عاشق باش   ی جا ستین یازی_ن

 گفت   دوی خند طونیبلند کردمو بهش نگاه کردم ش سرمو

 گهی _حرفتو کامل کن د

 شدم   رهیخ بهش

 ست دارم _منم ....دو

 برق زدو مملو از احساس شد   چشمام
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  ی کره  ی دختر رو  نیبا من خوشحال تر  دمی قول م  ینش مونیپش چوقتی ه دمی_قول م
 ی باش نیزم

من    یکه واقعا دوستم داشته باش نی من حالم خوبه هم یکه واقعا کنارم باش نی_هم
 خوشبختم 

 _آنا 

 _جانم؟ 

  ی که بدقولم نکرد ی_مرس

 تعجب نگاش کردم  با

 _بدقول؟ 

 _ارع داشتنتو به قلبم قول داده بودم

 دم یخند

 شد  رهیخ بهم

 بخند عاشق خنده هاتم.. شهی_هم

 ....خندمیم شهیهم ی کنارم باش ی_تا وقت

  م یروز زندگ  نیبهتر   میبا کارن راجب احساسمون نسبت به هم گفت یروز تو کافه وقت  اون
  یبود چه باز نمونیکه ب یقراره با منو کارن و عشق  یدگ زن ندهیتو آ  می دونستیبود ...اما نم

 رو شروع کنه.. 

 زدم یلبخند بزرگ  دمویکش  یقیپارک نفس عم م یکارن اومده بود  با

 کرد ی سمت کارن که داشت به آسمون نگاه م برگشتم
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 _کارن

 نگاه کرد  بهم

 _جانم 

 لبمو با زبونم تر کردم نو یانداختم پا  سرمو

 شه؟ یم ی چ ای_رو

عشق و دوست داشتنو تازه   یچون معن  خوادشیدلم نم گه یمن د یبرگرده ول خوادیم ای_رو
 با تو  دمیفهم

 ! دم یکش یراحت نفس

 بود   یعال یلیخ ز یواقعا همه چ امروز

 باربد باشم... ونی خنده هاتو همشو مد دن یلحظه رو ...داشتنتو د نیا  دی _راستش شا

 باال بردمو گفتم  ابروهامو

 _باربد؟؟ 

تو   دی شا کردمیبهت بگم چون فکر م تونستمینم  چوقتیاگه من بودم ه دی _ارع باربد...شا
به باربد گفتم با اخم نگام کردو گفت ترسو نباشم   نویا  یاما وقت ینداشته باش ی بهم احساس

واسه داشتنت   دی نباشه من با  نطورمیاگه ا یکه آنا هم دوست داره گفت حت دونمی گفت م
 تالش کنم

 زدم ی لبخند

 یخداتو شکر کن  یدوست نیواسه داشتن همچ دی _تو واقعا با 

 دستاشو باال اوردو بلند گفت    یحالت خنده دار با
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 شکرت   ا ی_خدا

 به بازوش   دمیبا مشت کوب دمویخند

 وونهی_د

 داد زد   دوباره

 دختره  نیا ی  وونهی د وونمی_ارع من د

 و دستمو جلو دهنش گرفتم   دمیخند

 ی _ساکت باش ابرومونو برد

 ماه بعد! 3!

 

که کارنو  یزمان نیشتر یب یمدت هر روز با کارن بودم خنده دار بود ول نی ماه گزشت تو ا سه
 بود که خواب بودم   یوقت دمی دینم

خوشحال شده   ی لیجون خ نیراجب خودمون گفت نگ  زو یجون و بابا همه چ نیبه نگ کارن 
 یبابا فقط با اخم نظاره گر بود...درسته ک هنوز دلم باهاش صاف نشده بود ول یبود ول

کردم قانعش کنم بهش راجب احساساتم گفتم راجب   یسع نیبالخره پدرم بود واسه هم
  یوقت شهیضربان قلبم تند م  بنمیجنس مخالفمو م هی یقتبار تو عمرم و نیواسه اول نکهیا
به وجود    م یباره که زندگ  نی...اول رمیبم خوامیناراحته م یوقت شهیقند تو دلم آب م خندهیم
 ی لیشدو با بغض گفت:خ رهیحرفم تموم شد به چشمام خ ینفر گره خورده وقت هی

 طتم بهتر شده بود راب  بااز اون شب با با ییجورا هی  دمی که بزرگ شدنتو ند مونم یپش

  وونهید دمیشنیساعت صداشو نم 1از   شتریاگه ب شدم یبه کارن وابسته م شتریبه روز ب روز
 م ی لحظاتو کنار هم بود شتری هرچند که ب شدمیم

 واقعا خوشحال بودم... نیو واسه ا   دمیند  گهیرو د  ایرو
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بود که  بی...اما عجیدوست واقع هیبرادر بود واسم مثل   هیاما باربد اون واقعا مثل  و
صورتمو با لبخند   ی تک تک اعضا شدویم رهیچندلحظه به چشمام خ  لیدل یوقتا ب یگاه

 ....شدیکالفه و ناراحت م ییجورا  هیو   امدیبه خودش م هوی  کردوی نگاه م

وشحال بود...با  ژاله واقعا خ کردیبا پسرعموش عقد م گهی که ماه د زمی عز ی اما ژاله  و
 دویکش غیج یکارن گفته دوستم داره چطور نکهیبهش راجب ا  یوقت نکه یا یاداوری

 دم ی بچه دوست داره ها خند  نی احمقق گفتم ا ی گفت:من به تو

مثل کارن تو   خواستمیبود و م ی اضیکرده بودم به درس خوندن واسه کنکور رشتم ر شروع
 بهش عالقه دارم کردمیدانشگاه عمران بخونم چون واقعا احساس م

 قشنگ شده....  یلی خ میواقعا سه ماهه که زندگ  دمیکش یقیعم نفس

باز شد    شمیزنگ خورد ن لم یبده ها موبا یکاری بود و خونه بودم اوف چقد ب  لیتعط روز
 بسته شد ناشناس بود! شمی ماره نش  دنیبرداشتم که با د لویموبا  یحتما کارنه با خوشحال

 _الو 

 شهی_به سالم خانوم عاشق پ

 بود!!  ایخشکم زد رو   دمیکه شن ییصدا  با

 زدم پشت گوشم  موهامو

 ؟ ی خوایم ی_چ

 کردو با طعنه گفت  ی رو مخم ی  خنده

 اثرات عشق و حال با کارنه؟ ی ادبم شد یب نکهیسالم نه مثل ا ک ی_عل

 با حرص گفتم  دمویکش یقیعم نفس

 _حرفتو بگو 
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که   یادرس خواد؟؟بهینم حیتفر   کمی شرکت سر نرفته دلت  یلی_حوصلت تو روز تعط
   ا یب فرستمیم

 زدم  ی پوزخند

 ام؟ یب دی _واقعا چرا با 

 کوچولو؟   یترسینکنه م هی_چ

وقتمو   خوامیک نم  نهیفعال موضوع ا یمثل تو ترس دارن ول ییها  ییوالی_درسته که ه
 واست هدر بدم 

 مسخرش کرد  ی از اون خنده ها دوباره

 ی نش مونیپش دمی قول م ای _تو ب

  نیواسه هم دمی فکر کنه ترس خواست یفکر کردم ...هم کنجکاو شدع بودم و هم دلم نم کمی
 خشک گفتم 

 _آدرس 

خودم گفتم   شی به کارن خبر بدم اما پ خواستمیاومدم ...م رون یو آماده از اتاق ب حاضر
 ......دمی م حیاز اونجا اومدم بهش توض نکهیبرم بعد از ا زارهیاالن بفهمه نم الیخیب

ک منتظر موندم در باز شد از    کمیاف اف رو فشار دادم .. ی بود دکمه  ییال یو ی خونه  هی
 گزشتمو در خونه رو باز کردم اط یح

 بود  ستادهی رو به روم وا ایرو

 ب منتظرم _خ

 م؟ ینیبش ی ایب  ستی _بهتر ن

 زدم  ی پوزخند
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 مگه نه؟   ومدمی ن ی_واسه احوالپرس

بعدم راه افتاد سمت سالن دندونامو از رو   شمیخسته م ینطوریباال انداختو گفت ا  شونشو 
نگاه کردم که  ایرو مبل منتظر به رو  میحرص بهم فشار دادم و دنبالش راه افتادم ....نشست

 گفت 

 ی از کارن جدا بش دی سر اصل مطلب...با  رمی_بدون مقدمه م

 خنده  ریبهش نگاه کردمو بعد زدم ز رهی لحظه خ چند

 نجا؟ یا  میکشوند  یبه من بگ نویا  نکهیواسه ا یعنی_

 بهش نگاه کردمو گفتم  ی بستمو جد شموین

بکنم؟چرا   نکارو یا  دی ا باچر رمیبگ یمی تصم نیباعث بشه من همچ تونهی_از تو بزرگترشم نم
 که عاشقشم و عاشقمه به خاطر حرف تو دست بکشم؟  یاز ادم د یبا

 دم یلحظه از حالتش ترس  هینگاه کردم  بهش

 کردینگام م یو با لبخند وحتشناک  دیلرز ی م دستاش

 کم یجاش بلند شد و اومد نزد  از

 یکه مال منه رو مال خودت کن یزیچ زارمی... نمخوامیآنا چون من م یکنی م نکاروی_تو ا 

 زدم ی برداشتمو از جام بلند شدم پوزخند فمویک 

از   ستین گه یاالن د  ی...کارن مال تو بود ولسوزهیمثل تو م ییواسه ادما  ه؟دلمیچ هیدونی_م
 خوادتی م  ی دید یمال تو نبود...وقت گهید ی باهاش بهم زد تویکه نامزد ی همون لحظه ا

  دایپ شویخوشحاله و عشق زندگ  ی دی...اما االن که دیرفت وی بهم زد تو ی نامزد ی ولش کرد
هرجور شده خودتو   ی خوای م یهم ندار یتیاهم نیتر  کی واسش کوچ گه یکرده و تو د

 ی بهش بچسبون
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   دی لرزی نگاه کردم چشماش از شدت خشم قرمز شده بود و م بهش

 شدم   رهیو تو چشماش خ ک یزدمو رفتم نزد ی لبخند

   یزیترحم برانگ یلی _واقعا خ

  ی  رهیزدمو برگشتمو راه افتادم سمت در دستم رو دستگ ی از حرص گاز گرفت پوزخند لبشو
  دمیکه د ی زی چ نیاخر  رفتیم  جی گفتم سرم گ ی خورد تو سرم آخ بلند  ی زیچ هیدر بود ک  

 .... دمینفهم یزیچ گهی و د نیخورد شده گلدون بود تلو تلو خوردمو افتادم رو زم  ی تکه ها

منو  یبودم ..کجا بودم ک   دهیچشمامو باز کردم رو تخت دراز کش دی ساس سر درد شداح با
 تخت؟   نی اورده رو ا

سرم اورده بودم خواستم بلند شم   ییکثافت چه بال  ی ایوحشت از جام بلند شدم اون رو با
  کاریچ ا ی تنم نبود اون رو یچ ی خودم احساس کردم نفسم بند اومد چرا من ه دنیکه با د

 کرده بود باهام؟ 

رفتم   دمشونی بود با سرعت رفتم سمتشون و پوش  نیزم ی از جام بلند شدم لباسام رو تند
 در قفل بود  یکردم ول نکارویا  گمیرو فشار دادم باز نشد چند بار د  ره ی سمت درو دستگ

 زدم  داد

   یعوض یکن کاریباهام چ ی خوایدرو بازکن م ن یا ای ب اااای_رو

 زدم به در   محکم

 _باززززش کن 

 ی مطمئن بودم نقشه  نیخونه نبود سر خوردم رو زم چکس یانگار ه ومد ی ن ییصدا چیه
داشتم دوباره با وحشت بلند شدم   یشدم چه وضع  داری ب یوقت نکهیا یاداوری داره با  یشوم

  نجا یا فممیزنگ بزنم ک  یکینبود تا بتونم به  یارتباط لهیوس چیدور و بر اتاقو نگاه کردم ه
 درو داد زدم متنبود دوباره رفتم س 



 احساس آنا 

 
92 

 

 درو  نیباز کن ا  ی خوایاز جونم م یچ اااای_رو

نداشت   ی ا دهیانگار فا  یول کوبوندمیداشتم به در م ینطوریبود ک هم یساعت  مین حدود
نگاه کردم باورم   می نشستم به ساعت مچ دمویکش یگرفت اخ ی دی دوباره سرم درد شد 

 عصر بود!!  5ساعت  شدینم

  یپنجرم نداره درو هم هر کار هی یاتاق حت نیا  می تو زندان نیروز گزشته دو روزه که ا دو
شده بودم   فیضع یلینخورده بودم خ یزیدو روز چ نکهیکردم نتونستم باز کنم به خاطر ا

