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 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

  

 

  

 

 

 

 

 بنام خدا

 

 پسر بد شدم هینام رمان: عاشق 

 طنز. یرمان: عاشقانه با چاشن ژانر

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
https://www.shop.romankade.com/
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 رمان: خالصه

ست؟ فقط از دور هر روز دلش رو  کارهیچ ه؟یدونه ک یکه نم یشه، عاشق پسر یعاشق م هویبه نام هانا که  یدختر

 ...سپارهیتر به اون م شیب

 یاز کارها رو یلیشکست به خ هیاز  ؛یامروز ی گهید یاز پسر ها یلیاما مثل خ ست،یخالف کار بودن ن یبه معن بد

پسر باعث آزار و دل شکستن دختر داستان  یسرد بودن و کار ها نیو هم یتفاوت و سرد نسبت به همه چ ی. بارهیم

 شه. یمون م

 

 

 اَز دور. نَمیب ےروز تو را م هَر

 .روزیروز عاشِق تَر اَز د هَر

 .ےنیب ےعاشِقَم را نم نِگاهِ

 .ےکُن ےو باور نم ےنیب ے! اِنگار منه

 .ےشِنو ےرا نم میَدارَم ها دوستَت

 ردیگ ےم آتَش دور از مَن که ےدان ےو نم ےریگ ےَگـرم م ےَگـرید با

 جان و َقلبَم. هَمه

 .َپرَستَم ےم را رَنگ ےتَر اَز قَبل آن ِچشماِن آب شیمَنِ عاشِق، هَر بار ب اَما

 .َبنَدم ےتو دِل م نیدِلنِش ِِ ےبه صِدا گَریَتر اَز َهر باِر د شیب

 .را آغوشَت ِِےگَرما کُنم ےِحس م یروز که شََوم، ےم دواریَتر اُم شیبار ب هَر
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 .ےدید یکاش که ِعشقَم را، خوَدم را م یاِ

 ےَنبود ےا نهگایکاش که با مَن هَمچو ب ےاِ

 َقلبَم را به عِشِق تو. َدنیتَپ ؛ےَکرد یم باوَر که کاش ےاِ وَ

 را. میدوستَت داَرم ها ادِ یَفر ےدیشِن یم

 .ےیمَن تو ِِ ےایکُن که هَمه جان و ُدن باوََرم

 ےخالد رایحم#

 

*** 

 

 ادهیبود. با عجله وارد پ یو به آسمون نگاه کردم، هوا ابر دمیکش یقیاومدم. نفس عم رونیب کیروبیباشگاه بزرگ ا از

 یم الیواو گهیبارون د ریشدنم ز سیخسته بودم و خ یادیبارون بمونم. ز یرو شلوغ شدم. اصال دوست نداشتم که تو

 شد.

اشگاه وارد ب یبودم و وقت کیروبیلبم نشست؛ عاشق ا یبود. لبخند رو مینگاه کردم ساعت پنج و ن میساعت مچ به

 کردم. یشدم گذر زمان رو اصال احساس نم یم

 خورد. یسفت و محکم زیسرم به چ هویبود و متوجه رو به روم نبودم که  نییپا سرم

 «دیمخم پوک اخدا،ی»

 به سرم گرفتم. یدست

 !ادینم ادمیبرق داشت که من  ریقبال ت نجایخدا، مگه ا یوا -

طور  نیافتاد. هم بایرنگ و به شدت ز یآب ی لهیرو بلند کردم و به رو به رو نگاه کردم که نگاهم به دو تا ت سرم

 کردم، که پسر با پوزخند از کنارم رد شد. یداشتم با تعجب نگاه م
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کنم  یشد. با داد گفتم: خواهش م یتفاوت از من دور م یو ب لکسیسمتش برگشتم. پشتش به من بود و داشت ر به

 آقا، اشکال نداره.

 به سر تا پام کرد. یو نگاه دیپاشنه پا چرخ یرو

 به من چه؟ یشما کور-

 نیهم یکردند، برا یملت داشتند نگاه م یقرار بدم ول تیخواستم عمه اش رو مورد عنا« نگاه چه قدر هم پروئه! وا،»

 .دیکنار بر یکم دیتونست یآقا، فقط حواسم نبود شما م ستمیفقط با حرص گفتم: کور ن

 .دیکش شیمشک یموها یتو یباال انداخت و دست یشونه ا یتفاوت یب با

 به خودم زحمت بدم و کنار برم؟ دیحواست باشه، من چرا با یتونست یم-

 «خواست. یکنار رفتن از سر راه من زحمت م یآخه کم ت،یخاص یب تنبل»

آل استارم تو دهنش بزنم تا اون  یخواست با اون کفش ها یکه چقدر دلم م یهم فشار دادم، آ یهام رو رو دندون

 .زمیش برچهار تا دندونش رو هم تو معده

 و خونه برم. رمیبگ نیرفتم تا ماش ابونیرو ازش گرفتم و به سمت خ نگاهم

 .ستدهیفا یپرو ب یبا آدم ها بحث

 

و گوجه کاشته  یخودش سبز کیباغ کوچ یکه بابا تو ساده یلیباغ خ هیطرفش  هیکه  کمونیکوچ اطیح یرو تو پام

خوردم. به  یرفت که تا االن از دست اون پسر فقط داشتم حرص م ادمیبود، گذاشتم. لبخند رو لبم نشست اصال 

آب  ی. از سردختمیصورتم ر یسردش رو آباز  یآب رو باز کردم؛ کم ریش رفتم و اطیگوشه ح کیسمت حوض کوچ

گذشتم و به سمت  اطیرنگارنگ ح یها کیموزائ یاز رو یلحظه نفسم بند اومد. لبخندم پر رنگ تر شد و با شاد کی

 خونه رفتم.

 .دمیمامانم رو هم شن یمون گذاشتم، صداهال نسبتاً بزرگ یمون شدم. پام رو که توطبقه کیخونه  وارد

 خالت. یخونه  میر یزود آماده شو م ؟ییهانا تو-
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 یلیفدات بشم منم خ ؟یسالمت یخوش ؟یرفتم گفتم: سالم مامان جونم خوب یر که به سمت آشپزخونه مهمون طو 

 خوبم.

 شده؟ یدو ساعت مگه چ نیا یتو یاپن آشپزخانه نگاهم کرد و گفت: خب حاال فقط دو ساعت خونه نبود یرو از

 واال، فقط خستم مامان. یچیه-

 اپن کنار رفت. یاز رو مامان

 .ستین یزیبرو آماده شو چ- 

 . دمینرمش رو بوس یآشپزخونه شدم و از پشت بغلش کردم و گونه  وارد

 ام؟یمن ن شهیم هیمامان هد-

 گفت: نه، اصال حرفش رو هم نزن. تیبا جد مامان

اومدم. به سمت اتاق خودم رفتم و در رو بستم. با  رونیو مجهزمون ب کیاز آشپزخونه کوچ زونیآو یلب و لوچه با

و تاب و  میصورت یرفتن نداشتم. حوله  یمهمون یتخت پرت کردم. اصال حوصله  یرنگم رو رو یمشک یحرص کوله 

 یبرا نداشتند و سیرون رفتم. اتاق هامون سرویآوردم و از اتاق ب رونیب میرو از کمد چوب یرنگ یشلوارک مشک

برم. خونه  ییاز راهرو که کنار آشپزخونه بود، حمام و دستشو یو گوشه امیب رونیودم هر بار از اتاق بحمام مجبور ب

 بود.  یمیقد یادیمون ز

. به دندیخند یکه داشت با مامان م دمیکه اومدم بابا رو د رونی. بدمیگرفتم و لباس هام رو پوش یقهیدوش ده دق هی

 منم بخندم! دیبزار دیسمتشون رفتم و گفتم: خب به منم بگ

 هانا! ایدار ییشونه ام گذاشت و گفت: عجب صدا یدستش رو رو بابا

و  دمیموهام کش یتو یخدا. دست یا دند،یخند ی. داشتند به من مدندیبلند دوباره خند یخودش و مامان با صدا و

 دونم، قراره برم خواننده شم. یگفتم: آره م

 تکون دادم و وارد اتاقم شدم. یسر .دندیخند یهم که خداروشکر فقط م اونا

که کنارش بود،  یکیکوچ زینفره که وسط اتاق بود، م کیرو تخت  نیعالقه داشتم و از ا یلیخ یچوب لیبه وسا کال

 داشتند.  رهیت یرنگ قهوه هیبودند و  یگوشه اتاق هم چوب یو صندل ریتحر زیکمد و م
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 اومدند.  یم مشونه یبلند نبودند و فقط تا رو ادی. موهام رو شونه کردم، زستادمیکنار کمدم ا  یقد نهیآ یبه رو رو

 .دمیکش یپوف

 کم بلند بود. هیکاش موهام -

 مدهیو نه چندان کش یقهوه ا یچشم ها یشدم. برا شیاز فکر کردن و حسرت خوردن برداشتم و مشغول آرا دست

به  یلیروشن خ یزدم. رژ قهوه ملیپر و بلندم ر یژهابه م نیهم یبودم برا ملیعاشق ر دم،یکش یخط چشم ساده

 جمعشون کردم. یکیکوچ یهارهی. موهام رو از وسط نصف و از هر طرف با گومدیم میاقلوه یلب ها

 یبود؛ خداروشکر م کیو البته کوچ یکردم گوشت مینیبه ب ینگاه دم،یکش یم دستپهن و مرتب شده یابرو ها به

 بزرگ نبود. مینیکردم که حداقل ب

 یبا مانتو یشال مشک هیهم پام کردم.  یشلوار ل هی دم،یآوردم و پوش رونیم رو بساده  یمشک کیکمد تون یتو از

 رو برداشتم و از اتاق خارج شدم. میکوتاه مشک

م و رفته بود. دوباره وارد اتاقم شد ادمیرفته؛ بله عشقم رو  ادمیمهم رو  یلیخ زیچ هیلحظه احساس کردم که  کی

راحت به سمت مامان و بابا که مرتب و آماده منتظر من بودند، رفتم و باهم از  الیبار با خ نیرو برداشتم و ا میگوش

 .میم شدخاله یخونه  یخونه خارج و راه

  

 اطیکم به اون ح هیدونم چرا خاله  ی. نممیبود، شد نیماش هی یخاله که فقط جا یخونه  کیکوچ اطیح وارد

 بود. ختهیشلخته و بهم ر یلیداد؛ خ یسر و سامون نم شونکیکوچ

 م به سمتون اومدند.و شوهر خاله خاله

 .دییبفرما نیخوش اومد -

م خاله ی. وضع مالمیوارد خونشون شد و میکرد یم  احوال پرسکرد، با شوهر خاله یهدا با من و مامان رو بوس خاله

آشپزخونه، خونه  هیبودند. هال بزرگ، دو تا اتاق و  یو در حد عاد نبودند ریقف ادیپولدار و البته ز ادیهم مثل ما بود، ز

با  رضایعل هوی. مینشست یو یت یرنگ رو به رو یقهوه یمبل ها یروداد.  یم لیو ساده شون رو تشک کیکوچ ی

 اومد. رونیسر و صدا از اتاقش ب
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 آوردند، خوب شد چشممون به جمالتون روشن شد. فیهم تشر زمونیعز یبه، به! مهمونا-

 گم یمهم رو بهت م زیچ هینگاهم کرد و کنار گوشم گفت: بعدا  یکم د،یهمه دست داد و به من که رس با

پر  و طونیهم ش یلیهم مثل من تک فرزند و خ رضاینشست. عل« مشوهر خاله»با خنده کنار بابام و آقا خسرو  و

 جنب و جوش بود.