 گرفته بود  می گر گهیاخرا د  نیا

 شده بود   شی زی چ هی یحتما کارن تا االن از نگران 

و   دویتند از جام بلند شدم قفل تو در چرخ شهیم کی که داره نزد دمینفرو شن هی  ی پا ی صدا
 در باز شد 

کارن بود که چند   یرکا بی ارسالن بود رق نکهیخشکم زد!!ا دمیکه جلوم د یکس دنید با
 !!کردیم کاریچ  نجایا  نیبودمش ا   دهی بارم تو شرکت د

 دم ی پرس عیسر

 ارععع؟  یهم دست  ایتو هم با رو ؟؟یکن یم کاری چ نجای_تو ا 

 به سرتاپام انداخت و گفت  ینگاه ریتحق با

  یلیخ ایساله استفاده بکنم اما رو فده یدختر ه هیواسه ضربه زدن به کارن از   خواستمی_نم
 اصرار داشت 

 شدم  کشینزد تند

 ها یعوض دی کرد ی_چه غلط

 گفت  شخندین با
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 یشی متوجه م یبزار رونی در ب نی_پاتو که از ا 

 رو هم فشار دادم  دندونامو

  یتاوان دو روز دی با شهیکارم باهاتون تموم نم یول  رمی لجن...االن م دی مشت لجن هی_شما  
   دی بد  وی عذابم داد دویکرد یزندان نجایکه منو ا

 کردو گفت  یاعصاب خوردکن ی  خنده

اما متاسفم فعال اونم مقابلته نه  رهی عشقت کارن قراره انتقامتو بگ ی نکنه فکر کرد هی_چ
 کنارت

 زدمو راه افتادم  ی چرت و پرتاشو بشنوم بهش تنه ا ی نموندم تا ادامه  منتظر

االن   دمیکش ی نفس رونیمقاومت کردمو اومدم ب یرفت ول  جی لحظه سرم گ هیباز کردم  درو
شدمو پام    رهی وحشت زده خ دمی که د یزیچ  دنیکارن رفتم تو کوچه ک با د شی برم پ د یبا

سمتم انگار که بخواد  مودیداشت م ادی ز یلیبا سرعت خ ن یماش هیبود  دهیچسب نیبه زم
 ...دمی د رونیترمز کرد نفسمو محکم ب یاومد ول پام ی تا جلو بایکنه تقر  رمیز

  نیکارن بود خوشحال خواستم قدم بردارم سمتش که درماش نیماش  نکهیا  نمیکن بب صبر
 نگرانم شده بود؟  یلیآشفته بود..خ ی لیظاهرش خ  رونیباز شدو کارن اومد ب 

 با سرعت رفتم سمتشو بغلش محکم بغلش کردم ناخواداگاه

 بود  ستادهی خشک فقط اچوب  هیکارن مثل   اما

 ن یرو زم وفتم ی بهم زد که باعث شد ب یمحکم  یلی س رونویب دیمنو از تو بغلش کش هوی

 زد؟  یلیبهت دستم رو صورتم بود کارن به من س با

 با بهت اسمشو صدا زدم 

 _کارن؟  
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 صورتش قرمز و وحشتاک شد داد زد  هوی

 ی عوض اری_خفه شو اسم منو به زبونت ن

کارن بود؟ همون عشق  نی ا  ختیخوام اشکام تند تند رو صورتم رخودم ب  نکهیا بدون 
 امیدن ی که همه   شدهیدو روز چ نیتو ا  شده یگفت؟چیمهربون من که از گل بهم کمتر نم

 چسبونهی رو بهم م ی الفاظ نیداره همچ

 دم یشدم رفتم سمتش با بغض پرس بلند

 ؟ ی کنیم ینطوریا یکارن چرا دار شدهی_چ

که قبال توش   یاز اون عشق و احساس یاثر چیچشماش که االن سرد شده بود و االن ه تو
 شدم   رهی نبود خ دمی دیم

 پالتوش در اوردو انداخت تو صورتم....  بیپاکت از تو ج  هی هوی

که توش   یافتاده بود رو برداشتم و بازش کردم چندتا عکس نیپاکتو ک االن رو زم عیسر
من  کردمیباور نم دموی دیکه م یزی شده بودم چ ره ی ت به عکسا خاوردم با به رونی بود رو ب

 با اون سرو وضع رو تخت ارسالن!! 

 کرد؟ یم کاریپهلوم چ  یعوض اون

 باشه  وونیح  نقدیا  شدینم باورم

  کردمی ...اصال فکرشم نمایبودم اون عوض  رهیرفتو فقط به عکسا خ  ادمیو زمان و  مکان
 باهام کنن  یکار  نیبخوان همچ

سرمو باال اوردم با ناله   عیسر  کردی م یرو واسه کارن فرستاده بودن...اون االن چه فکر نایا
 گفتم 

کارن بخدا من از   یکنی که تو فکر م ستین ی_کارن توروخدا باورم کن ماجرا اصال اونطور
 بودم. کارن من... هوشیخبر نداشتم اصال اون موقع ب یچیه
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 بودش  دهیاصال نشن وسط حرفم انگار که افتاد

 گفت  شون یبغض بزرگ اومد ...اروم و پر  هیاون سرما از تو چشماش رفت بجاش  نباریا

اشغال   ن ی با ا  ی ایکرده بودم که باعث بشه ب کاریآنا؟من کثافت چ  ی باهام کرد نکاروی_چرا ا 
   ادیپاکت واسم بفرسته و بگه عشقت از منم بدش نم هیکه تهش  یزی رو هم بر

 هق هق گفتم  با

 _کارن توروخدا بهم گوش بده 

 د یتو موهاش کش یدست

 _خفه شو فقط خفه شو 

 زدم  داد

 ؟ ی دیچرا بهم گوش نم یباورم کن ی خوای_چرا نم

 شد  کی ستری ه ی خنده  هیبه   لیزد کم کم پوزخندش تبد  ی پوزخند

 کم ینزد  اومد

 مشکل از من احمقه ستینه مشکل از تو ن یمثل تو گوش بدم ....ول یکی به  دی _چرا با 

  رونیحلقه ب هیو  بشیزد اشک تو چشماش حلقه زده بود دستشو برد تو ج ینیغمگ لبخند
 اورد 

 تعجب به حلقه نگاه کردم  با

شد با    شیر  شیاحساس کردم قلبم ر  ختیکارن ر ی که از چشما ی اشک ی قطره  نیاول
 دونستم یخودمو مقصر م ینکرده بودم ول یکار نکهیا

 که تو صداش بود گفت  یبغض با



 احساس آنا 

 
96 

 

  هیتو یول  مردمیم یمن داشتم از نگران وی شد دی ناپد هویکه تو  یشب  ؟؟همونیبنیم  نوی_ا
 با اون ارسالن الشخور...   نجا یا یآشغال داشت

 بست انگار سختش بود حرفشو کامل کنه  چشماشو

مال من   شهی ازت بخوام واسه هم خواستمیکنم م یستگار ازت خوا خواستم ی_همون شب م
 ی باش

 خت یری قطره قطره م اشکام

گلدون خورده بود تو سرم دو روز   هی اوردیداشت بهم فشار م زیتحمل نداشتم همه چ گهید
بودمو بدتر   دهید گهی نفر د هی  ی نخورده بودم عکسامو با اون سرو وضع پهلو یچیبود که ه
 یکه حت  یکارن بود عشق مهربون من که انگار االن از سنگ شده بود عشق نایا ی از همه 

 داد یدادن نم حیتوضبهم مهلت حرف زدن و 

 د ی زانوم پرت کرد و غر ی کارم حلقه رو جلو نیسست شدو افتادم رو زم زانوهام

 یهمونم واسه ادم  ست،هرچندیبه جز نفرت ن یز ی لحظه به بعد حس من به تو چ نی_از ا
   هیادی مثل تو ز

 شدو گاز داد و از کنارم گزشت  نشیماش سوار

 خت یزدم که همزمان اشکامم ر  یتلخ لبخند

   کردیو سرم درد م رفتوی م یاهیبد بود چشمام س یلیخ حالم

  اهیو کم کم همه جا س نیرفتو افتادم زم جی که راه رفتم سرم گ کمی زور از جام بلند شدم  به
 شد 

 بود!  مارستانیبه دورو برم کردم ب یباز کردمو نگاه چشمامو

 نجا؟ یمنو اورده بود ا  یقش کردم اما ک  یچجور ادیم ادمی
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 باز شدو پرستار اومد تو با لبخند گفت  در

 عوضش کنم  مودمیخوشگل خانوم خب سرمت هم که تمومه داشتم م ی شد  داری_اع ب

 گفتم  زدمو یجون یب لبخند

 برم دی با ستین یازی_ن

 کردو گفت  ی با نمک اخم

 یبود؟عمرا بزارم بر  نی فشارت چقدر پا یدونیشه؟؟می_مگه م

 نجا؟ یمنو اورد ا ی_ک 

 گفت   طونیش

 نامزدته؟؟  نمیاقا پسر جذاااب بب هی_

   نجایاورده ا دهی منو وسط کوچه د یکیحتما   ؟یعنیبود  یبا خودم فکر کردم ک  کمی

 گفت  کردیکه داشت سرممو عوض م یدرحال

 تو  ادیب گمیبهش م   رونی _رفتم ب

 کنم؟؟  کاری چ دی خودم فکر کردم االن با با

 " ستیبه جز نفرت ن یز ی لحظه به بعد حس من به تو چ ن ی"از ا

 خت یناخواسته اشکام ر  زدی تو گوشم زنگ م  یحرف کارن ه نیا

 یاورم نداشت حت از جونمم دوسش داشتم ب  شتریکه ب یچقد بدبدختم که کس من
 که نکردم  یبدم االن  کارن ازم متنفره واسه کار  حیواسش توض زاشت ینم

 آشغال  کهیت هی آشغال ولم کردو رفت مثل   کهیت هی مثل
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مهلت حرف زدنم بهم   ینکردم؟اون حت یبهش ثابت کنم کار دی با یبکنم؟چجور دیبا  کاریچ
 ده ینم

 بود    نیزدم اون بهم اعتماد نداشت موضوع ا  یتلخ پوزخند

  گفتیم  زدویمشت تو دهن ارسالن م ه ی رفتیم  دیکنارم بود با  دی واقعا عاشقم بود با اگه
 کرد یباورم م  دیاون با  کردنیهم باورم نم  ایاگه کل دن یحت کنهینم یکار  نیمن همچ ی آنا

 ..رفت. دوی ازم سوالم نکرد حرفشو زدو رفت حال زارمو د یحت اون

با   کردی نگاهم م یباز شد برگشتم که با باربد چشم تو چشم شدم که داشت با نگران در
 سرعت اومد سمتم 

 _حالت خوبه؟ 

 تعجب نگاش کردم با

 ؟؟ یکنیم کاری چ نجای_باربد تو ا 

 نگاهم کرد  باغم

 حال تو؟  ایمهمه  نی_به نظرت االن ا 

تو اون وضع بودم کارن هم   یوقت  خواستیشدم چقدر دلم م رهینگرانش خ ی چشما به
 !!ی نگام کنه نه با نفرت و سرد ینطوریهم

 به باربد نگاه کردم که گفت  منتظر

  نیاز شرکت رفت منم نگرانش شدمو با ماش یعصب یکارن اونطور ی...وقت گمی_خالصه م
 یلیو کارن خ  دیزنی با هم حرف م دیدار  رونویب  ی که تو از خونه اومد دمی دنبالش رفتم د

کارن   یوقت دیبزن گهیتمام تالشمو کردم که دخالت نکنم تا حرفاتونو به همد  یول هیعصب
 یی نجا یخودمو رسوندم بهت و االنم که ا عیسر  ی غش کرد یرفتو تو اونطور
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 بهش زدم ی لبخند

 ی _مرس

 که رو تخت بودو گرفت  دستمو 

   شهیدرست م زیرو نخور همه چ یزیچ چ ی ه ی نباش خب؟؟غصه  یچی_نگران ه

 بغض گفتم  با

 _باربد تو هم اون عکسا...

 چشماش قرمز شده بود  دیتو موهاش کش یدست 

بترسه اسمتم به   یکه تا عمر داره حت ارمیم  شرفی سر اون ارسالن ب ییبال  هی ی...ولدمی _ند
 اره ی زبون ب

 گفتم   عیسر

 کرده باشم مگه نه؟   یکار  نیمن همچ یکنی _باربد تو که باور نم

 د یکردو خند پانسمان سرم اشاره  به

 زد تو سرت؟  یبرگ اثباته با چ هیخودش  نی_فکر کنم ا 

  یباهام تماس گرفت تا وقت ای که رو ی کردم از لحظه ا فیماجرا رو واسه باربد تعر  ی  همه
 که غش کردم

 بهت زده گفت  باربد

 هم همدست ارسالن بوده؟   ایرو یعنی... یعنی_

 زدم  ی پوزخند

 ده یانگار ازش بع یگیم  نی_همچ
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 کنه یکار نی بخواد همچ کردمی فکرشو نم ی_ول

 اد یهمه کار برم یعوض ی _از اون دختره 

 نگفت  یزیچ 

 غم گفتم  با

 که گرفت   رهیکارنو از من بگ خواستی_فقط م

 گفت   عیسر باربد

 ؟ یپا پس بکش یراحت نیبه هم ی خوا ی؟؟می چ یعنی_

 اومد تو گلوم  یاون بغض لعنت دوباره

 نداشت   چوقتیه دمی بکنم؟باربد کارن منو باور نداره شا ونمتی کارمی_چ

 که چقد دوست داشت  یدونی آنا....خودتم خوب م  ستین ینطوری_ا

 زدم  ینیغمگ لبخند

 _داشت؟ 

 چشمام نگاه کرد و گفت  به

 ؟ ی زود نی فراموشت کنه اونم به ا شهی_هنوزم داره اخه مگه م

 ن ینگفتم و سرمو انداختم پا  یزیچ

 گفتم   عیمن دو روز گم و گور بودم سر نکهیا  یاداوری با

 ؟ ی جون خبر داد نی_به بابام و نگ

ازت تبود بابات همه جا رو گشت   یخبر چیرو روز که ه نی _ارع زنگ زدم بهشون گفتم تو ا
 بود  شونیپر یل یکال اوضاع همه خ
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 گفتم  یناراحت با

 وفتادیاتفاقا نم نیاز ا  چکدومیگوش بدم ه ایبه حرف رو  مشدی _اگه اون روز خر نم

پرستارو صدا بزنم بعد از   رمی...سرمت تموم شده م  ستی_االن وقت سرزنش کردن خودت ن
 م ی ری م نجایا

 کنارم بود  طی شرا نیازش ممنون بودم که تو ا  یلیتکون دادمو لبخند زدم خ سرمو

 بشم    تی تقو کمیبخره تا مثال  وهینشسته بودم باربد رفته بود تا واسم آب م نی ماش تو

  چ یهرجور شده باهاش حرف بزنمو ثابت کنم ه خواستم یبرم شرکت کارن...م خواستمیم
 کنه ینکردم ثابت کنم داره اشتباه م یکار

عادت کرده بودم به وجودش به  رهی بگ دهیبود که منو ناد نیواسم ا   زیچ ن یتر سخت
 ..تاشیماح

بدون اون واسم    دنمینفس کش یولم کنه؟حت  تونستیکه وابستش شده بودم چطور م االن
 سخت بود 

 رو دستم داد تشکر کردمو از گرفتم  وهی شدو آب م نیاومد سوار ماش  باربد

   گی خونه د می_خب بر 

 گفتم  اروم

 شرکت   می _نه بر

 تعجب برگشت سمتم  با

 ؟ ی_چ

 با کارن حرف بزنم. خوامی_م
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 حالت بهتر بشه؟  کمی  ستی بهتر ن رونیب ی اومد مارستانیاز ب _تازه

   ستی ن یزی_من خوبم چ 

 تکون دادو راه افتاد  سرشو

 --------------------------------- 

 شرکت   نمی_خب ا

 نگاه کردم بهش

   یمرس  زی_به خاطر همه چ

 زد ی لبخند

 م ی_خب بر 

 تعجب بهش نگاه کردم با

کارن نخواست حرفاتو بشنوه من واسش ماجرا رو   ؟اگهیکنی بهم نگاه م ینطوری_چرا ا 
 ست؟ یخوب ن دمی م حیتوض

 لبخند گفتم  با

 م ی_خوبه پس بر 

 چند روز دلم واسش تنگ شده بود  نیبود تو هم ینگاه کردم خال یمنش یصندل به

 تقه به در زدم  چندتا

   ومدین یی صدا

 اروم در گوشم گفت  باربد

 د ی هتره اولش تنها باشب  نمیشیم نجای_من ا
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 تکون دادمو درو آروم باز کردم سرمو

 و اشک تو چشمام جمع شد   د یلبام لرز  دمیکه د ی صحنه ا دنید با

 رو بغل کرده بودن!!  گه ی همد ایو رو  کارن 

 توجه به دو رو برم رفتم سمت آسنانسور    یمن نشن  ب ی اومدم عقب تا متوجه  عیسر

 اومد سمتم با تعجب به حالم نگاه کرد باربد

 آنا  شدهی_چ

 زدم لب

   الیخی_ب

 د یکش دسمتو 

   یبا کارن حرف بزن  یخواستیمگه نم نم ی_صبر کن بب

  نجایباربد بهش نگو که من ا یبزن یتو بهش حرف  خوامینم یحت خوامی نم گهی د خوامی_نم
 بودم خب؟ 

 گرفت  دستمو 

 _چت شده آنا 

 باربد من... ستین یزی_چ

 و رفت سمت در اتاق کارن و بازش کرد دی کامل نزده بودم  که دستمو کش حرفمو

 که کارنو بغل کرده بود  ییبود درست همون جا  ستادهیا  ایرو 

 نشسته بود  زی خودش پشت م یاالن کارن رو صندل اما
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  هیسرشو باال اوردو با تعجب به ما دوتا نگاه کرد نگاهش که خورد به پانسمان سرم  کارن 
لحظه بود بعدش پر شد از همون   هیفقط واسه   یشد ول یلحظه چشماش پر از نگران

 ...ی سرد

 باربد نگاه کردو گفت  به

 کنهی م کاری چ نجایا  نی_ا

 ن؟؟ یزدم ا ی پوزخند

 رو نشون دادو گفت   ایرو  باربد

 کنهیم کاریچ  نجایاشغال ا ی دختره  نیازت بکنم ا   دی سوالو من با  نی_ا

 و گفت   دیخند  ایرو

  یعوض ی دختره   نی ا نکهینه مثل ا ؟ یگیم ینطوری به من ا یکه دار ییاالن تو  ن ی_باربد؟؟ا
 ی نشناخت دشویواست ناراحتم که هنوز ذات پل  یول زارهیم ی بد ی رای رو همه تاث

 زدو گفت  ی شخندین باربد

 نصبت نده  هیلطفا صفات خودتو به بق ای_رو

 بلند شد و خونسرد گفت  کارن 

   رون یب د ی بر  دی تونی م ستیدعوا ن ی _اتاق من جا

 گفت  یعصب باربد

  نی ا که عاشقه سخت تره یواسه کس کنمیباشه درک م  ؟ی ایبه خودت ب ستی_کارن بهتر ن
 فکر کن  کمیخدا   ی محض رضا یول یو بازم نرمال باش ینیسخته که اون عکسا رو بب زایچ

 داد زد   زویرو م د یکوب کارن 
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 تونم ینم یفهمی فکر کنم م  تونمی_نم

  یکنیباور م  یبنیک م و یزی_ارع خب تو فقط چ 

 شدن ادامه دادم  رهیحرفم همه بهم خ نیا با

  هیمنو کشوند تو خونش و با  ی تو بغلش بود شی خانوم که چند لحظه پ ایرو  نی_هم
 گلدون زد تو سرم 

 با شک بهش نگاه کرد   ایبرگشت سمت رو کارن 

 زدو گفت  ی پوزخند ایرو

 ی ای ارسالن ب ی من گلدون به سرت خورده باشه و از خونه  ی _چطور ممکنه تو خونه 
 رون؟ یب

 خودش؟  ی ارسالن بود نه خونه  ی اونجا خونه  یعنیتعجب نگاهش کردم  با

 بگم که ادامه داد  یز یچ خواستم

  یدگ یکارن تو شرکت بودم و به کارا رس ی به جا ی روز تمام ک گم و گور بود 2_درضمن من 
 کردم یم

 کردو گفت  ی مسخره ا ی  خنده

  یرو هم چک کن نایدورب یتونیم یخواست ی_حت

 گفتم   عیسر

 ؟؟ ی ظهر کجا بود ی دو تا سه  می _تو تا 

 ی از خدمتکارمون سوال کن یتونی _تنها خونه بودم م

 شده بود گفت  رهیکه بهم خ کارن 
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 یبنیم یکن دای کار خودت مقصر پ یواسه الپوشون  ستین یازیاالن گورتو گم کن ن نی_هم
   گره ی دستتو نم ی زیک چ

کنه چطور تونست به حرف   رمیتحق ینطوریچطور تونشت ا دم یشکستن قلبمو شن ی صدا
 داشته باشه تا من؟  یشتر یب نانیاطم ایرو

 گفت   باربد

   ی شناسی_تمومش  کن کارن خودت که بهتر از من آنارو م

 داد زد یعصب کارن 

  نیدرسته که ا دهیخروارها خاک خواب ری تمنا االن ز ییتمومش کنه تو دی که با ی_باربد اون
انقد   ی نداره بخوا یلیو نخواهد بود پس دل  ستی تمنا ن یدختر به اون شباهت داره ول

 ا یبه خودت ب  یهواشو داشته باش

 اتاقو گرفت  یبزرگ   سکوت

 بود؟؟!!  یک  تمنا

 و چشماش پر از غم شد   د یباربد نگاه کردم که مردمک چشماش لرز به

 گفت  اروم

 برگرده.... ستی _درسته تمنا قرار ن

  نقدریبود که با اوردن اسمش باربد ا یک چخبر بود تمنا  نجایا  رونیو از اتاق رفت ب برگشت 
 خت یبهم ر

 داد زد  یعصب کارن 

   ی_لعنت

 کوبوند   واری دستشو به د و
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 خودشو زودتر رسوند دستشو گرفتو گفت   ایخواستم برم سمتش که رو ینگران با

   زمیعز  ی کرد کاری_چ

 اومدم  رونیاز اتاق ب عیباربد سر  یاداوریمشت کردمو با نفرت بهش نگاه کردم با  دستامو 

 تو آسانسور صداش زدم   رفتی داشت م باربد

 _باربد 

 زد یجون یسمتو لبخند ب برگشت 

 آنا    ستی_االن وقتش ن

 رفت  و

 زینفرت انگ  ی تو اون خونه  فمیک  یزنگ بزنم به ژاله ول خواستمیبودم م ابونیخ تو
 ه بود  جاموند 

 ارسالنو دادم ی سوارشدمو آدرس خونه  ستادیتکون دادم که ا ی واسه تاکس دستمو 

 ---------------------------------- 

 لطفا   دیمنتظر باش نجای_اقا هم

 اف اف رو فشار دادم ی شدمو دکمه ا  ادهیپ

 _بله؟ 

  خوردیبهم م وونیح نیاز حرص چشمامو باز و بست کردم حالم از ا دمی که شن صداشو

 ار یب فموی_ک 

   ومدین  ییلحظه صدا  چند

 منتظر باش  ی_اوک 
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نگاش کنم   نکهیجلوم گرفت بدون ا  فویلحظه منتظر موندم که در باز شدو ارسالن ک  چند
 یاز دستش گرفتمو رفتم سمت تاکس فمویک 

 _اوضاعت چطوره؟؟ 

 کردم  یعصب ی برگشتم سمتشو خنده  ستاده ی حرفش وا  دنیشن با

 ؟ یاالن نگرانم  ی که کرد ی_بعد از اون غلط

 زد ی شخندین

 _باالخره منم ادمم 

 یستیهم ن وونیبهت بگن ح نکهیا  قیال ی_نه اشتباه نکن تو حت

فقط   یول  ارمیسرت ب گهید ی هزارتا بال  تونستمیم ؟من یری تند م یلیخ  یدار یکنی_فکر نم
 در حد چندتا عکس بود  

 زدم  ی پوزخند

 ازت تشکر کنم؟  امیب یاالن انتظار دار  ؟؟یهست  ی تو جد نمی_بب

 نگفت   یزیچ

 باز کردمو سوار شدم  ویدر تاکس دمویکش یقیعم نفس

 روز بعد  2

 شدمو کش و  داری زنگ ساعت ب ی صدا با

 به بدنم دادم یقوس

 زدم ی ند سردبه خودم نگاه کردم لبخ نهیشستمو تو آ صورتمو

 _خوردم کرد و از روم رد شد االن نوبت منه
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 باشم   شه یتر از هم ک ی ش دی سمت کمد لباسام امروز با رفتم 

  گهیزدم د  ینیبه در اتاق کارن نگاه کردم لبخند غمگ رون ی و آماده از اتاق اومدم ب حاضر
 ومد ینم نجایا

بهش نشون بدم که واسم مهمه   دیبدم ارع نبا  تی اهم دی نبا گهی هامو باال انداختم د شونه
 باشم  تا همه هرجور خواستم باهام رفتار کنن  ف یضع دی نبا گهید

 بهت نشون بدم  نویا ستیقرار ن گهی د یوار عاشقتم ول  وانهی...هنوزم دکارن 

تا حداقل به حرفام گوش بده و اون فقط   وفتمیکم مونده بود به پاش ب  کنمیفکر م  یوقت
 ...خورهیبهم م یحالم از همه چ کردیخوردم م