 یهم در م یدو تا خواهر بودند که جونشون برا نیفقط ا ینه پدر و مادر یرو نداشتند؛ نه برادر یو خالم کس مامان

مادر بزرگ و پدر بزرگ مهربون هم  هیکرد.  یم یداشت که خارج زندگ یبرادر ناتن هیخواهر و  هیرفت. بابام هم که 

 زدم. یداشتم که زود به زود بهشون سر م

صورت  ،یجو گندم ینگاه کردم. موها دیخند یم رضایعل یبه حرف ها و چرت و پرت گفتن هابابام که داشت  به

. من عاشق بابام بودم. شیکنار لب و چشمش، صورت مردونه و دوست داشتن یو چروک ها نیمهربونش  و اون چ

برام کم نذاشته بود. به مامانم  یچیاز ه یول دخوب نبو مونیکه وضع مال نیکارمند ساده بانک بود و با ا هیکه  ییبابا

بودند.  یمن دوست داشتن یمعصومش، همه برا یاز ته دل و چشم ها ینگاه کردم اون چهره تپل و با نمکش، خنده 

باهم خوب و مهربون بودند که  نقدریبازم مامان و بابام ا یهاش. ول یبا همه سخت م،یداشت یخوب یچقدر که زندگ

با  شاوندانمونیاقوام و خو یبود. حت تیمیرفت. خداروشکر خونمون پر از صفا و صم یم ادمیها رو  یسخت نیا یگاه

 پشت هم بودند. یطیگاه بودند؛ تو هر شرا هیبازم مهربون و تک یکم بودند ول نکهیا

 کردم. یطور داشتم پدر و مادرم رو نگاه م نیکه ا رمیانداختم. من چِم شده بود؟ انگار قرار بود بم نییرو پا سرم

 ونمید رضای. بعد از شام علمیشام رو صرف کرد گهیخاله کمک کردم تا سفره رو آماده کنه و بعد هم کنار هم د به

 اتاقم کارت دارم. ایگفت: ب یاش م کرده بود همه

 ؟یکن یصدام م  یه هیگفتم: چ رضایاتاق شدم و با حرص رو به عل وارد

 زل زدم. شیطوس یچشم ها م سرم رو بلند کنم و به.  قدش بلند بود و مجبور شدستادیا کنارم

 رو بهت بگم. یزیچ هیخوام  یم- 

 گفتم: خب بگو. یالیخ یب با

 «چش بود؟ نیا»اطراف رو نگاه کرد.  یکم
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 ،یگوشت یمناسب و لب ها ینیب ش،یته ر و یگندم یچهره مردونه و ساده داشت، پوست هیصورتش نگاه کردم،  به

 .دیروشنش کش یقهوه یموها یتو یتونستم بگم که جذابه. دست یم

 بود؟ مونیهمسا عقوبی نیا-

 بود، سرم رو تکون دادم. عقوبیاسم  یآور ادیاز  یکه ناش یاخم با

 اره خب؟-

 .تیخواستگار ادیخواد ب ینگاهم کرد و گفت: ازت خوشش اومده، م ینشست و کم رشیتحر زیم یرو

تو اتاق تا  زنیر یکه گفتم االن همه م دیخند ی. اونقدر بلند و از ته دل مدنیع کرد به خنداز اتمام حرفش شرو بعد

 چه خبره نندیبب

 یجز اون کس یعنیمن،  یخدا ی! همون پسر چاق، قد کوتاه، بد اخالق. واعقوبی»شک بودم.  یاما من؛ فقط تو و

 هیگفت!  یموضوع رو م نیا یقدر جد نیمغز چرا داشت ا یب یرضایعل نیحاال ا «اد؟ینبود از من خوشش ب یا گهید

 .کنه یخواد ازم خواستگار یلحظه فکر کردم خودش م

 لحظه خودت و اون رو تصور کن... هیشه...  یخدا، هانا... باورم نم یبا خنده گفت: وا رضایعل

تونستم  یبرداشتم و تا م تخت رو یبالشت رو« خنده. یمزه چقدر م یب یآه پسره »دوباره قهقه سر داد.  بعد

 زدمش.

 ؟یخند یتو دهنش م یبزن نکهیا یبه جا ،یخند یم یبه چ-

 .رهیگ یکنم خندم م یبهش فکر م یخب االن هر چ یشد و گفت: نه اون موقع دو تا زدم تو دهنش، ول یجد هوی

 بهش رفتم. یغره ا چشم

 گمشو.-

 .رونیاتاق زدم ب از

 الیپاپت تو سر یزدمت تا صدا یحقت بود اونقدر م ؟ید یشد خبر مهم که بهم م نمیآخه ا مون،یم ی پسره»

 «.یعاشقانه رو بد
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 یب رضایعل نی. حاال مگه امیو از خونه شون خارج شد میکرد یاش خداحافظ ساعت از خاله و  خانواده میاز ن بعد

 .شه ینم ینجوریکنم ا یتالف دیکرد. با یم شد؟ همه اش مسخره ام یم الیخ

*** 

 

 ...رفتن به دانشگاه رو ندارم ندارم یگه نرم نرم...حوصله  یدلم م هیگه برم برم...  یدلم م هی-

 .نمیسر جام بش خیداد پر حرص مامان باعث شد س یصدا

 شد. ریهانا، بلند شو د- 

 .ادیگفتم: مامان خوابم م دمیمال یطور که چشم هام رو م همون

. یچونیبار بزارم بخاطر خواب کالس رو بپ نیکنما. عمرا ا یبه زور بلندت م امیدوباره داد زد: بلند شو هانا، م مامان

 بلند شو. عی. زود، تند، سرستیدرست ن نیسر کالس ا ینرفت ومدیکه خوابت م نیدوبار فقط بخاطر ا

 .رفتم و دست و صورتم رو شستم سیت سرورفتم و به سم رونیتخت بلند شدم و از اتاق ب یزار از رو یا افهیق با

م رو با شلوار کوتاه ساده یسرمه ا یحال به سمت اتاقم برگشتم. مانتو یشل و ب دمیکش یم ازهیطور که خم همون

به لب هام زدم و  یرژ صورت هیصورتم،  یتو ختمیرو سرم کردم و موهام رو از جلو کج ر می. مقنعه مشکدمیپوش یل

 رفتم. رونی. کوله ام رو برداشتم و از اتاق بمدیخط چشم هم کش هی

 به سمتم گرفت. رینون و پن جیساندو هی مامان

 بخور برو. ایب-

 ام رو درست بخورم خب! حرص گفتم: بزار صبحونه با

 رو به دستم داد. جیساندو مامان

 .یوقت تلف کن یخوا یفقط م ؟یصبحونه خورد یتو ک-

 صداش کردم. زونیآو یلب و لوچه با
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 مامان!-

 انداخت و در رو پشت سرم بست. رونیداد و رسما من رو از خونه ب هلم

 .دمیکش یآه

 هانا خانم. یدانشگاه بش الیخ یب یتون یبار نم نیا-

اومد. نگه  یکه از شانس خوشکلم همون موقع تاکس رمیبگ یتا تاکس ستادمیا ابونیرفتم و سر خ رونیب اطیح از

 وار شدم و آدرس رو دادم.داشت  و من هم س

 راننده باعث شد چشم هام رو باز کنم.  یبود خوابم ببره که صدا کیدادم و نزد هیتک یصندل یرو به پشت سرم

 خانم. میدیرس-

 اطیح یخودشون تو یرو حساب کردم و به سمت دانشگاه رفتم و وارد شدم. دختر و پسر ها داشتند برا هیکرا

 خونند. یداشتند درس م میزدند و عده ا یها مثل من چرت م یسر هیزدنند،  یدانشگاه قدم م

 کم بخوابم. هی! برم سر کالس نایچقدر حوصله دارند ا-

گوشه جمع  هیسر کالس افتاد که دور هم  یآخر و پشت سر همه نشستم. نگاهم به دخترها یسر کالس و صندل رفتم

هاشون  ی. پسر ها هم که سرشون شلوغ بود و دلقک بازدندیخند یکردند و م یشده بودند و در گوش هم پچ پچ م

. که پسرا وارد کالس شد یدونم ک ینم هوی. بمگذاشتم، تا بتونم راحت بخوا یدسته صندل یبه راه بود.  سرم رو رو

 دخترها هم شروع شد. یو هول کردن ها نیه نیو ه دنیشروع کردن به حرف زدن و خند

 .از پسرا رو اعصاب بود یکی یصدا 

 داداش. نیمن بش شیپ ایب ا،یب- 

 کرد. یخوش و بش م گهید یکه پشت به من داشت با پسرها یحرص سرم رو بلند کردم که چشمم افتاد به پسر با

جفت کفش  کی. شد، تنش بود یم دهیکت چرم کوتاهش د ریکه از ز دیسف شرتیبا ت یشلوار قد نود مشک هی

 کرده بود. لیرو تکم پشیهم ت یمشک یمازارات

 .پهیشه گفت خوشت یداشت  و م یخوب افهینبود. در کل ق یهم الغر مردن ادیگنده و ز ادیبلند و چهارشونه بود، ز قد
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 نداخت تا ما چشممون به جمالش روشن شه؟  ینم یور نینظر ا هی چرا

 چشم هام چهار تا شد. دنشیتموم نشده بود که سرش رو به سمت من چرخوند که با د حرفم

 «!ن؟یا اخدا،ی»

رنگش که مدل خامه  یمشک ی. موهادمیرو د ادهیپ یکه اون روز تو یرنگ جذاب، همون پسر یآب یها لهیت همون

 یو ابرو ها ششیو ته ر یگوش یمردونه و مناسبش؛ لب ها ینیبود. ب ختهیصورت جذاب و مردونه اش ر یبود تو یا

 یموها یکردم که اگه کس یشه فکر می. من همیمشک یو موها دهیو کش یآب یمن چشم ها یمرتب شده اش. خدا

نگاهش  رهیخ رهیطور داشتم خ نی... همیلیپسر... جذاب بود خ نیا یشه، ول یم یبور داشته باشه چشم هاشم آب

 ینگاهش رو از من گرفت و رو یو به سمت باال فرستاد و با پوزخند دیلختش کش یموها یتو یکردم. که دست یم

 کنه.  یفقط بلد بود دلبر یکنار دوستش نشست. انگار یصندل

 !؟هیپسره ک نیبردم و گفتم: ا یآب یو چشم ها ییطال یبا موها یمهسا دختر کیرو نزد سرم

 بیکالس رو با ماست و چون تو دو بار غا نیسال آخره فقط ا شونی! ایگ یرو م گریج نیناز نگاهم کرد و گفت: ا با

 خوشکله، همه دخترا عاشقش شدند. یادی. زشیدیکالس ند نیسر ا یبود

 تکون دادم. دنیفهم یبه معن یسر

 !؟هیآها. حاال اسمش چ-

 رو با عشوه تکون داد. سرش

 سوشا.-

نگاه کردن  الیخ یهم داشت! استاد که اومد سر کالس، ب یتکون دادم و دوباره به پسره نگاه کردم. چه اسم یسر

به سمت در رفتم تا  بلند شدم و یصندل یشدم و حواسم رو دادم به استاد و درس دادنش. کالس که تموم شد از رو

سمت چپم کال از جا کنده شد. سرم رو بلند  ی ونهتنه بهم زد که حس کردم ش هی یکی هویکه  رونیاز کالس برم ب

 !؟یکرد و گفت: کور یدست شیه سوشا پبگم ک یزیکردم. نگاهم به سوشا افتاد. خواستم چ

 «!یکور گهیبه من تنه زده بعد م یوحش ؟یچ»

 به من؟ یتعجب گفتم: تو تنه زد با
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 چشم هام زل زد. یتو یجد یلیخ سوشا

من  دیبدون دیکه من از سر راهتون برم کنار و با ینه خانم، من تنه نزدم فقط تو حواست نبود و فکر کنم انتظار داشت-

 دم. یرو به خودم نمزحمت  نیا

 ییخدا، داشت حرف ها یوا»رفت.  رونیکردم که از کنارم رد شد و از کالس ب یفقط متعجب داشتم نگاهش م  من

 «سر و کله بزنم. یوحش نیبا ا دیرو کم داشتم حاال با نیگفت. هم یکه اون روز گفته بودم رو بهم م

 تمیداده بود که عصبان ادمی شهیکارا نبودم؛ بابا هم نیو ا یرفتم. اصال اهل تالف رونیو از کالس ب دمیکش یقیعم نفس

مغرور و  نیخالص شدن از دست ا یراه حل برا نیبهتر یمحل یرو کنترل کنم. االن هم فکر کنم که سکوت و ب

 شیاه خونه رو در پر یابر یو هوا لیرو شلوغ و طو ادهیاون پ یتو ادهیبود. از دانشگاه خارج شدم و پ فتهیخودش

 گرفتم.