رو بغلش گرفته بود قلبم   ایروزم نگزشته بود که ولم کرده بود رو هیهنوز  کنمیفکر م  یوقت
 امد یبه درد م

 ثابت کنم!  یخودمو واسه کس ستیقرار ن گه ید نی سرباال از پله ها اومدم پا با

 م زد ی پوزخند

منو داشته   یکه هروقت خواست مونم یتو دستات نم لهی وس هیمثل  گه یمن د ارادیک  کارن 
آشغال   هی و مثل   ی به حرفامم گوش ند یبود حت لت یو هر وقتم اوضاع بر خالف م یباش

 .... یدورم بنداز

 کرده بودم همش به خاطر توعه کارن همش!  ریتعغ ینطوریروز ا  هیتو  نکهیا

 انداختم  ینگاه یمنش به

 نم یارسالنو بب خوامی_م

 االن سرشون شلوغه خانوم  شونی_ا

 زدمو گفتم  ی لبخند
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 _به درک 

 افتادم سمت در اتاقشو بازش کردم  راه

 گفت  غوشیج  غیج ی اومد و با اون صدا عیسر  یمنش

 خانوم مگه نگفتم... دیکنی م کاری_چ

 الن از پشت سرم اومد ارس ی صدا

 د یبه کارتون برس دی نداره شما بر ی_اشکال

 سرشو تکون دادو رفت   یمنش

که درب و داغون شده بود چند لحظه با تعجب   افشیق  دنیبستمو برگشتم که با د درو
 خنده   ر ینگاش کردمو زدم ز

 _کارن پودرت کرده؟  

 رو هم فشار داد و گفت  لباشو

 ده ی _تاوانشو پس م

 شناختمش یسراغش م رهیم  ی زود نی به هم دونستمی زدم پس کار کارن بود م ی لبخند

 نجا؟ یا  ی _چرا اومد

که تو اتاقش داشت و خودمو   یراحت ی بهش انداختمو راه افتادم سمت کاناپه  ینگاه
 انداختم روش 

 _واسه معامله 

 زد  ی ابروشو داد باال و پوزخند ی تا هی

 م ی ه باشبا هم داشت می تونیم ی _منو تو چه معامله ا 
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 کردمو گفتم  یالک ی  خنده

 واست پر سود تر باشم   ای_فکر کنم من از رو 

 بهم نگاه کرد   منتظر

 اتاقش  یکردم راه افتادم سمت پنجره سرتاسر بمیشدمو دستمو تو ج بلند

 که واسه ساختن  هتله   ی _پروژه ا

 کردمو ادامه دادم مکث

  نی که بهتر یگزارش باشه و با شرکت  هیسرما ییشرکت اروپا  هیکه قراره   ی _همون پروژه ا
 کنه  یرو واسه ساخت داشته باشه همکار ده ی و ا یطراح

 زدم ی شخندیو به ارسالن نگاه کردم ن برگشتم

 مگه نه؟  شی خوای_م

 د ی تعجب پرس با

 ی دونی رو از کجا م نای_تو ا 

 گفتم   دمویخند

 کارن بودم؟  یکه نرفته من منش ادتی دارم و درضمن  زایچ  نجوریبه ا ی ادی ز ی _من عالقه 

 زدو گفت  ی پوزخند

 عشق سابقش  نی _و همچن

 هوم؟  میخارج نش ی _بهتره از بحث اصل

 م ی شدمو دستامو روش گزاشتمو خم شدم به جلو االن چشم تو چشم بود  زشی م کینزد

 ؟ ی ایب رونی رقابت ب نیاز ا  روزی پ ی خواینه جواب بده م ایو فقط با آره    پرسمیکه م ی_سوال
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 د ی شد پرس رهیچشمام خ به

 تو سرته کوچولو  ی_چ

 زدم ی شخندین

 نه؟  ا ی_اره 

 تو کاسه سر چرخوند و گفت  چشماشو

 _آره 

 کشگفتم یزدم سرمو بردم نزد یبزرگ  لبخند

 م یبه هم کمک کن می تونی _پس م

  دمی عقب کش خودمو

ما   یلو یبازیکارن برندست پس تو م ی  دهیکه ا هیقطع   زیچ هی نیسر اصل مطلب...ا رمی_م
 مگه نه؟  میخوا ینم نویکه ا

 نگفت   یزیچ  دویتو موهاش کش یدست ارسالن

 کارن مال تو باشه   ی  دهیا میکن  یکار می تونی _پس م

 بهت سرشو باال اورد  با

   ؟؟یگیم  یچ یدار یدونی_م

 گفتم   دمویخند

 _کامال... 

 اوردم رونیکردمو فلشو ب فمیتو ک  دستمو 

 کارن االن دست منه  یی ایرو ی _کل نقشه 
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 دم یشد خودمو عقب کش بلند

 شی ر یازم بگ ی _آ آ اصال فکرشم نکن بخوا

 گفت  دویخند

 ؟ یعشقتو به من بفروش د ی من خرم؟چرا با ی _بچه جون فکر کرد 

 زدم  ی پوزخند

 مجبورت نکرده  یکس یبهم اعتماد نکن یتونیم ی خوایاگه م ستی_اونش به تو مربوط ن

 افتادم سمت در   راه

 کن  _صبر 

 ازش بگزره... تونهینم دونستمی زدم هه م ی پوزخند

 و منتظر بهش نگاه کردم  برگشتم

 لحظه با تعجب بهم نگاه کردو گفت  چند

 یکه عاشقش یبا کس یبکن  نکارویبا کارن ا  ی که نتونم باور کنم..بخوا ی بهم حق بد دی _با

 کردم؟؟ ی م کاریتو قلبم به درد اومد....واقعا من داشتم چ یزیچ هی

با   یکرده بودم که وقت نمیفکر همه جاشو کرده بودم فکر ا  نجایا مودمیداشتم م یوقت اما
 هم خودمم  نهیبیصدمه م  شتریکه ب یکارن اون کارو کردم کس

 قلبم نبود!  ی خواسته  نیکار قلبمو آروم کنم ....اما ا ن یبا ا خواستمیم

 کنه...  رونشیکه عاشقش بود رو و  یآدم خواستیقلبم دلش نم طمئنمم
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 یکه سع  ینبودم وقت یقبل ی آنا  گهی ..چون ددادمیقلبم گوش نم  ی من بودم به که صدا نیا
خواستن سرم   ییسواستفاده کردن هربال   میهمه از سادگ  شد؟ی با همه خوب باشه چ کردمیم

 اوردن 

باور داشته   شتریمثل ارسالنو ب یکی ارزش بودم که حرف  یو ب زیچشم کارن انقد پش تو
 باشه تا من ...

 داشت تا من:(  نانیاطم شتریبهش حق داد اون به چشماش ب دی البته با هه

 انداختم و گفتم  یارسالن نگاه به

   یباور نکن یتونیم  ی به خودم مربوطه و اگه بخوا لشی_دل

 تکون داد و گفت  سرشو

 بهت اعتماد کنم خوامی_م

زدن کارن   نیواسه زم یفیاقا ارسالن تو از هر راه کث یکنیزدم معلومه که م ی پوزخند
 ی کنی استفاده م

 رو مبل ارسالن نشست رو به روم نشستم

   ؟ی_از کجا اون طرحا رو دار

 انداختم رو پام  پامو

با   نمیبودم بش کاری برام فرستاد تا هروقت ب  لوی عالقه داشتم کارن فا یل یکه خ یی_از اونجا
 نمش یدقت بب

 زد و گفت  ی شخندین

 د ی ازت ترس دی _با

 زدم  ی پوزخند
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   ؟ی خوایم ی_ازم چ

 بود   نجایمن ا ی زدم...قسمت مورد عالقه  ی لبخند

   ای_رو

 تعجب بهم نگاه کرد ابروهاشو داد باال و گفت  با

   ؟ی_چ

 زد...  نیرو زم ایکه بشه باهاش رو ی بهم بد یزیچ ه ی خوامی_م

   دنی لحظه با تعجب بهم نگاه کردو بعدش شروع کرد به خند چند

 داشته باشم؟   یزیچ نیهمچ دی _من از کجا با

 زدم  ی پوزخند

 شهیکه باورم نم یدونینم ی چیه تیگندکار هی_نگو که از پا 

 جام بلند شدم  از

بالخره تو هم ارتباطات خودتو   یکن دای پ یزیچ هیتا فردا   د یهم با  یدونی _به هرحال اگه نم
 مگه نه؟  یدار

 گفت  کویجاش بلند شد و اومد نزد  از

 سراغ من؟  ی _چرا اومد

 زدم  ی پوزخند

 بهم کمک کنه  ایداره که راجب رو نویا  تیکه بدونم قابل شناختمیرو نم  ی ا گهی_کس د

 برگشتم  دمی رو که کش رهیافتادم سمت در دستگ راه

 بنمت یم نجایموقع هم نیدا هم_فر
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 سمت خونه ژاله   رفتمینشسته بودم داشتم م یتاکس تو

 باربد رو گرفتم    ی در اوردمو شماره   فمیاز تو ک  لمویموبا 

 باربد اومد  ی باربد جوابگو نبود خواستم قطع کنم که صدا یول خوردیم بوق

 _الو  

 زدم و گفتم  ی لبخند

 ی _چطور

 لحظه سکوت!  چند

 آنا    ست ی_فعال وقتش ن

 گفتم   دمویخند

 بگم؟  ی خوایم ی چ یدونی_از کجا م

 گفت   ی گرفته ا  ی صدا با

 ی راجب تمنا بپرس ی خوای_تمنا....م

 گفتم  اروم

 بپرسم؟   د ی_نبا

 نگفت ..ادامه دادم  یزیچ

حرف زد و    یاون روز کارن به خاطر من باهات اونطور هیچ انی_باربد حق منه که بدونم جر 
گفت من   نکهیکرد و ا  سهی که کارن منو باهاش مقا هیبدونم تمنا ک  خوامی....م نکهیا

 ی ختیاسمش بهم ر دنیکه با شن هی!! ک شمیشبه

 گفت  بالخره
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 شرکت    ی جلو ی کافه  ای ب گهیساعت د  2_

 شرکت؟؟  ی جلو ی  کافه

 _چرا اونجا؟؟  

 گفت   کالفه

 خته یهم کار سرم ر ی_چون من االن تو شرکت کارنم کل

نپرسم چون   یزیدادم چ حی ترج یشرکت کارنو بکنه ول ی کارا دی بپرسم چرا با خواستمیم
 معلوم بود اصال حال و حوصله نداره 

 بنمت ی_باشه م

 ژاله رو بغل کردم اروم گفتم  محکم

 تنگ شده بود   یلی_دلم برات خ

 زد و گفت   ینیلبخند غمگ ژاله

   نطوری_منم هم

   ستیحالش خوب ن کردمیچرا احساس م دونم ینم

 دمی پرس

 شده؟   یزی_چ

 تکون داد و گفت  سرشو

اون دو روز   ی بد حیواسم توض دی با  نکهیو ا ارمیب یی واست چا نیبش ا یب ستین یزی_نه چ
 ی کجا بود

 نشستم رو مبل   دمویخند
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 کجان؟    نایمامانت ا  ی_راست

 )همون پسر عموش که نامزدشه( نایسپهرداد ا ی رفتن خونه   ستن ی_ن

 ؟؟ ی شد ینامزد باز ال یخی_وا پس تو به خاطر من امروزو ب

 هست  ش یز یچ هینگران شدم مطمئن بودم ژاله  شترینداد و رفت تو آشپزخونه..ب یجواب

 رو گرفتم  ی نیرفتم سمتشو س ع یسر رونی اومد ب ییچا ینیکه با س ژاله

 چته  نمیدهن باز کن بب ستیمطمئنم تو حالت خوب ن  نمیبب ن یبش ای_ب

 به کمر گفت  دست

بعد   یکن  فیواسم تعر   ویاون دو روز که منو نصفه جون کرد ی ماجرا دی اول با  یکنی_فکر نم
 آنا خانوم؟  یمن حرف بکش رزبونیاز ز

 دم ی کش یپوف

 یبهم بگ  ستوی هست و ن یهرچ دی بعدش با ی_باشه باو ول

 صورتش تکون دادم  ی شده بود نگاه کردم دسمتو جلو رهیژاله که با دهن باز بهم خ به

 و راه افتاد سمت اتاقش   کشمششیداد زد م پاشدو 

 _کجااا؟ 

 سمتمو با صورت قرمز شده گفت  برگشت 

 کنم یخودم خفشون م ی رو با دستا  یکثافتو با اون ارسالن عوض ی ای_اون رو 

 گفتم   دمویخند

   یبردار ییسامورا پ یریت خوادی خوب بابا نم یلی_خ

 زد  داد
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 _خفه 

 رفت تو اتاقش  و

 انداختم  یبود نگاه ستاده ی سمت در اتاقش و بازش کردم به ژاله که وسط اتاق ا رفتم 

انجامشون دادم   یوقت زارمیم یندادم ....ول حیبود که هنوز واست توض  ییزای چ هی_راستش 
 بهت بگم  