 

 آب رو بستم. ریحموم که زده شد ش در

 جانم؟-

 رم خونه عمت، نهار بخور حتما بعد برو دانشگاه. یگفت:  هانا من دارم م یآروم یبا صدا مامان

 عمه؟ یخونه یبر یخوا یچرا م ی: وا مامان اول صبحدمیتعجب پرس با

 .دیخند مامان

 کنم. دارشونیب نیخوام از خواب نازن یم- 

 گرفته بود. خندم

 اونجا؟ یبر یخوا یمامان چرا م یجد-

 داره! کاریدونم چ ینم نجا،یا ایشد گفت: خودش زنگ زد گفت ب یهمون که صداش دور م مامان

 باال انداختم. یا شونه

 باشه مامان جونم، مواظب خودت باش.-
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 : تو هم مادر، فعال خداحافظ.مامان

 آب رفتم. ریسمت ش به

 خداحافظ مامان گلم.-

 آب رو باز کردم و حموم کردن رو از سر گرفتم. ریش دوباره

 یکوتاه بودند و باال یلیسرم بستم. خندم گرفت موهام خ ی. موهام رو باالدمیرو پوش میو شلوارک آب یآب شرتیت

مامان عدس پلو درست و به سمت آشپزخانه رفتم.  رونیرو برداشتم و از اتاق ب میشدند. گوش ینم دهیسرم اصال د

 یخوردم تو یهمون طور که داشتم غذا م وآشپزخونه نشستم  زیو پشت م ختمیبشقاب ر یتو یکرده بود، کم

 کردم. یگشت و گذار م یمجاز یایو تلگرام  و دن نستایا

 گهیبود و من ساعت دو کالس داشتم. د میو ن کیهال نگاه کردم؛ ساعت  یرو شستم. از اپن به ساعت تو ظرفا

زانوم که دو  یتا رو یمشک یرنگ پام کردم. مانتو یخیشلوار کتان  هیوقتش بود خودم رو آماده کنم و برم دانشگاه. 

از جلو  شهیرو سرم کردم. موهامم که مدل هم نگمر یو مقنعه مشک دمیرونم داشت پوش یتا چاک از دو طرف تا رو

و کفش  یکرد. کوله مشک لیرو تکم شمیهم آرا ملیرخط چشم و  هیکمرنگ و  ی. رژ صورتختمیصورتم ر یکج تو

 گرفتم و به سمت دانشگاه رفتم. یتاکس هی ابونیخونه رو قفل کردم و سر خ یرو برداشتم. در ها میخیآل استار  یها

آروم و ساکت بودم و البته به درس زبان هم  شهیکالس ساکت و آروم بودم و گوش سپرده بودم به درس. هم سر

کردم  یدونم چرا حس م ی. کالس که تموم شد نمرمشیبگ ادیکردم  یم یسع شهیهم نیهم یعالقه داشتم و برا

گذاشتم و  وهیرو داخل پاکت آبم یدم. نیخر وهیآبم هیو از بوفه  اطیح یرفتم تو نیهم یره برا یم جیسرم داره گ

 کارش داشت. یعمه چ نمیآوردم تا به مامان زنگ بزنم تا بب رونیب بمیرو از ج میگوش

بود منم پاکت آب  ییهویو چون  یزیرفتم؛ که سرم محکم خورد به چ یور م میبود و با گوش نییطور سرم پا نیهم

 .ختیر مییشخص رو به رو دیسف رهنیپ یو رو دیپر رونیب یاز ن وهیدستم فشردم که آب م یرو محکم تو وهیم

 «م؟یقدر دست و پا چلفت نیخدا، من چرا ا آخه»

 سوشا قفل شد. ینگاه برزخ یرو با ترس بلند کردم که چشم هام تو سرم

 «باشه؟! گهید یکیشد  ینم ن،یچرا بازم ا خدا،»

 .دیببخش-
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 !رهنمیخدا پ یوا ؟یدست پا چلفت یدختره  یکرد کاریبا داد گفت: چ سوشا

 تعجب گفتم: با

 م نبود.از عمد نبود خب! حواس-

 اصال حواستون هست؟  یو حرص گفت: شما ک تیبا عصبان سوشا

 انداختم. نییرو پا سرم

 .دیببخش-

 ن؟یداد زد: هم سوشا

 چشم هاش زل زدم. به

 کنم؟ کاریوا خب پس چ-

 .یکن یم یتالف یدونم دار یوار تکون داد و گفت: م دیانگشت اشاره اش رو تهد سوشا

 کردم. اخم

 .ستمیمن مثل شما ن رمینخ ه؟یچ یتالف-

 یخوب باش خانم صالح یتالف هیزد و گفت: منتظر  یپوزخند

 از کنارم رد شد. و

 شد! ییهویکردم  ینم یمن تالف د،یصبر کن یه-

 با شمام! ؟یراه یآقا-

 انگار نه انگار جوابم رو نداد. اصال

 «شعور یب»

 باال انداختم. ی شونه
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 به جهنم. -

بار که  هیازش نبود، جز  یخبر چیگذشت. ه یلباس سوشا م یبودم رو ختهیرو ر وهیکه من آب م یروز از روز دو

کردن انجام نداده  یتالف یبرا یکار چینداشتم و اون هم ه یباهاش برخورد گهیبودمش د دهیدانشگاه د اطیح یتو

 بود.

 دونم چرا! یاسترس گرفته بودم نم کمیو سوشا هم سر کالس بود،  میصبح هم که کالس داشت امروز

با مقنعه و کوله  یاسپرت مشک یبودم، کفش ها دهیپوش یشلوار کتان مشک هیکوتاهم رو با  ی رهیت یشمی یمانتو

 دانشگاه بود. یاون روز برا یلباس ها یمشک

 و وارد شدم. دمیکش یقیبودم، نفس عم ستادهیدانشگاه پشت در کالس ا لیراهرو بزرگ و طو یتو

 کالس نشستم. یآخر تو یم و صندلکرد یآروم و کوتاه سالم

 .دمیخودم د یاطراف نگاه کردم که نگاه سوشا رو رو به

 «سرشه یتو یاز نگاهش معلومه که فکر شوم ا،یخدا»

 به خودم کردم. یصفحه خاموشش نگاه یآوردم و از تو رونیب فمیرو از ک میگوش

 یبودم، کم دهیخط چشم کش هیچشم هامم  یبه لب هام، برا یرژ کالباس هیرو از وسط نصف کرده بودم و  موهام

 هم به مژه هام زده بودم. ملیر

 و مرتبش کردم. دمیبه مقنعه ام کش یدست

 کرد. یبه سوشا کردم که هنوز داشت منو نگاه م یرو بلند کردم و نگاه سرم

 «داره؟ یچشه؟ چرا چشم از من بر نم نیا»

 شد.نگاه کردن به من  الیخ یکه اومد، باالخره ب استاد

 و حواسم رو دادم به کالس و استاد. دمیکش ینفس راحت منم

 و از دست نگاهش خالص شده بودم، با عجله از دانشگاه خارج شدم. دمیسوشا رو ند گهیکالس که د بعد
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 کج کردم. یراهم رو به سمت کوچه ا نیهم یمامان و خاله، برا یاز دوستا یکی یبود امروز رو برم خونه  قرار

 شدم. یداشتم خفه م یو تنگ متنفر بودم، آنگار کیبار یبود و من از جاها کیبار کوچه

 .ستمیدختر باعث شد همون جا وا هی هیمرد و گر هی دیشا ایپسر  هیداد   یکوچه بگذرم، که صدا چیاز پ خواستم

 خوامت. ینم گهی: گمشو دپسر

 کنم. یدوست دارم، خواهش م یلیمن خ یگفت: ول هیبا گر دختر

 دختره کباب شد. برا دلم

کوچه  چیبشم و برم. از پ ستادنیفالگوش ا الیخ یخواستم ب یم دم،یکش یقیرو مرتب کردم و نفس عم لباسم

 افهیو ق پیت یاز رو»که دختر و پسر داخلش بودند، شدم که نگاهم به سوشا که پشت به من  یگذشتم و وارد کوچه ا

 افتاد. دم،ید یمن صورتش رو نم ودختر که بازوش رو گرفته بود و رو به روش بود  هیو « اش شناختمش

 پام باعث شده بود که سوشا به سمتم برگرده. یشده بود و صدا رید گهیهول خواستم برگردم که د با

 زد و گفت: عشقم هم اومد.  یبدجنس لبخند

اون  یتو یا گهیجز من و اون دختر کس د یول نم؛یخواستم عشق سوشا رو بب یبه اطراف نگاه کردم راستش م کمی

 .زمیعز ایزد و گفت: هانا جان ب یکوچه  نبود. سوشا لبخند

 تعجب نگاهش کردم انگشت اشاره ام رو به سمت خودم گرفتم و آروم گفتم: من؟ با

 شونه ام گذاشت و من رو به سمت اون دختر برد. یهمون لبخند به سمتم اومد و دستش رو رو با

 .زمیعز یهانا یخجالت بکش ستیآره گلم، با توام. الزم ن- 

 «زده ها یزیچ هی نیا» کردم.  یبا دهن باز داشتم سوشا رو نگاه م چارهیب من

 کن. ینقش باز یکم ار،یدرن یباز هیاز بازوم گرفت و با همون لبخند کنار گوشم گفت: ضا شگونین هی هوی

 «دختر دیمرض، زهرم ترک» و نگاهش کردم.  دمیمتر از جا پر هیدختر  غیج با

 داره سوشا که من ندارم؟ نامرد من دوست دارم. یدختره چ نیا-
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کار به تمام  انتیخ هی ا؟یصوف یتو چ ی. پاک و صادقه ولنهیبغلش گرفت و گفت: هانا بهتر یمن رو محکم تر تو سوشا

 معنا.

 رو مطمئن باش سوشا. نیبره، ا نییخوش از گلوتون پا زارم آب یبا حرص اشک هاش رو پاک کرد و گفت: نم ایصوف

 .ستیدلت خواست بکن. برام مهم ن یگفت: برو باو، هر غلط یالیخ یب با

 و دو از کوچه خارج شد. هیبا گر ایکردم. صوف یهاج واج داشتم نگاهشون م من

خودم رو تکون دادم تا سوشا دستش رو از رو شونه ام برداره؛ کنار رفت و گفت:  یاومدم کم رونیشک که ب از

 خداحافظ و شروع کرد به راه رفتن و از من دور شدن.

 «.وا»

 حرص دنبالش رفتم. با

 عشق تو بودم؟ یبود من ک یچه کار نیا یمن رو برد یآبرو نم،یصبر کن بب یه-

 دختره کم شه. نیدلت بخواد فقط خواستم شر ا میلیو با پوزخند نگاهم کرد و گفت: خ برگشت

 نگاهش کردم. یناراحت با

 ؟یچرا از من استفاده کرد ،یکرد یکار رو م نیا گهیجور د هی-

 صورتش کنار زد. یموهاش رو از رو سوشا

 گهید ستیوقت هم قرار ن چیشناسه تازه ه ینشده که. دختره تو رو نم یزیرو امتحان کردم؛ حاال چ یهر راه -

 نترس. رهیآبروت نم ش،ینیبب

 اخم نگاهش کردم. با

 .ییواقعا پرو-

 دونم.  یباال انداخت و گفت: آره م یا شونه

 ؟یدوست دخترم ش یخوا یآورد و گفت: م کیسرش رو نزد بعد
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 تعجب و ترس عقب رفتم. با

 شعور، گمشو برو عقب. یب-

 خانم. زهیو گفت: خب حاال پاستور دیخند

 همون خنده از کنارم رد شد. با

 .یروان یمرض هیزدم: تو  داد

 بهم گفتند ادیز نمینگاهم کنه گفت: آره ا نکهیزد و از همون دور و بدون ا یا قهقه

 از کوچه خارج شد. و

 «ه؟یک گهید نیخدا جونم، به من صبر بده ا یوا»

 دوست مامانم رفتم. یگرفتم و به سمت خونه  یتاکس هی ابونیو با عجله از کوچه خارج شدم و سر خ دمیکش یپوف

 

 !هیبه ک یک هیبه چ یچ دمیاصال نفهم یمهمون یتو

پر از نفرت  یاون حرف و اون چشم ها ی. ولنمیرو نب چارهیاون دختره ب گهیبودم د دواریفکر بودم. ام یاش تو همه

از  یآروم باشم، فعال کار دیبا دمیکش یقی. نفس عمفتمیدردسر ب یکنه که تو یکار دمیترس یرفت. م ینم ادمی

 .ادیدستم بر نم

 «باهاش برخورد داشته باشم؟ دی! چرا من همه اش بایکه سر راه من قرار داد هیچ ونهیپسر د نیجونم ا خدا»

 

 

 یقرمه سبز میو داشت مینشسته بود رضایچهار نفره آشپزخونه با عل کیکوچ زیخاله بودم و پشت م ی خونه

و هنوز برنگشته بودند و من امروز رو بعد از ظهر  دی. خاله و مامان رفته بودند خرمیخورد یخاله رو م یخوشمزه

 .رسونه یگفته بود که من رو م رضایکالس داشتم. عل
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رخ نداده بود و من  یاتفاق خاص چیگذشت و ه یبودم م دهیاز اون روز که سوشا رو با دوست دخترش د یروز دو

 گشتم. یرفتم دانشگاه و بر م یم گهیمثل هر روز د

 شستم. ییظرفشو یخودم رو برداشتم و  رو یها ظرف

 نشه. رمیتا لباس هام رو بپوشم تو هم زود خودت رو آماده کن که د نایاتاق خاله ا یرم تو یمن م رضایعل-

 سرش رو تکون داد رضایعل

 .یاوک- 

 .ستادمیا یقد نهیآ یسمت اتاق خاله رفتم. رو به رو به

رو که  می. مقنعه قهوه ادمیو پوش کوتاهم رو برداشتم یسوخته  یقهوه  یتنم بود. مانتو یبا بلوز آب نیشلوار ج هی

 ادیهم نکردم امروز رو ز شیساده جمع کردم و اصال مدل نزدم. آرا یلیهمرنگ مانتو بود سرم کردم. موهام رو خ

اومد. آروم  یم ییدستشو یاز تو رضایعل یزدم. صدا رونیبرو برداشتم و از اتاق  میطرح ل یحوصله نداشتم. کوله 

 یکنم. داشتم تو کاریدونستم چ ی. نمدیخند یاون روز بود که بهم م یبه سمت اتاقش رفتم فکر کنم االن وقت تالف

 یلینظافت و همچنن مرتب بودن خ یافتاد. رو رضایرنگ عل یکه نگاهم به کمد لباس قهوه ا دمیچرخ یاتاق م

و دور تا دور  رونیکمدش رو باز کردم و لباس هاش رو ب یکشو ها یزدم و دونه به دونه  ی. لبخند بدجنسدحساس بو

پنجره و رو به  یلبه  یاتاقش رو باز کردم و رو یقرمز رنگش رو برداشتم و پنجره  یاز شلوارک ها یکی. ختمیاتاق ر

اومد. بالشت و  یشون خوشش م هیهمسا نیا ترخشون گذاشتم. لبخندم کش اومد، آخه از د هیاتاق همسا یپنجره 

اومد. با عجله  یم ییتخت. از اتاق خارج شدم. هنوز صداش از دستشو ریتخت رو برداشتم و گذاشتم ز یرو یپتو

 یها شرتیدر آوردم و با دو خودم رو به اتاقش رسوندم. ت خچالی یوارد آشپزخونه شدم و سس قرمز رو از تو

 شدم. رهیکردم. با لبخند به شاهکارم خ یو سس رو روشون خال دمجا جمع کر هیرو  دشیسف

 من برم. ادیم رونیب گهیاالن د-

 رضایتا عل ستادمیا اطیح یو تو دمیرو پوش میآل استار طرح ل یرفتم. کفش ها اطیاتاق خارج شدم و به سمت ح از

 یصدا هوی نهیکه چشم تون روز بد نبکردم.  یزدم و به اطراف نگاه م یخودم سوت م یطور داشتم برا نی. همادیب

 اومد. رضایداد عل

 هانا؟ -
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 صداش اومد. ە. دوبارەدیرو د بامیزدم جون انگار رفته  تو اتاق و عمل ز لبخند

 پوشم!باالن  ەک ەکشمت. من لباس برام نموند یبه حالت اگه دستم بهت برسه م یهانا؛ وا ی... وایوا- 

 تنوع به اتاقت بدم خب. هی. فقط خواستم یمرتب یادیبلند گفتم: ز یصدا با

 از کنارش با رقص رد بشند. گهید ینشونت بدم که ده تا یتنوع هیچهارچوب در و گفت:  یتو اومد

 .دیکش یتنش بود و دستاش رو به کمر زده بود و واسه من خط و نشون م دیسف یبا رکال یآب نیج هی

 رتیجوش نزن، ش ادیگفتم: ز رضایفتم و بازش کردم و رو به علر اطیبامزه شده بود. با خنده به سمت در ح یلیخ

 .ی. من رفتم بایدیخند یبهم م یاون روز که ه یبه تالف نمیشه؛ ا یخشک م

 یرفتم و تاکس ابونیرفتم و در رو بستم. با دو به سر خ رونیکنار در رو برداره که من با عجله ب ییشد تا دمپا خم

 یلیخ دمیراننده فهم یلب هام بود و از نگاه ها یرو یهنوز لبخند گشاد میگرفتم تا برم دانشگاه. بخاطر کار عال

 به سالمت عقلم شک کرده. شونیو ا عمیضا

 .دمیدانشگاه رس به

 

 لبم نشست. یبود، دوباره لبخند رو رضایبلند شد. عل میزنگ گوش یدانشگاه شدم که صدا وارد

 جانم؟-

آبروم رفت دختر و  ؟یکشمت. دختر اون شلوارک  رو چرا اونجا گذاشته بود یگم م یبا داد گفت: هانا بازم م رضایعل

 هانا از دست تو. یکشمت هانا. وا یگذرم م ینم یکی نیکردند. از ا ینگاهم م یجور بد هیمامان 

 .نمیرو بب باتونیز یها هیتو و همسا  ی افهیو گفتم: چه بد، نبودم ق دمیخند

 با حرص گفت: مرض. رضایعل

 سر کالس خداحافظ رمی. من میبه من بخند یجرأت نکن گهید دوارمیگفتم: خب حاال ام لکسیر یلیخ

رو قطع کردم و وارد کالس شدم. بعد کالس چندتا از بچه که مهسا  یباشم گوش رضایمنتظر جواب عل نکهیبدون ا و

شاپ. مهسا من رو به زور همراه  یقرار گذاشته بودند برند کافسال آخر  یهم همراهشون بود با چند نفر از بچه ها
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خونه بهتره. ساعت شش  یتو یحوصلگ یبزار برم از ب منداشتم گفت یبودم و کار خاص کاریخودش برد، منم که کال ب

برگشتم  ریباشه و اگه د انیزنگ به مامان زدم تا در جر هی. من اندیها هم ب یتا سال آخر میستادیدانشگاه ا رونیب

 سوشا بود. شونیکیها که اومدند دو نفر بودند که  یخونه نگران نشند. سال آخر

 جذاب هم همراهشونه. نیخدا ا یکنار گوشم گفت: وا مهسا

جفت کفش اسپرت  هیتنش و  یبا شلوار کتون مشک یخاکستر شرتیت هیرو از مهسا گرفتم و به سوشا که  نگاهم

 جذاب شده بود. یلیم. موهاش رو به سمت باال مدل زده بود خشد رهیهم پاش بود خ یمچ دار مشک

 دیمج یسانتافا یکی م،یداشت نیشده بودم. دو تا ماش زیه یلیخ دایانداختم؛ جد نییازش گرفتم و سرم رو پا چشم

قرمز بود که  ینیالمبورگ هیسوشا  نیداشت و ماش یآب یبور و چشم ها یبود. موها یکلیپسر قد بلند و ه هیکه 

بود انگار قبال  یعاد هیبق یمات موندم اما برا لحظه هیاومد من  رونیکه داخلش پاک کرده بود، ب یاز کوچه ا یوقت

 هیپسر  هیها بودند و از کالس ما هم من، مهسا، رضا که  یسال آخر دیسوشا و مج م،یبودنش. کال هفت نفر بود دهید

پسر  هیمردونه داشت،  پسر شوخ و با حال و زرنگ کالس هم بود. محمد که و  یگندم یصورت نمه تپل، قد بلند و

 یگرفت و من اصال ازش خوشم نم یخودش رو دست باال گرفته م یادیجذاب و مغرور که از قشر پولدار بود و ز یلیخ

 .شهیلباس هاشم مارک دار بودند هم ی. همه پیخوشت یلیبود و خ یکلیاومد. قد بلند و ه

 یبود. صورت بانمک یمغرور نبود و دختر شوخ ادیخب ز یمراهمون بود. اونم از اون دسته پولدارا بود ولهم ه نیسول

و لب  یعمل ینیدوسشون داشتم. ب یلیبلندش که من خ یمشک یو موها یمشک ییو چشم ها دیسف یداشت؛ پوست

شدند. همه سوار شدند  یسوار م دیمج نیشما یتو دیبا هینفر بود و بق هی یسوشا جا نیداشت. ماش یگوشت یها

 .میمونده بود نیفقط من و سول

 سوشا بشم. نیسوار ماش رمینگاهم کرد و با عشوه گفت: من م نیسول

 من. شیپ ایتکون دادم که سوشا گفت: هانا تو ب یسر

 .ادیهمراه شما م نیهول گفتم: نه...نه؛ سول با

 .یایبرد: تو همراه من م نیرو گرفت و به سمت ماش دستم

 شو. دیمج نیکرد و گفت: تو برو سوار ماش نیروش رو به سمت سول بعد

 شد. نیبه من رفت و سوار ماش یچشم غره ا نیسول
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 گفت: سوار شو. یجد سوشا

نگاهم کرد که من  ی. کمرو دور زد و خودش هم سوار شد نینشستم و سوشا در رو بست. ماش نیماش یحرص تو با

 رو روشن کرد و راه افتاد. نیشده بودم ماش رهینگاهش نکردم و به رو به رو خ

شاپ هجوم بردند. منم آروم همراه  یها رو پارک کردند و بچه ها همه به سمت کاف نی. ماشمیدیشاپ رس یکاف به

 ییو اون هم با لبخند به دختر ها دمید یسوشا م ی. از بدو ورود مون نگاه دخترها رو رومیشاپ شد یسوشا وارد کاف

زد. نگاهش کردم و گفتم:  یم زیچشمک ر هی یکرد و گاه یباهم نشسته بودند، نگاه م ییدو تا و سه تا ای که تنها و

 ؟یو بعد چشمک بزن یبه همه با لبخند نگاه کن یعادت دار

 .بایز یخنده  هی د،یخند

 دخترا رو نگاه! چطور چشمشون من رو گرفته. گناه دارند بزار دلشون خوش باشه. نیا ینه ول- 

طرف و پسر هام طرف  هی. دخترا مینشست یا شهیگرد ش زیتأسف تکون دادم. همراه بچه ها پشت م یاز رو یسر

به  دیافتاد. مج یاز ذوق داشت پس م چارهیسوشا. ب ینشسته بودم و مهسا هم رو به رو دیمج یکه من رو به رو گهید

 کردم. شاپ نگاه یشده بود منم که حوصله اش رو نداشتم به کاف رهیمن خ

هاش هم  وارهیبود. د یا شهیشاپ گرد و ش یکاف یها زیباکالس. تموم م یلیشاپ لوکس و بزرگ و البته خ یکاف هی

شلوار  هیباکالس بودند. مال پسرا  یلیخدمت ها خ شیپ یبزرگ داشت. لباس ها یها نهیو گوشه هاش آ یا شهیش

 هیمال اوناهم مثل پسرا بود فقط  یدختر هام هم که کمتر بودند ول د؛یسف ی دهیاطو کش رهنیو پ یمشک یپارچه ا

 یچیمارپ یراه پله  هیگوشه هم  هیبا حال بود.  یلیو خ ینهیشاپ هم آ یبند کوتاه قرمز بسته بودند. سقف کاف شیپ

 کیک هیخدمت گفت:  شیاومد و من فقط قهوه سفارش دادم که سوشا رو به پ شخدمتیبه طبقه باال داشت. پ

 .دیاریشون بیا یهم برا یشکالت

 لبش گذاشت. یساکت رو یتعجب نگاهش کردم، که انگشت اشاره اش رو به معن با

 «ست. ونهیپسر د نیا وا،»

 یلیهاشون خ ییگذروندند. من بلند شدم تا برم دست هام رو بشورم. دستشو یو خنده وقت م یها با شوخ بچه

داشت و  بیدکمه ز یکه به جا یکوتاه و اسپرت طوس یمانتو یآب رو یو با حال بود. دست هام رو شستم کم زیتم

 .دمیکش یشد پوف ختهیساده بود، ر یلیخ
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 دهیکه همراه سوشا تو کوچه د یما همون دختر زیبچه ها رفتم. که کنار م زیاومدم و به سمت م رونیب ییدستشو از

 بودم نشسته بود.