   کمی اومد نزد یناراحت با

   وفتهیواست ب ینکن که اتفاق ی_آنا لطفا کار

 زدمو دستشو گرفتم  ی لبخند

 _ژاله

 _جانم؟ 

ساعت   هیکه  فیح یدر بر رشیاز ز  یتونی رقمه هم نم چی و ه ستیحالت خوب ن دونمی_م
 باربد  شیبرم پ  دیگزشته و با  میو ن

 کردمو گفتم  بغلش

 _مواظب خودت باش

کافه شدمو به دور و بر نگاه کردم که چشمم   وارد  رونیو باز کردم و اومدم ب یتاکس در
 خورد به باربد 

 نشسته بود   م یکه بار قبل با هم حرف زده بود یز یم پشت

 زد  ی عقب و نشستم باربد سرشو باال اوردو لبخند دمیکش وی سمتشو صندل رفتم 

 که منتظرت گزاشتم  دی_ببخش
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 تکون دادو گفت   سرشو

 

 اومدم شی پ قهیدق 5_نه منم 

 رو به روم اشاره کردو گفت  ی قهوه  به

 تو هم من سفارش دادم  ی _به جا

 نگفتم   یز یزدمو چ ی لبخند

 قلپ از قهوش خورد و گفت  هی  باربد

 تر شروع کنم  عیسر یدوست دار نکهی_خب مثل ا

 نطوره یهم قای_دق

 ... میوار عاشق هم بود وانهی_تمنا...دخترخالم بود و د

 ...رهی اسه تمنا در مجونم و دونستی م شناختیمنو م یهرک 

 باال اوردو گفت  سرشو

 به تو داشت مخصوصا چشماش  ی ادیز  یلیشباهت خ اون

و بعدش   زد ی تو چشمام زل م ار یاخت یکه باربد ب یذهنم پرواز کردم سمت لحظات  ناخوداگاه
 شد یحالش گرفته م یبیبه طرز عج

که تو پاساژ لمسش کردم  یمثال همون روز ای  شدمیم کی بهش نزد یلیکه خ ییوقتا 
   شدی حالش بد م

 و وابسته بشه  رهی منو با تمنا اشتباه بگ خواستیبود...نم  نیبه خاطر ا  پس

 و گفت  دیتو موهاش کش یدست باربد
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 میازدواج کن مویکن یرسم  زویتر همه چ عیسر م ی گرفت م یکه تصم می _انقد عاشق هم بود

 بغض ادامه داد   با

 بهش زد  نیماش ه ی_نشد...همون روز 

 من   ی دهنمو گرفتم خدا ی بهت جلو با

   دمی پرس اروم

 _چطور؟؟ 

 خت یقطره اشک از چشمش ر هی

 که... شمی پ مودی م ابونی_داشت با دو از اونور خ

 نداد و سرشو با دستاش گرفت  ادامه

 ممکن باشه  انی پا نی بدتر تونستیم نی من ا ی خدا

 بگم   دی با یچ  دونستمی نم یبهش بزنم ول یواسه دلدار یحرف خواستمیم

 گفتم  طونیجو رو عوض کنم ش نکهیا واسه

 خوشگل بوده    یلیمن بوده پس حتما خ هیتمنا شب یگ ی که م یی_از اونجا

 سوزوند   گرمویزد که ج ینگاه کردو لبخند تلخ بهم

 خوشگل بود اون مثل فرشته ها بود  یلی_اره خ

 م جلو و دستشو گرفتم زدمو دستمو برد ی لبخند

  ی دوباره عاشق شد  دیشا  ی دی باربد خدارو چه د شهیخوب م یلی دوباره خ زی_همه چ

 به چشمام زل زد   ناخوداگاه
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 چه خبره   نجای_ا

 بهمون زل زده بود  یکارن عصب  می برگشت

 غضب نگاهشو از من گرفتو به باربد نگاه کردو گفت   با

   ؟یکنی م کاریچ نی با ا  یدار نجای_تو ا 

 زدمو قبل از باربد جواب دادم  ی پوزخند

   گرفت؟یاز تو اجازه م دی _با

 سمتو گفت   برگشت 

ارسالن  هی چ یباش سی صدات ندارم پس بهتره ه دن یهم به شن ی _با تو حرف نزدم عالقه ا
 بزنم اره؟؟  ویکی  نی مخ ا مایب ی دلتو زد گفت

 به من بگه   نارویا تونهیشکست..چشمام لبالب از اشک شد چطور م  قلبم

   دی غر یعصب باربد

 _بس کن کارن بچه نباش

 کردو گفت   ی عصب ی خنده  کارن 

   ی_باشه من بچم تو خوب

 ز یدستشو کوبوند رو م کوینزد  اومد

 آنا زل زده بود ها؟  ی بود با احساس تو چشما ی_االن ک 

 د یخند  باربد

 ؟یواست مهمه؟نکنه هنوزم دوسش دار هی_چ

 زدو گفت  ی بعد از چندلحظه سکوت پوزخند کارن 
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 ینش نیمثل ا یخام اشغال خوامی_نه فقط م

 زدم ی شخندیشدمو ن رهیتو چشماش خ  کشی از جام بلند شدمو رفتم نزد عیسر

  ستیقرار ن  میبا هم ندار  ینسبت چیه گهیکه د یی..از اونجاارادیک  ی _حرف دهنتو بفهم اقا
 ی بارم کن ادیم رونیاز دهنت ب یفیمراعات بکنمو بزارم هرحرف کث

 دادم  ادامه

 احساساتمون متقابله گهی خب خوشحالم که االن د ؟؟ی _ازم متنفر

 شد!   رهیبهت بهم خ با

 ی برداشتم و راه افتادم سمت در خروج فمویک  برگشتمو

 __ 

 رو پام انداختم  پامو

 تو دست و بالت باشه  ی خوب زی چ دوارمی_ام

 زدو اومد نشست رو به روم  یلبخند بزرگ  ارسالن

 که کار تورو راه بندازه هست   ی _تا حد

 هامو باال انداختمو گفتم  شونه

 _خب منتظرم 

 ___ 

 م ی اومد نزد خدمتکار

 د؟ یت _شما آنا خانوم هس

 به عالمت مثبت تکون دادم  سرمو
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 طرف    نی_خانوم منتظرتون هستن از ا

 افتادم دنبالش   راه

 پوش رو مبل منتظر نشسته بود  کیزن فوق العاده ش  هی

 بهم انداخت و گفت   یغرور نگاه با

   ؟ی خوایم ی_چ

 تره  ی که از دخترشم عقده ا  ن یزدم ا ی پوزخند

 خودمو پرت کردم رو مبل با تعجب بهم نگاه کرد  بایتقر  رفتمو

 بود؟   ی_اسمتون چ

 کرد   یفیضر  اخم

 هستم  ی دی_سع

 کردمو گفتم  ی بلند ی  خنده

 جان  نای_باشه م

 گشاد شد    چشماش

 ؟؟ ی هست یزیچ ی ا وونهی_د

 نشستمو گفتم  صاف

 به کلش زده کال رد داده  یلیدخترت خ ی_من نه ول

 زد  داد

 ادب  یب ی _ حرف دهنتو بفهم دختره 
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حال   یخودتو جمع کنه راست د یبا  یکی_آها من بدم دخترت خوبه ارع؟؟حاال جدا از دخترت  
 ساالر جان چطوره؟؟ 

 گفت   عیضا یلیخ یبه خودش مسلط بشه ول  خواستیمثال م یول  دیاز رخش پر  رنگ

   هی_ساالر ک 

 خنده   ریز زدم

شوهرت رو هم   ب یبا رق ستین یاصال کار خوب نی بب شی بشناس دی _تو که بهتر از من با
 ا یهست یفی آدم کث یلیخ یزی بر

 لرزونشو برد سمت موهاش و صافشون کرد اروم گفت   دست

 از من  ی خوایم ی_چ

 زدم ی شخندین

  یدونست یم کنهینابودت م یکنیم ییها ییکثافت کار نی_اگه شوهرت بفهمه همچ

 زد  داد

 ی خوایم یاالن فقط بگو چ دونمی_م

 رو پام انداختم  پامو

   سیپل شیکه سرم اورده اعتراف کنه البته پ ییها ییبره به تموم بال  دی با ای_رو

 گفت    عیسر

 _فکرشم نکن  

 م یمن ک  دونستی من پس م ی دونست؟؟خدایتعجب بهش نگاه کردم م با

 اصال؟؟  یبکنه تو مادر  ییکارا نیدخترت همچ یبزار شهینم  ؟؟باورمی دونستی_م
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 زد و گفت  ی پوزخند

 اره یکارنو به دست ب د ی اون با رمی گیراه دخترمو نم ی _من جلو

 زدم ی شخندین

 بهتون بدم   ی اجازه ا نی همچ ستیمتاسفم که قرار ن  زمی_اوه عز

 مشت کرد   دستاشو

   دمیبهت م ی بخوا یاون هرچ رازی غ کنمیکارو نم نی _من با دخترم ا

 زدم  ی پوزخند

 ن ی که کرده رو پس بده هم یتقاص کار د ی_دخترت با 

 جام بلند شدم  از

  ییبره اعتراف کنه درضمن اگه بال  دی تا فردا با یول  یکنی قانعش م یچطور  ستی_مهم ن
  شهیرو م زیمطمئن باش بازم همه چ  یاگه تو هم توش نقش نداشته باش یحت ادیسرم ب

 مگه نه؟!!  یفهم یمنظورمو که م گهی نفر د هیبه دست  

شمارمو بهش دادم تا اطالع بده   روزیبود!د ایزنگ خورد به شماره نگاه کردم مادر رو لمیموبا 
 کرده  کاریچ

 _الو  

 با هق هق گفت  مودی م هیگر ی صدا

 اعتراف کرد  ای_رو

 گفتم  اروم

 _خوبه 
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  یدونیم کنم یمطمئن باش نابودت م دهیرس یبه گوش کس یزی_اگه بفهمم از اون ماجرا چ
 کردم؟  شیراض یچطور یدونی کنم؟م یکار  نی خت بود که با دخترم همچچقد س

   ینگران باش ستین  ازین گمینم یهم به کس یزی به دونستنش ندارم،چ ی _عالقه ا

 کردم قطع

 برگشتم   دمویکش یدوباره زنگ خورد پوف  لمیبه صورتم بزنم که موبا یتا آب رفتم 

 زدم ارسالن بود   ی شخندین

 _الو  

 ارع؟  یزرنگ یلیخ  ی فکر کرد یعوض ی دختره   کشمتی_م

 خنده   ریز زدم

 ارع؟؟  ی تو طمع چشمتو کور کرده بود احمق شد یول ستمیمنکه زرنگ ن زمی عز ی_آخ

 داد زد  یعصب

   یشیم مونی_پش

 زدم  ی پوزخند

 ی جان اعتراف نکنه باهاش همدست بود ای_فعال دعا کن رو 

 قطع کردم لو یموبا 

 دمیکش یقیعم نفس

  نی با کارن همچ  تونستمینم چوقتیشدم من ه مونی بکنم پش خواستمی که م یکار از روزید
از باربد کمک   نیواسه هم دمی دی از اون خودم صدمه م شتریکنم چون اونوقت ب یکار

 خواستم...
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 پروژوه انجام داده بود رو گرفت!   نی که بار اول واسه ا یبهانه از کارن طراح هیبا   اونم

  نیقرار نبوده از ا گه یبوده و د دهیبه ذهنش رس ی بهتر ی  دهی ا نیکارن بعد از ا نکهیا مثل
 استفاده کنه! 

کامل بود و در   یلیخ نمیارسالن و چون ا  شیبردم پ نویا  شیاصل ی کردم؟؟به جا کاریچ من
نقطه  هی راحت  یلیشک نکرد و خ  درصدم هی یحد پروژه بود و معلوم بود کار، کارنه حت

 استفاده کنم  ایرو هی بهم داد تا ازش بر عل ایضعف از مادر رو 

 که بهشون اعتراف کرده کامال درسته  ییزای_جناب سروان همه چ

 گفت    ارساالن

 از خودش در اورده اصال کو مدرکش؟   ایحرفا رو رو  نیا  کنمی قبول نم  زوی چ نی_من همچ

 زدمو گفتم  ی پوزخند

 _من مدرک دارم جناب سروان  

 شده   رهیبا بهت بهم خ ارسالن

 کردم  یظبط شده رو پل ی در اوردمو صدا لمویموبا 

تا   رمی و باهات چندتا عکس بگ امیداد ب شناهادیبهم پ ای ظبط شده:اون اولش که رو ی صدا
خودم گفتم االن دارم واسه ضربه به کارن از   شیپ  میستفاده کناز تو واسه ضربه به کارن ا

 مسخرست!!ا ی لیکنم؟خی استفاده م فیضع  ی ساله  17دختر  هی

 

به   ندمیتو آ  یچون حت یاشتباه فکر کرده بودم تو ارزششو داشت کنمی االن که فکرشو م اما
   ی دردم خورد

 رو قطع کردمو  صدا
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 بودانداختم که قرمز شده  یارسالن نگاه به

هم روشن گزاشته بودم   لموی ظبط صوت موبا ششی که رفته بودم پ روزید نویزدم ا ی پوزخند
 شد! نطورمیبدردم بخوره و هم دیگفتم شا 

 گفتم 

 حرف زد    ایواضح راجب عکس و رو  یلیکه خ دی دی مدرک د   نمی_خب ا

 بود!   رهیگوشه خ هیانداختم که از اولش ساکت به  ایبه رو  ینگاه مین

اعتراف کنه اونم  ادیکرده ب شی راض یمادرش چطور  ستی واسش سوخت هه معلوم ن دلم
 خودش در خطر نباشه نکهیواسه ا

 گفتم 

که به من زدن همون   یو جسم یروح ی بایواسه آس دی با  دمینم تی عنوان رضا  چی_به ه
 تقاص پس بدن  کنهی م نی اندازه که قانون واسشون مع

 م ی اومد  رونیاتاق ب از

زدو  ی و پوزخند ستادیکه ارسالن وا شدنیو سرباز کنارش داشتن از کنارم رد م ارسالن
 گفت  یعصب

 ی زد  ش یخودتو به آب و ات یپس الک رون یب رم ی م نجای_من که بالخره هرجور شده از ا 

   کشینزد رفتم 

باز بشه و    نجایکنم پات به ا یداشته که کار نویبود که بهت نشون دادم قدرت ا نی _مهم ا
  ییکه هر بال  نیاحمق رو به رو نبود هیکه با   نی دی...االن فهم ی کرد کاریشه چمعلوم ب 
 د ی ببر فشویراحت ک  یلیو خ دی ار یسرش ب دی خواست

 گفت  سربازه
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   م یبر  دی _بسه با 

 رفتن دوی کش دستشو

 باربد رو گرفتم  ی برداشتمو شماره  لمویکه راه افتاده بودم سمت در موبا یحال در

 روباه؟؟  ای  یری_ش

 گفتم   دمویخند

 نه؟؟  ای کارن خبر دار شده  نمیبب رررری_ش

 _خودم بهش گفتم 

 هی_عال

 داشتم   یلبخند زدم چه حس خوب دمو یکش یقیکه اومدم نفس عم رونیب

   کردمیاستراحت م کمی خونه و  رفتمیم د یگرفتمو سوار شدم با  یتاکس

 م ژاله بود  به شماره کرد  یزنگ خورد نگاه لمیکه سوار شدم موبا  نیهم

 _الو سالم عشقممم  

  مودیهق هق م ی صدا

 دم یپرس  عیو سر دمی ترس

 ژاله؟؟  شدهی_چ

 آنا    ستی _حالم اصال خوب ن

 گفتم   عیسر

 امی االن م نیاونجا هم  امی_االن م
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   ؟ی خونه ا شتیپ امینه من م نجای_نه ا

 اونجا   ایخونه تو هم ب رمی_دارم م

 _باشه 

 سالن منتظر بودم تا ژاله برسه   تو

   دی کالفم پرس یلیخ  دی جون که د نینگ

 آنا؟  شدهی_چ

 جون حال ژاله زنگ زد حالش بد بود نگرانم   ن ی نگ ستین یزی_چ

   رونی ب رمیمنم دارم م  زمیعز ستی ن یزیکه چ شاهلل ی_ا

 زدمو گفتم  ی لبخند

 _به سالمت 

 ___ 

دکمه باز کردن درو فشار دادم ژالست   هینگاه کنم ک  نکهیزنگ اف اف اومد بدون ا ی صدا
 ! گید

تو و خودمم رفتم تو آشپزخونه تا شربت درست کنم   ادیب دی رس یسالنو باز کردم تا وقت در
 براش  

 خشک شدم  دمی ک شن  ییکه با صدا  زدمیشربتا رو هم م  داشتم

 _آنا 

 کارن بود!  برگشتم

 ؟ ی خوایم ی_چ
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 آشفته شده بود   یل ینگاه کردم خ بهش

 شد و اروم گفت   رهیچشمام خ به

 آنا   خوام ی_من معذرت م

 زدم و گفتم  ی پوزخند

 ببخشمت   ستی_متاسفم که قرار ن

 د ی بهش زدمو رد شدم دستمو کش ی ا تنه

 شد  ره یچشمام خ تو

 عذابم نده   نیاز ا  شتری ب  کنمی_خواهش م

 زدم   یغم بهش نگاه کردمو لبخند تلخ با

 ؟؟ یتو چ  دمیدارم عذابت م ی که کرد یواسه کار_عذاب؟من حداقل 

  ی عکسا  یوقت شدیم وونهیمن بود د ی هم جا ی ا  گهی شده بودم هرکس د وونهی_آنا من د
 عشقشو حرفشو خورد و دستاشو  مشت کرد 

   نشونمشیم  اهی_اون ارسالن و به خاک س

 زدم  ی شخندین

 ؟؟ ی که حرف ارسالنو باورکرد ی تو نبود  نی _مگه هم

 نگفت!  یزیچ

   ؟ی دونستی بود چندماه زحمتتو به باد بدم م کی بود بهت بد کنم!نزد   کینزد  ی_کارن حت

 سکوت!  بازم

 زدم  ی لبخند
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  انتیمن بهت خ ی کردیکه فکر م یرو بدون و ازم متنفر باش لطفا مثل همون وقت نای_ا
 ندارم   یازیبه عشقت ن گهی کردم ازم متنفر باش چون د

 ستم یافتادم که برم که حرفش باعث شد وا  راه

 داده   حیبهم توض زوی همه چ ؟باربدی _پس چرا انجامش نداد

 قورت دادمو گفتم  بغضمو

 _خر شدم 

 _آنا  

 سمت در ژاله بود!  برگشتم

 انداخت و گفت   یمن و کارن نگاه  به

 _در باز مونده بود منم اومدم تو  

 زدمو گفتم  ی لبخند

 اتاق من   میبر  ا یب ی _خوش اومد

 تکون داد و اومد سمتم   سرشو

 گفت   کارن 

 خواستمم یاگه م کردمیوانمود م ینطوریازت متنفر نبودم فقط ا چوقت ی_آنا من ه
 ! ستی قلب ادم دست خودش ن  اریازت متنفر باشم اخت تونستمینم

 گفتم   یسمتشو عصب برگشتم

 یچی بشنوم ه یزیچ خوامی_بس کن کارن نم

 باال  میاز پله ها رفت دمویژاله رو کش دست
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 تو   میاتاقو باز کردمو رفت در

 اروم گفت   ژاله

   دمی _ببخشش آنا عشقو تو چشماش د

 انداختمو گفتم  یپاکش کردمو به ژاله نگاه عیسر   ختیقطره اشک از چشمم ر  هی

 چته مگه نه؟؟  یتا بگ نجایا  ی تو اومد ستین ن ی_االن بحث ما ا

 نشست رو تخت و با هق هق گفت   ژاله

  خوادی_سپهراد منو نم

 بهت گفتم   با

 ییی _چ

ما بود انقد در گوش سپهرداد حرف   ی از همون اولش مخالف نامزد تمی عفر ی _اون زن عمو
 کرد مونشیزد که اخرش پش یالک

 مگه سپهراد عاشقت نبود؟  یچ یعنی_

 زدو گفت   یتلخ لبخند

 ... ستادی میوا آنا وگرنه پام   ستیکه ن ینیبی_م

 سمتشو بغلش کردم  رفتم 

 باهاش حرف بزنم؟   ی خوای_م

 کردو گفت   هیصدا گر  با

 کنم؟  ییگدا ششیعشقو پ ی خوای_م

 انداختمو گفتم   یژاله نگاه به
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   یو دوباره عاشق بش یفراموشش کن یتونیم یدار  ادی_ژاله تو فرصت ز 

  نی کارن و به ا یتونی خود تو م  ن ی؟همی گیم نو یچرا ا ی _آنا تو که خودت عشقو تجربه کرد
  ؟ یفراموش کن ایراحت

 ! گفتینداشتم که بزنم حق م یحرف

 عمرا منو بسپره دست سپهرداد گهیبابام د ادیب نی پا طونی _زن عموم از خر ش

 گفتم  اروم

مثل   یتو زندگ  گهید ی جا هیتورو نداره ژاله از کجا معلوم باز  اقتی_همون بهتر ...سپهرداد ل
 نکنه؟  یخالاالن پشتتو 

 سرشو به عالمت مثبت تکون داد و گفت   ژاله

 _اهوم 

 گفتم 

 م یاز اتاق بر  ای_ب

 زد و گفت   ی خنده ا تک

 ها  رونهی_کارن اون ب

 هامو باال انداختمو گفتم  شونه

 دادم لی_خب باشه منکه جوابشو بهش تحو 

نامحسوس دورو برو   می اومد نی از پله ها که پا رونیب م یاز جاش بلند شد و از اتاق رفت ژاله
 از کارن نبود!  ی اثر یول  دمیپا

 گفتم  اروم
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 _رفته؟ 

 بود گفت   دهیکه صدامو شن ژاله

 بمونه؟   یخواستیم هی_چ

 به ژاله نگاه کردمو گفتم  کالفه

 ا ی_تو هم فقط منتظر فرصت

 نگفت  یزینشست رو مبل و چ ژاله

 گفتم 

   ارمی_صبر کن شربت درست کردم ب

 !هیخال  وانایل دمیسمت آشپزخونه که د رفتم 

 کااااارن! دمی کش یپوف

 جون گفت   نیکه نگ می شام بود ز یم سر

   اد؟یکه کارن ب یتا وقت   می_شروع نکن

   دمی تعجب پرس با

 اد؟ ی_مگه کارن قراره ب

روزم   هی  یندارم حت خوشحال شدم طاقت یلیکه خ دونهیبرگرده خونه خدا م خوادی_اره م
 نمشینب

 نداشتم!   منم

 ده؟ ی ازم دور باشه عذابم م نکهیکه هنوزم ا احمقانست

 چون من عاشقشم  ستین نه
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 ببخشمش  ایزود ن یبه خودم اجازه بدم به ا تونمینم یول

 خدمتکار اومد که گفت   ی صدا

 اوردن فی_اقا کارن تشر 

منو کارن همه    نیجون و بابا همزمان به من نگاه کردن اونام متوجه شده بودن که ب نینگ
 د ی فهمیم بودیم یهرک  ختهیبهم ر  زیچ

 من نشست و گفت   ی جلو یصندل  ی اومد و رو کارن 

 _سالم به همه  

تفاوت خودمو نشون دادمو داشتم ساالدمو   یجون و بابا جوابشو دادن اما من ب  نینگ
  خوردمیم

   گفت

 _آنا..سالم دادما؟  

 باال اوردمو گفتم  سرمو

 !ی تو گوش نداد یروز منم حرف زدم ول هی_خب؟

 گفت   یعصب

   ؟یتمومش کن  ستی _بهتر ن

 و از جام بلند شدم  زیکوبوندم رو م  چنگالو

   یشدم مرس  ری_س

نداشتن   یدخالت چیبود و تو بحثمون ه نیجون و بابا که از اولش سرشون پا  نینگ
 هردوشون سرشونو باال اوردن و به من نگاه کردن  
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 جون گفت   نینگ

 آنا ی نخورد  ی زی_تو که چ

 زدمو گفتم   ی لبخند

 جون نینگ ربودمی_س

 که در باز شد   رفتمیور م لیبودم و داشتم با موبا ده یتختم دراز کش رو

 کارنه  دمی پا شدمو برگشتم که د عیسر

 تو؟  ی ا یم نیپا  یندازیتو مسر  ینطوریهم لستیطو  نجای_مگه ا

 تو و درو بست  اومد

 تو اتاقت   ومدمیبدون اجازه م شهی_قبال هم

 زدم  ی پوزخند

 من  تی _قبال،قبال بود و دوران خر

 و گفت    دیخند

  شیسرعت بازساز نی تو ا ی عنی،  گهیباشه د لهیطو  دی هنوزم با نجایپس ا ی _ اگه خر بود
   ؟ی کرد

 بهش رفتم   ی غره ا چشم

 شعور ی_ب

 و نشست کنارم   کینزد  اومد

   ؟ین یبش ی ای گفت ب ی_ک 

 شد و اروم گفت   رهیچشمام خ به
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 ؟ ی انقد هردومونو عذاب ند شهی_م

 نگفتم!   یزیچشماش که پر از خواهش بود نگاه کردم ...چ به

   دیرو گونم کش  دستشو

   یزنیخودتو گول م یو دار یستی ن یوضع راض نیکه تو هم از ا دونمی_م

 پس زدمو گفتم  دستشو

 رون ی به من دست نزن!برو ب گهی_د

 گفت  دوی تو موهاش کش یپا شدو دست  یعصب

 _لعنت به من  

پاشمو    تونستم ینم نی...همچننهیچشمم عذاب بب ی به درد اومد تحمل نداشتم جلو  قلبم
 ...می دوباره با هم خوشحال باش  ایب بخشمتی بگم م