 دونم چرا استرس گرفته بودم! یبا عجله نشستم. نم« کنه! یکنه؟ نکنه بخواد کار یم کاریچ نجایا نیا خدا، یا»

 .رو با هزار مکافات خوردم و از جام بلند شدم کیاز ک یو کم مقهوه

 .یمرس رم،یم گهیمن د-

 .دیلرز یدونم چرا صدام داشت م ینم

 با تعجب نگاهم کرد و گفت: چه زود؟ سوشا

 نگاهش کردم. یتکون دادم و با لبخند کج و کوله یسر

 .شهیم رمیممنون، خونه هم کار دارم د گهید رمیم-

 رسونمت. یجاش بلند شد و گفت: م از

 دنبالم. انیزنم م یهول گفتم: نه زنگ م با

 نگاهم کرد و گفت: باشه خب. یکم

شاپ که  یاز کاف ی. کممیدعوت سوشا بود شاپ خارج شدم. خب بود امروز رو یکردم و از کاف یسر سر  یخداحافظ

دونم  یرو گرفتم. نم رضایعل یشاپ شدم و شماره  یکاف کینزد یآوردم و وارد کوچه  رونیرو ب میدور شدم گوش

چاره نبود. خواستم از کوچه  ی. ولرید یلیخ وبود  میشدم. ساعت هفت و ن الیخ یداد. ب یچرا جواب نم ونهید نیا

بازوم رو  شونیکید گنده با همون دختر وارد کوچه شدند. خواستم از کنارشون رد شم که خارج شم که دو تا مر

 گرفت و گفت: کجا خوشکله؟

 .هیبره االن هم وقت تالف نییزارم آب خوش از گلوتون پا یاومد و گفت: گفته بودم نم کمینزد دختر

 خانم جذاب بهتون خوش بگذره  نیرو کرد به اون مرد ها و گفت: با أ بعد

کردم. دختره که رفت تازه به خودم  یرفت. منم که از ترس زبونم بند اومده بود و فقط داشتم نگاه م رونیاز کوچه ب و

 دهنم نشست خفه شدم. یکه رو یزدم که با دست غیج هیاومدم و 
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 گذره با ما ینزن خانوم خوشگله، بد نم غیج-

 .دنیندشروع کردند به خ ییدوتا و

که نکرده  یبخاطر کار ن؟یک گهید نایخودت کمکم کن. ا ای! خداادیکه قراره سرم ب هییچه بال گهید نیخدا، ا یوا»

 «هیانصاف ینداشتم اصال. واقعا ب یکه من توش نقش ی! بخاطر کاریآوردند؟ تالف یداشتند سرم م ییبودم چه بال

 

 ***سوشا***

 

 بچه ها. رونیب رمیم کمیجام بلند شدم و گفتم:  از

 استرس هم داشت. یکردم کم یبلند شد رفت. حس م هویدختره چرا  نیشاپ خارج شدم. ا یکاف از

 غیج یصدا هویبه اطراف نگاه کردم که  یو کم دمیکش یقیبود. نفس عم میساعتم نگاه کردم. ساعت هفت و ن به

اومد. به سمت کوچه  یشاپ م یاز کوچه کنار کافصدا  یاومد و زود هم قطع شد. با تعجب به اطراف نگاه کردم. انگار

زن باشه.  هیاومد که  یبه نظر م ک؛یکوتاه تر و بار یکی وبزرگ  ی هی. دو تا سادمید هیرفتم. سه تا سا کیو بار کیتار

 اومد. شونیکی یصدا هوی

 کرد. یشه کار ینم یکیتار نیا یتو نجایمدارا کن؛ ا کمیکنما  یکم تکون بخور دختر. ولت نم-

اون »بلند گفتم:  یو با صدا ترکیشد اومد. اونجا چه خبر بود؟ رفتم نزد یم دهیکوب نیزم یکه رو ییپاها یصدا باز

 دختر اومد. هی غیج یصدا« جا چه خبره؟

 سو...شا.- 

 پا تند کردم و به سمتشون رفتم.« هاناست. یکه صدا نیخدا ا ای»

 ا؟یلعنت دیکن یم کاریچ دیدار- 

 نداره آقا. یبه سمتم اومد و گفت: به شما ربط یبا قلدر شونیکی

 د؟یکن یم کاریبا اون دختر چ دی. دارنمیداد گفتم: گمشو برو اونور بب با
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 ام که چند قدم عقب رفتم. نهیبه تخت س دیکوب محکم

 .میکن یم کارینداره ما چ یبه تو ربط ،یخودت گمشو عوض- 

 جلو رفتم. دوباره

 نداره؟ یبه تو ربط یگ یبعد م یآورد ریگ یکیکه من باهاش دوستم رو تو تار یدختر_

 که هست. نیگفت: هم ینگاهم کرد. حس کردم که تعجب کرده ول یکم

 یتر بود ول یکلیدادم. از من گنده تر و ه یبهش م یدرس درست حساب هی دیرو اعصاب بود. با یادیز نیا گهید نه

 دختره رو.  دی، بسه ولش کن یکن یزر زر م یدایاش رو گرفتم و گفتم: ز قهی

من. چنتا مشت خوب زده بودم  یکیزد  یاون م یکیمفصل؛  یدعوا هیبه  میحرف من بس بود که شروع کن نیهم

 .نیزم یدادش بلند شد و افتاد رو یالپاش زدم که صدا یتو یکیخون اومده بود.  شینیصورتش و ب یتو

. چون پشتش به من بود و حواسش نبود با لگد دیکش یرفتم که داشت هانا رو دنبال خودش م یکیسمت اون  به

 پهلوش، هانا رو ول کرد و به سمتم برگشت. یزدم تو یکی

اومد و بدنش شل شد شروع کردم به مشت زدن به صورتش.  رونیب یکه از حالت دفاع یزدم. کم گهید یکی دوباره

سرم کردم داشتند  تی. نگاهدنیسمت هانا رفتم و دستش رو گرفتم و شروع کردم به دو افتاد. با عجله به نیزم یرو

 شدند. یبلند م نیزم یاز رو

 با عجله در رو باز کردم. ستادم،یا نیماش کنار

 سوار شو هانا زود.-

 یذاشت یکردم با داد رو به هانا گفتم: اگه م یم یطور که رانندگ نیرو گرفتم و با سرعت از اونجا دور شدم. هم گازش

 .ونهید یشد دختره  ینم یطور نیبرسونمت ا

 کردند. یم یجور نیاونا بخاطر تو با من ا ،یتو لعنت ریگفت: همه اش تقص هیو گر غیج با

 تعجب نگاهش کردم. با

 بخاطر من؟ یچ-
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 شد. رهیخ رونیبه ب شهیرو تکون داد و از ش سرش

 گه داشتم.ن ابونیخ ی گوشه

 تو؟ یگ یم یچ ؟یچ یعنی-

کوچه همراهت بود و بهمون  یکه اون روز تو ی...همونایو با بغض گفت: اون دختره بود، صوف دیرو باال کش شینیب

 کردند. یم یجور نیبره. اون مردا با دستور اون داشتند با من ا نییزاره آب خوش از گلوتون پا یگفت که نم

 «نگار، فقط دعا کن دستم بهت نرسه ینبود. وا ایصوف گهینه... اون د ایصوف نه»

 فرمون. یمحکم زدم رو یکی

 .یلعنت-

 دقت نگاهش کردم. با

 اره!؟ دمینشده که... حالت خوبه، سر وقت رس تیزیتو... چ-

 اشکش در اومد. دوباره

 خواستند منو کجا ببرند!؟ یدونم م یاره. نم-

 !تونینیب یرو بلند کرد و نگاهم کرد و گفت: وا سرش

کرد.  یاومد و کنار چشمم سرخ شده بود و مطمئنن تا صبح ورم م یخون م مینیخودم رو نگاه کردم، از ب نهیآ از

 آورد. رونیب یبرد و دسمال کاغذ فشیدستش رو داخل ک

 .دیرو پاک کن تونینیب دییایب-

 بردم. کیرو نزد سرم

 برام پاکش کن. ایب-

 تعجب گفت: من! با

 سرم رو تکون دادم. یالیخ یب با
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 .یینجایاره چون فقط تو ا-

 خودش رو جمع و جور کرد. یکم هانا

 پس! یچرا من؟ خودتون چ-

 .هیهانا حوصله ندارم، پاک کن د الیخ یحوصله گفتم: ب یب

. چشم هام رو بستم؛ درد داشت. دیو لبم کش ینیو دور و بر ب نمیب ینازک کرد و دسمال رو آروم رو یچشم پشت

بود. حس  یکرد. دختر خوشگل و جذاب یچشم هام رو باز کردم و نگاهش کردم. با دقت داشت خون رو پاک م دوباره

 مظلوم و ساده ست. یادیکردم ز یم

 دستش رو گرفتم. مچ

 بسه.-

 رو عقب برد و گفت: باشه. دستش

 رو روشن کردم و راه افتادم. نیماش

 روش رو به سمت پنجره کرد. هانا

 کنم. یخواهش م- 

 گفتن رو نداشته باش اصال. یگفتن و مرس دیو گفتم: از من انتظار ببخش دمیخند

 شد. رهیخ رونیگفت و دوباره به ب یشیا

 امشب رو بتونه زود فراموش کنه. دوارمیبود، ام ینگاهش انکار نشدن غم

 آدرس؟-

 رو گفت و دوباره ساکت شد. آدرس

 که داده بود راه افتادم. یتر و به سمت آدرس شیرو ب سرعتم
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برم. اگه دانشگاه  رونیکردم از خونه ب یبودم که تنها جرأت نم دهیگذشت و من اون قدر ترس یاون شب سه روز م از

نگفته بودم. دو  یزیسوشا چ یدرباره  یرفتم. سر بسته موضوع رو براش گفته بودم ول یم رضایرفتم با عل یهم م

 یبود وگرنه معلوم نبود اون آشغال ها دهیرس وقتچه خوب بود که سوشا سر  دمید یشب اول که همه اش کابوس م

 یکت م هی زییسرد پا یهوا یبرا دیخواستم برم بازار با یخواستند من رو همراه خودشون ببرند. م یکجا م یوحش

 رضایعل یزنگ زدم، بعد از دو بوق برداشت. بالفاصله بعد از برداشتن گوش رضایرو برداشتم به عل می. گوشدمیخر

 انا؟گفت: بگو ه

 ؟ییتعجب گفتم: چته کجا با

 : شرکتم، کار دارم.رضایعل

 باشه پس خداحافظ.-

 ؟یبگ یخواست یم ی: چرضایعل

 زنگ زدم حوصلم سر رفته بود. یجور نیکردم گفتم: هم یم یطور که با موهام باز همون

 کار دارم، خداحافظ. یلی: باشه ببخش خرضایعل

 منتظر جواب منم نشد و قطع کرد. یحت

 مامان و بابا هم که خونه نبودند. «ونهید ی پسره»

کوتاهم رو که سر دست ها و دور  یزرشک ی. مانتوادینم شیپ یاتفاق بد نیهمچ گهیرفتم ان شاهلل که د یم خودم

 .دمیپوش یساپورت مشک هیا داشت رو همراه ب یگردنش نوار ساتن مشک

کرم پودر زدم، رژ قهوه  ی. به صورتم کمختمیصورتم ر یرو هم کج تو یاز هر طرف جمع کردم و کم رهیرو با گ موهام

 فیسرم انداختم و ک یرو رو میاستفاده کردم.  شال مشک شمیآرا لیتکم یهم برا ملیروشن و خط چشم و ر یا

 خونه خارج شدم. ازو  دمیرو پوش میاسپرت مشک یرنگم رو هم برداشتم. کفش ها یزرشک

 یلیخ یهام اونجا بود رفتم. وارد مغازه شدم. کت مانتو ها دیخر شهیکه هم یتا بازار رفتم و به سمت پاساژ ادهیپ

 .دونستم کدوم رو انتخاب کنم یقشنگ نم یاون همه کت ها ونیداشت و من م ییبایز
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. بود یتونیبودم. رنگ سال هم که ز دهیداشتم که پارسال خر یکت مشک هیخب  یرنگ مورد عالقه ام بود؛ ول یمشک

تابلو نبود و  یادیدانشگاه ز یزانو و ساده بود. به نظرم خوب بود. چون هم برا یکه بلند تا رو یتونیز یکت مانتو هی

 .اومد یمامان و بابا خوششون م نکهیهم ا

 نیی. طبقه پادمیخر یم دمیجد یکت مانتو یجفت کفش هم برا هی دیرفتم. با رونیرو حساب کردم و از مغازه ب پول

 یزییجفت پوت اسپرت مچ دار پا هیاون همه کفش  ونیشدم. از م یپاساژ کفش هم داشت. وارد مغازه کفش فروش

ساده  یتونیشال ز هیو جذاب، وسوسه ام کرد که  کیش یاون مغازه ها با لباس ها دنی. ددمیبه رنگ کت مانتوم خر

قصد رفتن کردم  گهیاومدم د رونیزانو و رون هاش پاره بود، بخرم. از مغازه که ب یرو یکه کم یسرمه آ نیشلوار ج و

خنده و قهقهه شون کل پاساژ  یصدا گهی. که چشمم افتاد به سوشا که با چند تا پسر دامیب رونیو خواستم از پاساژ ب

 کرده بود. ررو پ

 «دردسر بزرگ رو! نیا دمشید یم دیخدا، حتما با یا»

از پسرا بود  شروع کرد به چرت و  کیدونم کدوم  یانداختم و پا تند کردم و از کنارشون گذشتم که نم نییرو پا سرم

 پرت گفتن.