 بهم انداخت و لبخند زد  ینگاه دویتو موهاش کش یدست کارن 

   ری...شبت به خیتو مال من شمینم التیخیکه ب یدونی_م

 اتاق رفت و درم بست   از

 خودخواه!   ی زدم پسره  ی حبس شدمو آزاد کرد افتادم رو تخت و لبخند نفس

 ت یضرف یب ریجوگ   ی ببند آنا شتویدرونم گفت ن ی صدا هوی

 به همراه چشمام بستم  شموی گوش دادمو ن بهش

 به در اتاق خورد  ی ا تقه

 اه   گهیبخواب د  ری_کارن بس کن برو بگ

 بابا اومد   ی صدا
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 _منم آنا جان  

 تو سرمو لبمو محکم گاز گرفتم   زدم

 تو   نی ای_ب

 بهم انداخت  یجام بلند شدم بابا درو باز کردو اومد تو نگاه از

 باهات حرف بزنم   یموضوع هی_راستش اومدم راجب 

 بهش نگاه کردم  یسوال

  د یبا  شی وقت پ یلیکنم خ ی تورو به همه معرف خوامی.مرمیبگ یمهمون  هی_فردا قراره 
   کردمی م نکارویا

   دمی تعجب پرس با

 _چرا؟؟ 

 ساله دارم  17دختر خوشگل  هیهمه بدونن من   نکهی_واسه ا

 تا االن کجا بوده؟  پرسنی_اونوقت ازتون نم

   نیناراحت سرشو انداخت پا  بابا

 _من متاسفم آنا  

 گفتم    عیسر

 از اون حرف نداشتم بخدا   ی _منظور

 نه؟   ایانجام بدم   نکارویا خوادی...دلت میهم حق دار ی_داشته باش

 زدمو گفتم   ی لبخند

 ندارم   یمن مشکل دی انجامش بد  خوادی_ اگه دلتون م
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 محبت نگام کردو گفت   با

 اما.. اد یاز من خوشت نم  دونمی...میستی_خوشحالم که مخالف ن

 وسط حرفشو گفتم  دمی پر

درسته که اوالش اصال دلم باهات صاف نبود ارع   یپدر من ؟شمایزنیکه م  هیچه حرف نی_ا
 ایمامانمم تو اون دن الیخ ینطوریخودمم قبولش دارم اما االن واقعا دوست دارم مطمئنم ا

 راحت تره  

 تو چشماش جمع شد و گفت   اشک

 )مادرم(  م یکرده مر   تی ترب ی_چه دختر

 محکم بغلم کرد  کوینزد  اومد

   رونیموهامو خشک کنم رفتم ب نکهیاومدمو بدون ا  رونی حموم ب از

 رو بکنن   یمهمون ی بابا چندتا مستخدم اورده بود تا کارا نکهیاومدم مثل ا نی پله ها پا از

 بلند کردمو گفتم   صدامو

 _سالمممم  

 برگشتن سمتن و جوابمو دادن   همه

 ن؟ ی خوای_کمک نم

 تعجب نگام کردن  با

 گفتم؟   ی _وا مگه چ

 مسن تر بود گفت  هیخانوم که نسبت به بق هی

   دمید یما خودمون کارا رو انجام م ستی ن یازی_نه دخترم ن
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 زدمو سرمو تکون دادم ی لبخند

پزخونه بود االن  جون تو اش نیساعت نگ نی که ا شهیتو آشپزخونه برخالف هم رفتم 
 نبود!    چکسیه

 صبحونه آماده بود خوشحال نشستمو واسه خودم لقمه گرفتم   زیم اما

 اومد تو و گفت  کارن 

   ری_صبح به خ

 کردمو اروم جوابشو دادم ینگاه بهش

 لمس کردو گفت   موهامو

 یخوریم ؟؟سرمای _چرا موهاتو خشک نکرد

 بودم! نیمن عاشق ا دونستیم  یو انگار کردیبازم داشت بهم توجه م و

 سرگرم کردم  ییچا  وانی سرمو برگردوندمو خودمو با ل عیسر  یول  میشد  ره یلحظه بهم خ چند

 و گفت    نشست

 _امشب چه خبره؟ 

 !  هی_مهمون

 ابروشو باال داد و گفت   ی تا هی

 _به چه مناسبت؟  

 هامو باال انداختمو گفتم   شونه

 کنه  یمعرف هیمنو به بق خوادی_بابام م

 زدو گفت   ی لبخند
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 _اها 

 زنگ خورد ژاله بود لمیموبا 

 _الو سالمممم 

 حال و حوصله گفت   یب ژاله

 _سالم 

   دی خر میر یهم با هم م نجایبعد از ا نجایا  ایعمرا بزارم پاشو ب ی _وا هنوزم که تو لک

 _حوصلشو ندارم آنا  

من از   خوادینه اصال نم ای!نجایا ی ایم  یشیکه گفتم پا م ینیبه منچه هم یکه ندار ی_ندار
 آماده باش   دی خر م ی ری دنبالت با هم م ام ی م یبا تاکس نجایا

 قطع کردم  لویجوابش نموندمو موبا منتظر

 گفت   کارن 

   د یخر  می بر م ی خواستیخودمو باربدم م برمتی_من م

   می ری خودمون م ستین یازی_ن

 جاش بلند شدو گفت   از

 که گفتم  نی_هم

 نداشتم پس کوتاه اومدم  نارویگرفتن و ا ی تاکس ی خودمم حال و حوصله  راستش

   مینشسته بود نی ماش تو

 کارن و باربدم جلو   م یژاله عقب بود  منو

 گفت    باربد
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بودمتون خوشحالم   دهیند یبودم ول  دهی شن ادیرو ز فتونیتعر دی _پس ژاله خانوم شما هست
   دنتونیاز د

 زدو گفت   ی حوصله ا یلبخند ب ژاله

 نیممنون همچن یلی_خ

  م ی ما هم دعوت یعروس دی بودم نامزد کرد  دهی از آنا شن ی_راست

 بچه رو اوردم حالش خوب بشه   نی محکم گاز گرفتم اه حاال مثال من ا  لبمو

 محکم گفت   یلیخ ژاله

 به هم خورد  می _نامزد

 بگه برگشتو به ژاله نگاه کردو گفت   دی با ی چ دونستی که انگار نم باربد

 _متاسفم  

 باااااربد   ییییوا

 با حرص گفت   ژاله

 دد؟؟ ی متاسف باش دی چرا با  دی_ببخش

 نگفت   یزی چ دویتو موهاش کش یدست باربد

 اهنگ شاد گزاشت   هیعوض کنه ظبتو روشن کرد و  نویجو ماش نکهیواسه ا  کارن 

   دمیکش  یدادو چشماشو بست پوف هیتک ژاله

 درو طرف خودشو باز کردو گفت  کارن 

 نی پا دی زی خانوما بر ونی اقا مید ی_خب رس

 که باربد گفت   میو خواستم حرکت کن می شد ادهیپ نیماش از
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 _ژاله خانوم  

 برگشت و منتظر بهش نگاه کرد   ژاله

 باهاتون حرف بزنم   خواستم ی_م

 سرشو تکون داد و رفت سمت باربد  ژاله

 گفت   کارن 

   می _بهتره فعال ما بر

 _ژاله رو من اوردم حال و حواشو عوض کنم بعد ولش کنم برم؟ 

 !یشانس یانگار باربد و نم یگیم  یجور هی_

 به کارن انداختمو گفتم   یداشتم نگاه نانیمن به باربد اطم گفتیم راست

 م ی بر ی_اوک 

   می افتاد راه

 که کارن گفت   شدمیرد م کردمو یرو نگاه م  نایتر ی داشتم فقط و ینطوریهم

 ؟ ی خوایامشب لباس م ی_واسه مهمون

 شد    دهیبه عالمت مثبت تکون دادم که دستم توسط کارن کش سرمو

   یکنی م کاریچ ی_ه

 لباس اشاره کردو گفت   هیبه  نو یتری و  هی ی برد جلو منو

 _چطوره؟؟ 

بود شلوارش حالت گشاد داشت و رو   دیبلند سف  یلباس سرهم هی لباسه نگاه کردم  به
 داشت  ییکمربند طال  هیکمرش 
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 کت کوتاه گزاشته بودن  هیباز بود اما روش  یشونه و دست هم انگار قسمت

 بود! ازش خوشم اومد  کیکل ساده بود اما ش در

 گفتم   اروم

 _قشنگه  

  هیبرد تو فروشنده که  دویبود که کارن باز دستمو کش ومدهیحرف کامل از دهنم درن هنوز
تو    ی با اون صدا دادیخانوم فوق العاده جلف بود و داشت با نگاهش کارنو قورت م

 گفت   شیدماغ

 د ی_بفرما 

 گفت   کارن 

   می خوا یم  نویتر ی تو و ی   ده ی _اون لباس سف

 _واسه خانوم؟  

 _نه پس واسه خودش 

   دیبه لبش کش ی که معلوم بود خندش گرفته دست کارن 

 زدو گفت   ی پوزخند دختره

 هست   زمیشما بشه اخه تک سا  زی_فکرنکنم سا 

 گفت   کارن 

 ! می خرینشد نم دشی اری_لطفا ب

   اره یبه کارن زدو رفت تا لباسو ب  ی لبخند دختره

 دمیکش یق یحرص نفس عم با
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دسمتو بردم سمت   مودی به خودم نگاه کردم کامال اندازم بود و بهم م دمو ی پوش لباسو
رنگ موهام با رنگ لباس تضاد   ختیموج دارم دورم ر اهیس ی موهامو بازشون کردم موها

 رو به وجود اورده بود   یقشنگ

 فرستادم  نهیواسه خودم تو آ  یبوس

 کارن اومد   ی صدا

   نمت؟یمنم بب  یبزار ی خوای_نم

 درو باز کردم   نیواسه هم شدیتو وجودم مانعش م یکرم هیم اما  نزار خواستمیم

  دمیتو چشماش د نویتا باالمو نگاه کرد برق تحس  ن یاز پا کارن 

 زدو گفت   ی لبخند

 ی خوشگل شد  یلی_خ

 تا بناگوشم باز شد  شمین ناخواسته

   نمی_بچرخ بب

 دم یدور چرخ هی  یخوشحال با

 گفت    تیلحظه با ارامش بهم نگاه کردو در نها چند

   ایخوب برو لباساتو بپوش و ب یلی_خ

   رون یتکون دادم و درو بستم و لباسامو عوض کردم و اومدم ب سرمو

 واسم نازک کردو گفت   یتا حساب کنم که فروشنده پشت چشم رفتم 

 _همون اقا حساب کردن  

 کارن از پشت سرم اومد   ی صدا
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   ؟ی کنیخودت حساب م رونیب  ی ایبا من م  یوقت تا حاال ی_از ک 

 گفتم    برگشتمو

 _اون مال قبالنا بود 

   رون ی کارنم اومد ب رونی ب اومدم

 همون کارن شهیمنم هم ییهمون آنا  شهی_قبالنا و االن نداره تو هم

 زدم   ی پوزخند

روزم  هی بود  یبود گفت ازم متنفره ها؟ ک  یاون ک  ؟؟پسیهمون کارن شهی_واقعا تو هم
 رو تو بغلش گرفته بود؟؟  اینشده بود که ازم جداشده بود رفته بود رو

 تعجب بهم نگاه کردو گفت  با

 بغلم گرفته بود؟  اروی رو ی_من ک 

 کردمو گفتم   ی مسخره ا ی  خنده

 ! تدمیشرکتت من د م یهمون روز که با باربد اومد  ارادیک  ی توروخدا اقا  الیخی_ب

 خنده   ریلحظه با خودش فکر کردو بعدش زد ز چند

 شده؟؟   وونهیتعجب نگاش کردم د با

من   ختهیبهم ر  یاونطور زیمنو تو همه چ ونیم یوقت  ی تو واقعا فکر کرد یعنی_آخ آنا آخ  
اشغال خودش،خودشو انداخت تو   ی بشه؟اون دختره  یکه چ رمیرو تو بغلم بگ ای رو رمیم

بغلم که بعدشم از تو بغلم پرتابش کردم اونور از شانس قشنگ منم تو هم اد فقط همون  
 ! دیکه نبا ی دی لحظه رو د

  می مدت که با هم بود نهمهیبالخره بعد از ا   گهیدروغ نم دونستمینگاه کردم م بهش
   شناختمشیم
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که باعت بشه دلم  ی هم کرد ی ا گهید ی ببخشمت کارا شهیباعث نم نیا ی_خب که چ
 بشکنه!