 .مینیکن صورت ماهت رو بب یور نینظر ا هیجونم خوشکله -

پسر قد بلند و الغر با  هیکنم. اومد رو به روم. مجبور شدم سرم رو بلند  شونیکیبود که  نییهمچنان سرم پا من

 هیزینگاهم کرد و گفت: جل الخالق عجب چ یبود، کم ستادهیرو به روم ا یقهوه ا یجذاب و موها و چشم ها یصورت

 بچه ها.

 حرص نگاهش کردم. با

 .یبرو کنار عوض_

 و کنار رفت: بفرما. دیخند

 اومدم. رونیکنارش رد شدم و از پاساژ ب از

که صدام  دمیرو شن یکی یو برگردم که صدا رمیبگ یبرم که تاکس ابونیو خواستم به سمت خ دمیکش یقیعم نفس

 کرد. یم

 هانا؟- 
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 .دمی. صداش آشنا بود. به سمتش برگشتم که سوشا رو دستادمیا

 صبر کن کارت دارم.-

 ؟ییو گفت: چرا تنها ستادیبه روم ا رو

 باال انداختم و گفتم: چرا نباشم. یا شونه

 رو روش نوشت و داد بهم. یآورد و شماره ا رونیرو ب یکاغذ ی برگه

 به من زنگ بزن. یدیمشکوک د زیچ یحس کرد ییجا هی ایمنه. اگر دوباره اتفاق اون شب  یشماره  ایب-

 اخم نگاهش کردم. با

 زنم. یاومد به پسر خاله ام زنگ م شیخوام اگر مشکل برام پ یممنون. نم رینخ-

 یاومد و م شیاون مشکل بخاطر من برات پ یدم؛ ول یخوشحالم که دارم بهت شماره م ادیز حرص گفت: فکر نکن با

 .خوام خودم کمکت کنم

به دوستات نشون  یاومد ایزدم و گفتم: پس برا کمکه!  ی. پوزخنددمیپشت سرش نگاه کردم که دوستاش رو د به

 اره؟ رمیگ یو منم م ید یکه شماره م یبد

 یطرف من من خودم به کس انی. دخترا همه خودشون ممیمن اونقدر بچه و عقده ا یزد و گفت: فکر کرد یپوزخند

وقتم اونقدر  چیخواد بزار فکر کنند. من قصدم کمکه و راستش ه یوقت. اونا هر جور دلشون م چیشماره ندادم ه

 .نهیهم یخودمه برا ریکنم تقص یتو حس م یفقط برا ستمیمهربون ن

 که ازش بترسم. یش کردم. نگاهش بد نبود جورنگاه یکم

از هر  یگرفتم و به سمت خونه راه افتادم. فکرم خال یتاکس هی ابونیگرفتم و ازش دور شدم و سر خ نیهم یبرا

 بود. یزیچ

 

کالس امروز سوشا  یصبح متنفر بودم. تو یدانشگاه شدم. واقعا از کالس ها اطیو وارد ح دمیکش یبلند ی ازهیخم

حال و  یکالس نگاه کردم که همه مثل من ب ینشستم. به بچه ها یصندل یرو یحال ی. وارد کالس شدم و با بهم بود
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صورتش بود  یهم کتاب رو باز گذاشته بود رو سوشاگذاشته بودند.  یصندل یدسته  یحوصله بودند و سرشون رو رو

 یش رو دراز کرده بود و انگار خواب بود. لبخند زدم و منم سرم رو رواش جفت کرده و پاها نهیس یو دستاش رو رو

بخوابم. بعد کالس داشتم از  یگذاشتم که از شانس گندم استاد وارد کالس شد و نذاشت که کم یدسته صندل

 یکسخواستم  یسوشا کنارم شروع کرد به راه رفتن. با هول به اطراف نگاه کردم؛ نم هویشدم که  یدانشگاه خارج م

 .رفت یآبروم م نتمونیبب

 ره. یآبروم م نهیبب یکی ؟یر یکنار من راه م یچرا اومد یه-

 .دیموهاش کش یتو یدست سوشا

 هانا کمکت رو الزم دارم.- 

 «وا کمک من؟ عجبا!». ستادمیا

 تعجب نگاهش کردم. با

 تونم بهت بکنم؟ یم یمن چه کمک-

 مظلوم نگاهم کرد. سوشا

 .یشهر باز میشب بر ایب- 

 فک کنم تب داره! ضه،یمر نیشدم بهش. ا رهیبا تعجب خ دوباره

 سرش رو تکون داد. یبا کالفگ سوشا

 .ایگم تو هم ب ی. نگارم هست؛ بخاطر اون که میشهرباز میاز بچه ها بر یسر هیشب قراره با - 

 نگاهش کردم. یسوال

 !ه؟ینگار ک-

 کردم. یه بود و تو رو دوست دخترم معرفکوچ یکه اون روز تو یبا حرص گفت: همون سوشا

 ؟یدردسر بنداز یباز من رو تو یخوا یگفتم: اصال حرفش رو هم نزن. م تیحرص و عصبان با
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 .ستمیو باعث شد منم از حرکت بإ ستادیرو به روم ا سوشا

خورم؛ حواسم بهت هست.  یوقت جون خودم رو قسم نم چیبه جون خودم. من ه فتهین یدونم برات اتفاق یقول م- 

 .بچزونمش کمیخوام حرص بخوره و  یفقط م

 نه تکون دادم. یرو به معن سرم

 نه.-

 . یکن یچقدر ناز م ادیب یینخواستم که باهام جا یاز کس نقدریبا تعجب گفت: عه هانا من تو عمرم ا سوشا

 بدون نگاه کردن بهش سرم رو تکون دادم. دوباره

 .شهینم-

 .گهیگذره د یآروم گفت: به خودتم خوش م سوشا

 کردم. نگاهش

 کنم. یفکر م-

 . میلباس بخر میبر دیتند تند گفت: االن فکر کن؛ با سوشا

 باال انداختم. ابرو

 خودم لباس دارم.-

 رفت. یچشم غره ا سوشا

 تا کال نگار بترکه از حرص. میخوام ست بخر یم یدونم، ول یم- 

 واده م حرف نزدم.گفتم: با خان یالیخ یب با

 نگاهم کرد. تیبا عصبان سوشا

 .یاریآه نگار، چقدر بهونه م- 
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 آوردم. رونیب بمیرو از ج مینگاهش کردم و گوش یکم

 بوق برداشت. هیبابا رو گرفتم. بعد از  ی شماره

 جانم دخترم؟-

 لبم نشست. یگرم و مهربونش لبخند رو یصدا دنیشن از

 بابا؟ یخوب-

 گفت: قربونت بابا جان. یبا مهربون بابا

 رو لوس کردم. خودم

 .یبا دوستام برم شهر باز ید یبابا؟ امشب رو اجازه م-

 پسر هست؟ پتونیاک یو خنده گفت: مواظب خودت باش بابا جان. تو یبا مهربون بابا

 گفتم: بله بابا. آروم

 تر حواست به خودت باشه. شیگفت: پس ب تیبا جد بابا

 .یمهربونم. مرس ییسوشا بود گفتم: چشم بابا یمون طور که نگاهم به حرص خوردن هاپرنگ تر شد و ه لبخندم

 مهربون گفت: فدات بابا جان. خدا به همراهت. بابا

 رو قطع کردم و به سوشا نگاه کردم. یگوش

 قبول کرد.-

 .میبر ایاون کوچه نگه داشتم ب یرو تو نمی. ماشدیخر می: خوبه. برسوشا

استرس  یبردم و همراهش رفتم. کم میصورتم رو داخل مقنعه سرمه ا یجلو یفر کرده  یتکون دادم و  موها یسر

اون دختره رو مسخره  یو کم امیم رونیب ییگذره و از تنها یبه خودمم خوش م نکهیخب خودم رو به ا یداشتم ول

 قانع کردم. میکن یم



 پسر بد شدم هیعاشق 

36 
 

کنند.  دیتونستند ازش خر یبود که فقط بچه پولدار ها م یی. از اون پاساژ هامیسوشا وارد پاساژ بزرگ شد همراه

 ی. وارد تک تک مغازه هادیکش یطور من رو دنبال خودش م نیو هم میگرفته بود که لباس ست بخر میسوشا تصم

 یتم که کال بگرف میگفت نه. آخر سرم تصم یم شادادم سو یکه من نظر م یهر لباس ی. برامیشد یو باکالس م کیش

که تا  یساده و اسپرت یسرمه یپاساژ، سوشا چشمش افتاد به مانتو یگشتن تو ینظر دادن بشم. بعد از کل الیخ

 یمانتو نیداشت. من رو دنبال خودش به داخل مغازه برد. رو به فروشنده گفت: آقا ا یزانو بود و دکمه مخف یرو

 خوام. یخانوم م یرو برا نیتریوداخل  یسرمه

تنم  یتو بایز یلی. خدمیاتاق پرو پوش یپسر جون و آروم بود مانتو رو برامون آورد. مانتو رو تو هیفروشند که  مرده

هم به  دیاسپرت سف یو کفش ها یسرمه یروسر دنیبرداشتم. خر یسرمه نیج هینشسته بود. مانتو رو همراه با 

 برد.  یمغازه و اون مغازه م نیرو دنبال خودش به ا منسوشا بود. کال من نقش عروسک رو داشتم که سوشا  یعهده

.  دیخر بایز یساده ول یلیخ یکت اسپرت سرمه هیهمراه با  دیسف شرتیو ت یسرمه نیج هیخودش هم  یبرا سوشا

که من حداقل از  دیبرام نخر جیساندو هی یها تموم شدند. سوشا من رو به خونه رسوند. حت دیخدا خر دیبه ام یوقت

 . رمینم یگشنگ

زد. من هم بدون عوض کردن لباس هام به  یگاز بهم چشمک م یرو یخونه نبود. فقط قابلمه یرفتم خونه؛ کس یوقت

ظرف ها رو شستم و وارد اتاقم شدم. لباس هام رو هر  دم؛یخوشمزه رو که رس یسمتش هجوم بردم. حساب ماکارون

 . دمیتختم  رفتم و خواب یتو رجهیکردم و ش میشش تنظ یرو براپرت کردم و ساعت  یکدوم گوشه

از اتاقم رفتم. مامان و بابا از  رونیب ییواقعا رو اعصاب بود. خفه ا ش کردم و به سمت دستشو یزنگ گوش یصدا

 .برگشته بودند. دست و صورتم رو شستم و دوباره وارد اتاقم شدم رونیب

امشب از اون نگار خوشکل تر بشم. مگه بخاطر چزوندن  دیلو فر ساده کردم. بارو از ج یو کم دمیرو اتو کش موهام

 .دمیرس یبه خودم م دیشدم پس با یاون نبود که با سوشا همراه م

 یبه لب هام زدم. بنظرم کاف یرژ کالباس یو کم دمیو مرتب کش قیخط چشم دق هیکرم پودر به صورتم زدم.  یکم

 بود! یدوست نداشتم مگه عروس ادیز شیآرا یلیبود، خ

رو به ناخن هام زدم، فقط  یتخت نشستم و الک سرمه ا یو رو دمیبودم رو پوش دهیکه امروز با سوشا خر ییها لباس

 زدم که با لباس هام ست باشه. دیوسطم رو الک سف یاز ناخن ها یکی

 مبل نشسته بودند. ی. مامان و بابا رورونیرو برداشتم و از اتاق زدم ب میسرم گذاشتم. گوش یرو رو میسرمه ا شال
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 .رمیم گهیخب من د-

 کردند. بابا با لبخند گفت: برو به سالمت گل دختر مواظب خودت باش. نگاهم

 .دمیو صورتش رو بوس کشینزد رفتم

 .یمرس ،ییچشم بابا-

 .دمشیسمت مامان رفتم و بوس به

 مامان؟ یندار یکار-

 : برو مادر بهت خوش بگذره.مامان

 زدم. لبخند

 خداحافظ. ،یمرس-

. حرفم تموم نشده سوشا ومدیسوشا م دیاالن با گهیرفتم. ساعت هفت بود و د ابونیخونه خارج شدم و تا سر خ از

 شدم. نیپام ترمز کرد. لبخند زدم چه حالل زاده. سوار ماش یجلو

 سالم.-

 سالم. کیکرد و گفت: عل نگاهم

 یخب نم یتنش چطوره، ول یلباس ها تو نمیخواست نگاهش کنم تا بب یم م. دلیسرعت نور شروع کرد به رانندگ با