 زد  ی لبخند

 اد یزود به  رحم م ای ر ید دونمی_قربون دلت برم که م

 واسش نازک کردم   یچشم پشت

 گفت 

 ان یتا ب م یمنتظر باش  نجایا د یباربدم زنگ زد با ی_ راست

   ابونیبه اونور خ دن یکه باربدو ژاله رس می بود ک منتظر بود ی ا قهیدق 5

 سمت کارنو گفتم   برگشتم

   گهید  ششونیاونور پ  می_پس ما بر 

بوق   ی رد بشم که صدا  ابونیدستمو واسه ژاله تکون دادمو با سرعت خواستم از خ بعدم
 داد زد مواظب باش    یکی اومد و  نیماش

منو هل داد به جلو   یکیکه  نیبوق اومد وحشت زده پاهام خشک شده بود به زم  ی صدا 
 اومد برگشتم   یزی چ هی به نیبرخورد ماش  ی و صدا

   چرخهیداره دور سرم م ایاحساس کردم دن دمیکه د ی صحنه ا دنید با

 کارن غرق در خون بود   دیسف  بلوز

 زده اسمشو داد زدم   وحشت

نشده از جام بلند شدم حالش خوبه ارع حالش خوبه   یزیچ شهینم شی زینه اون چ نه
 ژاله بود بهش نگاه کردم  دی کش نمویآست یکیکه  کش یبرم نزد   خواستمیرفت م جی سرم گ
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 مگه نه ژاله؟؟   ستی _اونکه کارن ن

 هق هق گفت   با

 _اروم باش آنا  

 که مردم جمع شده بودن کنارشون زدم   یراه افتادم سمت دمویکش دستمو 

 کارن بود دمیسست شد صورتشو د  پاهام

من   ی خدا بشه  ش یزیبه خاطر من؟ اگه چ یشده بود به خاطر ک  یقشنگش خون صورت
 من   ی خدا

 ن ی رو زم افتادم

 داد زدم  اسمشو

 نداد!!  جواب

 بهم لبخند نزد بگه جانم  شهیهم مثل

   گردمی م هیدسمتو برم سمت سرمو محکم گرفتم بلند بلند گر دیکش ر یت سرم

 کردم   زمزمه

 بشه نه نه ش یزیبشه اگه چ  شیزیاگه چ  کنمیبشه خودمو خالص م شی زی_اگه چ

  یزی چ یول دمی دی نفر اومدن سمتم بهشون نگاه کردم فقط حرکت دهنشون و م چند
 دم ینفهم یزیچ گ یرفت و د  یاهیچشمام س می دیشنینم

 باز کردم   چشمامو

 برگشتم که با ژاله  

 از جاش بلندشو گفت   عیسر ژاله
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   ی _به هوش اومد

 چشمام رد شد   ی چندتا صحنه از جلو هویبا خودم فکر کردم  که  نجام؟؟چندلحظهیچرا ا  من

  یبوق بلوز خون ی صدا

 زدم   غیوحشت از جام بلند شدم و ج با

 _کارن کجاست؟؟ 

 اومد سمتم  ژاله

 حالش خوبه   زمیعز  نی_بش

 از دستم کندمو راه افتادم سمت در  سرمو

 منو برگردوند و گفت   ژاله

  شهیخوب ترم م ی هست حالش خوبه به زود ارستانممیب  نیتو هم ستین شی زی _بخدا چ
 نترس  ن یفقط دست و پاش شکسته هم

   دمیکش یقیخوردمو نفس عم سر

   نمش؟یبب خوامی_االن کجاست م

 نه یپا یلیخ  ؟؟فشارتی بر یتونی قربونت برم تو اصال تا اونجا م شهی_نم

 زدم  لب

 ژاله  نمشیبب دی_توروخدا با 

 خوب صبر کن    یلیخوب خ یلی_خ

   یکیبرداشت و زنگ زد به  لشویموبا 

 کنم  کاریچ  دونمی نم نهیکارنو بب دی حتما با گهیم کنهیم یتاب ی _الو اقا باربد آنا ب
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 قطع کردو اومد سمتم  لشویموبا 

 _پاشو  

 از جام بلند شدم  یخوشحال با

 گفت   ژاله

 ا یکنی غش م یراه بر نه یپا لچر؟فشارتیرو و ینیبش ی خوای_م

 زدمو گفتم  یجون یب لبخند

   می_حالم خوبه بر 

 ____ 

 سرا طرف ما برگشت  ی تو همه  می در اتاقو باز کردو رفت ژاله

 جون بابام نی نگ باربد

 اومد سمتم   عیجون سر  نینگ

   ستیتو حالت خوب ن ی _آنا جان چرا از جات بلند شد

 ن یماش ر ی پسرش به خاطر من رفت ز نکهیزن خوب بود با ا نی ا چقد

 زدمو گفتم  ی دلبخن

   نمیکارنو بب خواستمی_خوبم فقط م

 زدو گفت   ی لبخند

 کردن خوابه قیکه بهش تزر یی_حالش خوبه فقط به خاطر داروها

 و به چشماش که بسته بود نگاه کردم مثل فرشته ها شده بود   کی نزد رفتم 
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 خداروشکر که حالش خوبه  ختیقطره اشک از چشم ر هی

 

 م  جون نگاه کردمو گفت  نینگ به

   شه؟یم داریب ی_ک 

 ده ی رنگ و روت پر  یخونه استراحت کن  ی...اما دخترم تو بهتره برستی_معلوم ن

 سرشو تکون دادو گفت   بابا

   مارستانی ب ی ایدوباره ب یتونی خونه امشب م رسونمتی_درسته من م

 گفتم  یاروم ی نبود انگار باشه  ی ا چاره

 بابا گفت  مینشسته بود نی ماش تو

 بزاره  هیاز جونشم واست ما  ی انقد عاشقت باشه که حت کردمی_فکر نم

 بغض کردمو گفتم  دوباره

   کردمیم  کاریمن چ  شدیم شی زی_اگه چ

از   شناسمیخداروشکر حالت خوبه...من کارنو سالهاست ک م ستی ن شیز ی_االن که چ
 ..هیپسر خوب ست ین یچیهمون اولش با من لج بود اما ته دلش ه

 نگفتم    یز یزدمو چ ی لبخند

 

 جون بود   نیپا شدم نگ عیزنگ خورد سر میبودم که گوش ده یتختم دراز کش رو

 جون  نی_الو نگ

 شده    داریکه کارن ب ای پاشو ب زمی _سالم عز
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 گفتمو تند از جام بلند شدم  ی باشه ا عیسر

 رو به خدمتکار گفتم  نیتند از پله ها اومدم پا  دموی پوش  لباسامو

   ست؟ی_بابام ن

   مارستانی_نه رفتن ب

 !! یزنگ بزنم تاکس دی با پس

 ___ 

مارو با   خواست یجون بود م  نی جز کارن تو اتاق نبود گمونم کار نگ یچک یباز کردم ه درو
 هم تنها بزاره 

   دی زد و پرس ی کردو لبخند یبهم نگاه کارن 

 ؟ ی _خوب

 گفتم   هیکردم سمتش با گر  پرواز

 _منکه خوبم تو حالت چطوره 

 بهتر بودم  نمیهاتو بب هیگر نکهی_قبل از ا 

   دمی بغض پرس با

  شدیم ت یز یچ ن؟اگهیجلو ماش یکارن؟چرا به خاطر من خودتو انداخت ی کرد نکاروی_چرا ا 
   ؟یچ

 دمم؟ یجونمم م یکه من واسه تو حت ی دی_هنوز نفهم

 اورد جلو و اشکامو پاک کرد  دستشو

 روز بعد  7
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 پاش تو گچ بودن   ه یو  دست هیمرخص شده بود البته هنوز   مارستانیاز ب کارن 

 مدت همه جوره حواسم به کارن بود   نی ا تو

من به خودم زحمت بدم ماشاهلل آنا   ستین یازین  گیجون با خنده گفت د نیکه نگ یطور
 گرده یجان مثل پروانه دور کارن م

که کارن گفت   می ری نگ ویبه خاطر کارن مهمون ستمی خوایباشه م یقرار بود مهمون امشب
 نداره  یمشکل چیحالش خوبه خوبه و ه

 درو با لگد باز کردو اومد تو   ژاله

 _سالممم  

 تعجب بهش نگاه کردم با

 ی بود رونی نکنه باز با باربد ب نمیبب یدار یماشاهلل خوب انرژ ک ی_عل

 باال انداختو گفت  ی ا شونه

 _اره  

   ه؟؟یخبر نمی_بب

 نشست کنارمو گفتم   اومد

  اد ی_راستش...باربد گفت ازم خوشش م

 دهن باز نگاش کردمو گفتم   با

   ؟یک  ؟ییی _چ

 تو کاسه سرش چرخوندو گفت   چشماشو



 احساس آنا 

 
156 

 

 _امروز 

 زدمو گفتم   یغیج یخوشحال با

   یبهش گفت  ی_تو چ

 گاز گرفت و گفت   لبشو

 فکر کنم راجبش   دی گفتم با یعنینگفتم   یچی_راستش ه

 گفتم  تو سرشو  زدم

   شعور؟؟یب یاریب  ریگ ی خوای_خاک تو سرت  از باربد بهتر از کجا م

 من هنوز نتونستم سپهرداد رو فراموش کنم   یول ستین ی باربد پسر بد ایگی م یزیچ  هی_آنا 

باربد    نکهینکنش دوما هم ا یعنوان با باربد قاط چی_اوال اون سپهراد سه نقطه رو به ه
 تورو عاشق خودش کنه تونهیاونقد خوبه که مطمئنم م

مطمئنم هنوز فراموشش   ی کرد  فیخودت واسم تعر   گمیرو م ؟تمنای_پس عشق سابقش چ
 نکرده  

 ؟ ی عاشق سپهرداد بود یزمان هیکه  یفراموش کن یتونی _تمنا...تو خودت م

 نگفت   یزیچ

 زدمو گفتم   ی لبخند

 د ی ایبهم م یلی_شما دوتا خ

   یپوشیم ی...امشب چنی ا الیخی_ب

 گزاشتمش    ابونیفکر کنم کف خ تی اما تو اون وضع م ید ی_راستش با کارن لباس خر 

 گفت    دیخند



 احساس آنا 

 
157 

 

 من برداشتمش ی_ول

 نم یبده بب وللللی زدمو گفتم ا یغیج

 نگاه کردم همون لباسو تنم کرده بودم  نهیخودم تو ا  به

 بسته بودمشون  یموهامو لخت کرده بودمو شالق  امشب

 خط چشمو و رژ قرمز بود   ه ینکرده بودمو فقط در حد  ی ادیز  شیمعمول ارا طبق

 زدمو رفتم سمت بابا  ی شدن لبخند ره ی که همه بهم خ نی پله ها اومدم پا  از

 دخترم    ی _چه خوشگل شد

 زدم ی لبخند

 صداشو بلند کردو گفت   بابا

 جان  از دخترم آنا نمی_ا

   کردنیهم در گوش هم پچ پج م  ایبعض کردنو ی با تعجب بهم نگاه م همه

 ف یوضع  نینبودم تو ا  راحت

 در گوشم گفت   بابا

 با همه آشنات کنم  می نده دخترم بر  ت ی اهم زایچ  نی_به ا

 ____ 

 کردم  یبا همه سالمو احوال پرس یدهنم کف کرد از بست شیآخ

 کردم رفتم سمتش و کنارش نشستم  دایچرخوندم که کارنو پ چشم

 _حالت خوبه؟ پات درد نداره؟  



 احساس آنا 

 
158 

 

 بهم زدو گفت   ی لبخند

 _خوبم 

 اشاره کردو گفت   زدن یطرف باربد و ژاله که داشتن با هم حرف م به

   میدعوت  یعروس هی_فکر کنم  

 گفتم   دمویخند

 قا ی_دق

 فتم  از جاش بلند شد منم بلند شدمو گ یبه سخت کارن 

   ادیبه پات فشار م یشی وضعت از جات بلند م نیچرا با ا یکنی م کاری_چ

 بهم زدو صداشو بلند کردو گفت   ی لبخند

 لحظه   هی_دوستان 

 برگشتن سمت ما و منتظر بهمون  نگاه کردن  همه

  یخواستگار مهیزندگ  ی که همه  یکیشما از   ننیدر حضور پدر آنا و همچن خوامی_امشب م
 کنم 

 کتش دراورد بیجعبه از تو ج هیسمتو   برگشت 

 حلقه بود!  هی جعبه رو باز کرد  در

 و گفت    دیخند

 ! ؟ی کنیزانو بزنم....آنا با من ازدواج م تونمیوضع پام نم نی _متاسفانه با ا

 حس قشنگ کل وجودمو گرفت به کارن نگاه کردم   هی

 لحظه واسم قشنگ تر باشه؟  نی از ا تونست یم یچ
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 زدم و گفتم  یبودم عاشقم بود پس لبخند بزرگ  عاشقش

 _بله 

  

 

 " انی"پا
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