نگاهش  نیشد. از داخل ماش ادهینگه داشت و پ یخواستم آتو دستش بدم که بگه چشمم گرفتتش. کنار شهرباز

 شده بود. ریمن اون واقعا جذاب و نفس گ یکردم. خدا

صورتش  یاومد. موهاش تو یبهش م یلیخ دیسف و یتنش نشسته بود و رنگ سرمه ا یخوب تو یلیها خ لباس

 از دستم گرفتم. یشگونیخواست موهاش رو نوازش کنه. ن یشده بود، آدم دلش م یخواستن یلیبود و خ ختهیر

 .یپسر مردم رو خورد یشد ونهیچت شده هانا؟ د-
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بودند  ستادهیا یاز بچه ها که گوشه ا یو به سمت عده ا میشد یشدم. همراه سوشا وارد شهرباز ادهیپ نیماش از

و  دیکش یخفه غیبا ذوق ج دیکالس خودمون بودند. نگار تا سوشا رو د یشناختم بچه ها یرو م اشونیسر هی. میرفت

 .زمیگفت: سوشا عز

 .ستادیتا چشمش به من افتاد از حرکت به سمت ما ا یول

از اون بچه  ی. همگمیکرد ید. با بچه ها سالم و احوالپرسدستم رو گرفت و بدون توجه به نگار از کنارش رد ش سوشا

سوزن  یهم که جا یکوچولو سرد بود شهرباز هی. هوا بودند که با دوست دختراشون اومده بودند یالکچر یپولدار ها

. پسر ها همه به سمت ترن کر کننده بود یرو یپسر ها ودختر   غیج یصدا که شلوغ بود یانداختن نبود اونقدر

 یم یترن باشه. راستش از بلند میش یسوار م یکه همگ یا لهیوس نیترن رفتند. قرار بود که اول یبرا یفروش طیبل

و جمعش کن. بخاطر  ایگرفتند حاال ب یبچه باکالس ها برات دست م نیکه بخواد اعتراض که همه ا هیک یول دمیترس

 که؟ یترس یکردم. سوشا با لبخند به سمتم اومد و کنار گوشم گفت: نم یقبول م دیار هم که شده بااز نگ یرو کم کن

 لبخند گفتم: نه. با

 ات معلومه. دهیو گفت: آره از رنگ پر دیخند سوشا

 دمیبه صورتم کش یدست

 .ستیطور ن نینه ا- 

 .میر ینم یترس یشد و گفت: اگه م یجد

 انداختم. نییرو پا سرم

 .ستین ینه مشکل-

 .میر ینم یتون ینگار و حرص دادنش، اگه نم یبا دقت نگاهم کرد و گفت: گور بابا سوشا

 .ستین یلبخند گفتم: نه مشکل با

 نگاهم کرد و گفت: باشه. یکم

 .میسوم نشست فیرد م؛یما که شد سوار شد نوبت
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م رو گرفت.  چشم هام رو باز کردم تا خوندم. سوشا دست یالکرس هیو چشم هام رو بستم و آ دمیکش یقیعم نفس

 بهش بگم که ترن شروع کرد به حرکت. یزیچ

 

  

 سوشا شد، محکم دستش رو فشار دادم.  یبلندم باعث خنده  غیج یصدا

 خدا چه وحشتناکه.  یوا-

اال شد. ح یکه داشت گوش هام کر م ییجلو و عقب ما واقعا بلند بود تا جا فیرد یو داد دختر و پسرا غیج یصدا

 آره؟ گهید یدیترس یزدم. سوشا با خنده گفت: نم یم غیج یخودمم بهتر از اونا نبودم و ه

 حرص نگاهش کردم. با

 زنمتا االن وقته مسخره کردن منه؟ یسوشا م-

 بودا. ونهید نمیزنند اونم شروع کرد به داد زدن. ا یو داد م غیهمه دارن ج دید یو به اطراف نگاه کرد. وقت دیخند باز

 .میشد ادهیسوشا دستم رو گرفت و پ ستاد،یکه ا ترن

 یگرفتند برا طیبازم رفتند بل ونهید یدختر و پسرها نیبخورم. ا یکه نتونستم درست حساب دیخر یوهیآبم برام

 خدا انگار قصد کشتن من رو داشتند. یتونل وحشت. وا

 .میتونل وحشت شد وارد

 سوشا. یایزو داد و مسخره با غیهمون بساط بود. ج بازم

لبخند  هیبازوش رو؛ که اونم هر بار با  ایگرفتم  یدستش رو م ایزدم تو بغلش  یپرش م هیکه هر بار از ترس  منم

 کرد. ینگاهم م طونیش

 نی. نگار خواست با ماشمیرستوران تا شام بخور هیبچه ها خواستند برن  ،یشهرباز یو خسته شدن تو یباز یکل بعد

 شه. یمن نم نیسوار ماش یکس گهیکه سوشا گفت: جز هانا د ادیسوشا ب
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رستوران بزرگ که همه  ی. تومیکه راه انداخته بود یباز نی. منم که خنده م گرفته بود از انیبه زم دیهمه چسپ فک

. من سفارش جوجه کباب میو مربع شکل نشست یچوب زیم هیقشنگ بود پشت  یلیو خ یچوب وارشیو در و د لیوسا

سفارش دادند جز سوشا که مثل من جوجه کباب سفارش داد.  یزیچ هیخودشون هر کدوم  یهمه برا هیبق م وداد

 تا دستاش رو بشوره. رهیسوشا که کنار من نشسته بود بلند شد و گفت که م

 یخوش م یلیخ یسوشا نشست و با پوزخند نگاهم کرد و گفت: آنگار یجا یکه سوشا رفت نگار اومد و رو نیهم

 گذره با سوشا؟

 زدم. یآروم لبخند

 هم. یلیالبته، خ-

ازش  یرو شناخت شیخود واقع یگفت: خوبه. پس مواظب باش وقت یآروم یبا صدا یول تیبا حرص و عصبان نگار

 .یمتنفر نش

 من و سوشا دروغه. یگفتم که بفهمه رابطه  یم یزیچ دینبا یگفت؟ ول یم یکردم داشت چ نگاهش

 .یگ یم یتو چ ستیشناسمش و عاشقشم. برام مهم ن یدونم و خوب م یاره سوشا مرو درب زیمن همه چ-

 یمحکم یو تنه  دیکرد و رفت. وقت رفتن سوشا رو سر راهش د یحرص نگاهم کرد و بلند شد و از همه خداحافظ با

 بهش زد و رفت. سوشا کنارم نشست.

 بهت گفت؟ یچ-

بزار  یزد و گفت: خوب گفت تیبا رضا یکردم. لبخند فیمن و نگار رد و بدل شده بود رو براش تعر نیکه ب یزیچ همه

 بسوزه.

 باال انداختم. ییابرو

 برام دردسر نشه. دوارمیام-

 گفت: نترس خودم حواسم بهت هست. تیبا جد سوشا

 ه اما مهربون هم هست.مغرور و خودخواه نکهیاومد. با ا یحرفا و کارهاش خوشم م نیزدم. از ا یلبخند
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از بچه ها، سوشا من رو رسوند خونه. وارد خونه که شدم به ساعت نگاه کردم ساعت  یاز خوردن غذا و خداحافظ بعد

 بودند. دهیشب بود. مامان و بابا خواب میو ن ازدهی

 .دمیتخت دراز کش یوارد اتاقم شدم و لباس هام رو عوض کردم و رو منم

 یتو ومدیهمه اش سوشا م ی. چشم هام رو بستم تا خوابم ببره ولهم خوش گذشته بودب یداشتم. کل یخوب یحس

سرم گذاشتم. بعد  یهم فشار دادم و بالشت رو رو یشده بودم. محکم چشم هام رو رو ونهیخدا انگار د یفکرم. وا

 باالخره خوابم برد. الیفکر و خ یکل

 

 

رو سرم کردم و موهام رو جمع  میمشک ی. مقنعه دمیپوش یام رو با ساپورت مشک رهیرنگ ت یزرشک یعجله مانتو با

 رو برداشتم و با عجله از خونه خارج شدم. میمشک یهم شدم و کوله  شیآرا الیخ یکردم و مدل نزدم اصال. ب

مه و خانواده شب ع یچون قرار بود برا میبود یکار زیخونه و تم یشد. امروز از صبح مشغول کارها یم رمید داشت

 یدانشگاه م اطیشدم و داشتم وارد ح ادهیشدم وبه سمت دانشگاه حرکت کردم. با سرعت پ ی. سوار تاکساندیاش ب

شم  الیخ ی. خواستم بدمیکنار دانشگاه شن یشد رو از کوچه  یکه گفته م کیرک یداد و فحش ها یشدم که صدا

که داشت با  یشخص دنینذاشت. آروم آروم با نگاه به اطراف به سمت کوچه رفتم. با د یکیداد پر درد  یصدا یول

 زد چشم هام چهار تا شد. یرو م یکی یچوب بزرگ

 !سوشا

. مچ دستش دیشن یاون انگار نم یکشت. با سرعت به سمت سوشا رفتم و صداش کردم ول یچاره رو م یمرد ب داشت

 یخون م نشی. از ببود ادشیز تیاش نشان از عصبان سرخ شده یشت. چشم هابه سمتم برگ یرو گرفتم که با تند

 بود. یدستش هم خون یبود. چوب تو یاومد و سرش زخم

 .شیکشت ؟یکن یم کاریچ یدار-

 داد زد: ولم کن هانا، حقشه مردک انگل. سوشا

چشم هاش بادمجون  یکی ریبود و ز یاومد و سر و صورتش همه خون یخون م شینیکه حاال نشسته بود از ب مرد

 هم کاشته شده بود. دستم رو پرت کرد و خواست دوباره مرد رو بزنه. یجانانه ا



 پسر بد شدم هیعاشق 

42 
 

 .ستادمیجلوش ا که

 ولش کن. ا،یافت یدردسر م یتو ونه؟ید یکن یم کاریچ-

و گفت: آه هانا  یآرومه با سرعت نور ازمون دور شد. چوب رو پرت کرد گوشه ا یسوشا کم دیمرد هم که د اون

 بکشمش فرار کرد. ینداشت

 آوردم. رونیب فمیاز ک ی. به سمتش رفتم و دسمالواریاش رو داد به د هیتک یالیخ یاخم نگاهش کردم که با ب با

 رو پاک کن. تینیخون ب ایب-

 پاک کن. ایآورد و گفت: ب کیرو نزد سرش

 تعجب نگاهش کردم. با

 برات؟انجام بدم  یندار یا گهیوا! کار د-

 .ستین یکرد گفت: نه فعال امر یکه انگار داشت فکر م یبا حالت سوشا

 هم فشار دادم. یهام رو رو دندون

 پرو.-

 رو پاک کردم. شیشونیو پ ینیخنده شد. خون ب الیخ یکه صورتش  از درد در هم رفت و ب دیخند

 زدم. شیشونیآوردم و به پ رونیب یزخم چسپ

 فک کنم سرت شکسته، برو دکتر حتما.-

 باال انداخت. ییابرو سوشا

 .دیاگه حوصلم کش- 

 بهش بگم که چشمم افتاد به دستش. یزیرفتم و خواستم چ عقب

 دستت! یوا-
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 رو گرفتم و به کف دستش نگاه کردم. دستش

 ؟یشد یجور نیچرا ا-

 .ستین یزیگفت: چ لکسیر سوشا

بکشه که نذاشتم و با عجله با  رونیالزم داره. خواست دستش رو از دستم ب هیبخچاقو بود. معلوم هم بود که  زخم

 خون رو پاک کردم و براش چسپ زخم زدم. یتازه ا یدسمال کاغذ

  ؟یکرد یباهاش دعوا م یچرا داشت-

 هم فشار داد. یهاش رو رو چشم

 کرد. یغلط اضافه م-

 تعجب نگاهش کردم. با

 !یتو چقدر بددهن-

به خصلت  نمیبکشه. ا گاریبودم که س دهیآورد و روشنش کرد. تا حاال ند رونیب بشیاز ج یگاریس زد و یپوزخند

 خدا. یخوبش اضافه شد، ا یها

 کرد. ینگاهم م قیکردم که داشت دق نگاهش

 ه؟یچ-

 .میدوست باش ایگفت: ب آروم

 تعجب و بهت نگاهش کردم. با

 !؟یچ-

 باال انداخت. یشونه سوشا

 .میدوست باش- 

 ...یباهات مهربون م کمیتا  یشعور یب یلیو داد گفتم: خ تیعصبان با
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. دوست منظورم دوست دختر و یدوز یو م یبر یدهنم گذاشت و گفت: آه چته تو؟ واسه خودت م یرو رو دستش

و  میکن یتو با مهسا. به هم کمک م ایدوستم  دیساده؛ همون طور که من با مج هیدوست هیکه.  ستیدوست پسر ن

 .میمون یکنار هم م

 با دقت نگاهش کردم. یکم

 اون وقت چرا؟-

 گرفت. واریاش رو از د هیتک سوشا

 یکه اگه کس میذار یم یرفتن ها و برخورد هامون رو دوست رونیب نیحاال اسم ا م،یبرخورد دار یخب ما که باهم ه-

 .میما باهم دوست میبگ دیدار یباهم چه نسبت دیپرس

 تکون دادم. یسر« بود یمنطق حرفش»

 باشه.-

 .رمیتکون داد و گفت: پس من م یسر

 کالسم رو نتونستم برم. نیشما ا یحرص گفتم: از صدق سر با

 زد و گفت: اشکال نداره. یچشمک

 میر یدانشگاه م یو گفت: به جا دیکه همون کوچه پارک شده بود کش نشیرو گرفت و من رو به سمت ماش دستم

 .یخوش گذرون

 بکشم. رونیکردم که دستم رو از دستش ب تقال

 ولم کن. امیمن نم-

 برمت. یخوب م یجا هی مون،یبا خنده گفت:  به مناسبت دوست سوشا

 و در رو بست. خودش هم سوار شد. نیرو پرت کرد داخل ماش من

 .یوحش-
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سرعت نور  آهنگ شاد گذاشت و با هیو جذابش گذاشت و  دهیکش یچشم ها یرو رو شیآفتاب نکیو ع دیخند

 .یشروع کرد به رانندگ

 ضرب گرفت. نیفرمون ماش یرو سوشا

 رستوران. هی میر یمن گشنمه م- 

 .ستیمن گشنم ن ی: وادمینال

 .یرو حرف من حرف نزن ریبگ ادیکرد و گفت:  نگاهم

 دادم. میشونیبه پ ینیچ

 برو بابا.-

 .یریگ یم ادیزد و گفت: حاال عجله ندارم،  یلبخند

 کردم. نیماش شهیگفتم و روم رو به سمت ش یشیا

 یها وارهیکنار در و د یبود. ستون ها یمیسفره خونه قد کی هیشب رونینگه داشت. رستوران از ب یرستوران کنار

بود و  ی. داخل رستوران لوکس و امروزمیو وارد رستوران شد میشد ادهیواقعا خوشگل بود. پ یچوب یو پله ها یچوب

اما دستم  مینیش یم زهایاز م یکی یکردم که رو فکربود.  یا شهیش لیرستوران نبود و همه وسا رونیب هیاصال شب

بزرگ و سرسبز که  اطیاون ح دنیدهنم از د م؛یدر داشت. در رو باز کرد هیکه  میرفت یرو گرفت و به سمت گوشه ا

 که به شکل کوزه بود، باز موند. یبزرگ یو اون آب نما یمیقد یسفره خونه ها زیمثل م یها زیم

 قشنگه! یلیجا خ نیا یوا-

 تکون داد. یسر سوشا

 آره.- 

 یو بزرگ داشت و واقعا فضا کیکوچ ینهال ها اطی. به اطراف نگاه کردم دور تا دور حمیها نشست زیاز م یکی یرو

 داد واسه غذا خوردن. یداشت. اصال جون م یعال

 نگاهم کرد. سوشا
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 ؟یخور یم یچ-

 از خونه که اومدم دانشگاه غذا خورده بودم. ستیکردم گفتم: من گشنم ن یطور که به اطراف نگاه م ونهم

 حرفا بود. نیسوشا سمج تر از ا یول

 ؟یدوست دار یماه- 

 تعجب نگاهش کردم. با

 !ستیگم گشنم ن یسوشا م-

 باز تکرار کرد. سوشا

 ؟یدوست دار-

 .دمیکش یپوف

 .ستیتونم. گفتم که گشنم ن ینم یاره ول-

 سفارش داد. یهر دومون ماه یرو صدا کرد و برا گارسون

 بخورم.  یزیتونم چ ی. نمستیاز رفتن گارسون با حرص نگاهش کردم و گفتم: واقعا گشنم ن بعد

 فرق داره. یلیبا خونه خ نجایشه. غذا خوردن ا یخورم گشنت م یمن م ینیبب یگفت: وقت لکسیر سوشا

من. با تعجب  یبه شونه  دیاومد اون قدر که شونه اش چسپ کیفتم و با حرص به اطراف نگاه کردم. نزدنگ یزیچ

فاصله داشت گذاشت و آروم و نوازش گونه دستش رو  زیم یاز پشت یکمرم که کم ینگاهش کردم. دستش رو رو

 داد. یکمرم حرکت م یرو

 حرص نخور گلم. نقدریا- 

 «کرد؟ یکار م یداشت چ نیخدا ا ای»

 چته؟ برو عقب. یخودم رو تکون دادم و گفتم: ه یکم

 کنم باهات. یم یو گفت: ترسو، شوخ دیخند
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 عقب رفت و به اطراف نگاه کرد. بعد

 سوشا گفت: إ اون که اشکانه! هویانداختم که  نییدونستم گونه هام از خجالت سرخ شده. سرم رو پا یم خودم

 رو بلند کردم سرم

 کدوم؟ 

داده بود و زن هم  هیتک زیم یما نشسته بودند اشاره کرد. مرد سرش رو به پشت یکه رو به رو یطرف زن و مرد به

 .مرد گذاشته بود. چشم هاشون بسته بود. پاهاشون رو دراز کرده بودند یشونه  یسرش رو رو

 از جاش بلند شد. سوشا

 ؟یر یکجا م-

 آروم گفت: صبر کن. سوشا

 هم بود زانو زد و بند کفش هاشون رو به هم گره زد. کیو کنار پاهاشون که نزد به سمت اون ها رفت

 به سمت من اومد و نشست و داد زد: اشکان؟ یبه آروم دوباره

دونم  یخانومش رو نم ایسرش رو بلند کرد و به اطراف نگاه کرد که من خندم گرفت. دختر  نیهمچ چارهیب اشکان

 کرد. یاونم با تعجب و ترس داشت به اطراف نگاه م یول

 جام گل پسر. نیا- 

 به طرف ما نگاه کرد و گفت: إ سالم سوشا. اشکان

و  نیافتاد رو زم هویکه  ادیاومد و خواست به سمت ما ب نییپا زیم یو کفش هاش از رو نیینگاه کردن به پا بدون

بودند  دهیکه اطراف ما بودند و صحنه رو د ی. مردممیدیر خندخدا چقد یشد. وا دهیبه دنبالش کش یدختره هم کم

 .دندیخند یو همراه ما م ندباجنبه بود یلیاشکان و دختره خ ییخدا ی. ولدندیخند یهم م

 بلند شد. اشکان

 بود آخه؟ یچه کار نیا ونهید- 
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ازشون  یلیو خوش و بش کردند. خ یگرم احوال پرس یلی. به سمتمون اومدند. خدیخند یکه فقط داشت م سوشا

 خوشم اومده بود.

 ساده ست. یدوست هیهانا دوست بنده هستند؛ منحرف نباش  شونیرو کرد به اشکان و گفت: اشکان جان ا سوشا

 .مهیصم یسوگل خانم، خانوم اشکان جان هستند. اشکان از دوستا نمیرو کرد به سمت دختره و گفت: هانا، ا بعد

 وشحالم.تون خ ییاز آشنا-

 لبخند زد. اشکان

 هانا جان. نیهمچن- 

 کنارم نشست. سوگل

 دختر؟ یتو چقدر خوشکل-

 زدم یلبخند

 .یمرس- 

روشن  یبه رنگ قهوه ا ییآقا و مهربون. موها یلیو مردونه بود.  خ یگندم یبا صورت ،یکلیپسر قد بلند ه هی اشکان

خوشکل بود.  تینها یو مردونه. سوگل هم که ب کیکوچ ینیو ب کیبار ییداشت. لب ها یقهوه ا ییو چشم ها

 یو موها یمشک ییچشم ها ،یقلوه ا یلب ها ک،یکوچ ینیداشت. ب یو مهربون یو دوست داشتن دیسف یصورت

ام رو ازم خواست. ازم  شماره ی. حتمیشده بود یمیباهم صم یبود. کل تیو جذاب ییبایباعث اون همه ز یمشک

 یا گهیبه مامان و بابا نگفته بودم؛ قبول نکردم و به روز د یزیمن چون چ یبرم ول رونیخواستند که باهاشون ب

 هیاز بودن با سوشا  یتونستم انکار کنم ول یو سوشا من رو به خونه رسوند. نم میکرد یواگذار کردم. از هم خداحافظ

 خوشحال بودم. ییجورا

 

. میرفت یم رونیطور دوست هاش ب نیبا سوشا و هم یلیمدت خ نیا یگذشت.  تو یبا سوشا م میهفته از دوست هی

بودند  یا هیپا یپشت بام تهران. بچه ها میبارم رفت هیرستوران و کافه  یگاه ،یشهرباز یپارک، گاه میرفت یم یگاه

کرد که ما دوست دختر  یمن و سوشا هم هنوز ادامه داشت. نگار هنوز فکر م یگذشت. باز یبهمون خوش م یلیو خ
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رسه که من با شناخت  یم یکه روز نیمثل ا ییحرف ها یو گاه دیتهد یخورد و گاه ی. حرص ممیو دوست پسر

. میداد یتر حرصش م شیو با کارهامون ب میداد ینم تیخب من و سوشا اهم یزد. ول یشم، م یسوشا ازش متنفر م

 بود که به سوشا داشتم. یبرده بودم. حس قو یپ شمدت به یا یکه تو یزیچ

بود  یاومد. حس قشنگ یداد خوشم م یکه برام انجام م ییشد کنارش خوشحال باشم، از کارها یکه باعث م یحس

خب من  یبود ول کیبه دوست داشتن نزد یلیحس خ نینشست. ا یلبم م یافتادم لبخند رو یسوشا م ادیهر بار که 

 م.خواستم باور کنم که سوشا رو دوست دار ینم

که  یدست کت و شلوار مشک هیدوست سوشا بود و همه رو دعوت کرده بود منم قرار شد برم.  دیامشب تولد مج 

 یمخمل هم  برا ییجفت کفش پاشنه بلند طال هیرنگ.  ییتاب طال هیکت هم  ریرنگ بود ز ییدکمه هاش طال

 آماده کرده بودم. یمهمون

 بودم. دهیکه طرح زرتشت  داشت. خر کیدستبند چرم بار  هی دیجم ی. برارمیدوش بگ هیسمت حموم رفتم تا  به

بودم شروع کردم به سشوار کردن موهام. موهام رو اطو کردم و  دهیاومدم و با همون حوله که پوش رونیحموم ب از

 ونیبه شکل پاپ کیگل سر کوچ هی. از وسط نصف کردم و از هر طرف بافتم و از پشت سر ختمیدورم ر یصاف و شالق

 بود. شیزدم. وقت آرا یو مشک ییطال الکو به ناخن هام  دمیرنگ بود، زدم. لباس هام رو پوش ییکه طال

 ییو طال یدود هیسا کمیبه مژه هام زدم.  ملیعالمه ر هیو  دمیکش یکرم پودر به صورتم زدم. خط چشم مرتب یکم

و  یخب اونا از اون بچه پولدارا، الکچر ساده بودم و یلیدونم خ یکرد. م لیرو تکم شمیهم آرا یزدم. رژ گوشت

داشت. مامان و بابا هم که خونه نبودند و  یقهیسل سباشم، هر ک گرانیخواستم مثل د یباکالس بودند. اما خب من نم

 یدست فیرو سرم کردم و ک میشال مشک دم،یبلند جلو بازم رو پوش یمشک یعمه بودند. مانتو یخونه  یهمگ

اون  یول امیدنبالم. هر چند گفته بودم که خودم م ادیرو برداشتم و از خونه خارج شدم. قرار بود که سوشا ب مییطال

کرده بود  ریبودم د ستادهیا ابونیبود و من سر خ می. ساعت هفت و نستمیو گفت که خونشون رو بلد ن دقبول نکر

شروع کرد به چرت و پرت  یو با لودگ ستادیر من اکنا دیصمند سف هیاونجا باشه.  میقرار شد که ساعت و هفت و ن

 مت؟یبرسون ید یگفتن: جون، خوشکله افتخار نم

 انداختم. نییعقب رفتم و سرم رو پا من

 شروع کرد. باز

 .متیرسون یم ایخواد، ب یحاال خجالت نم- 
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 نگاهش کردم. تیاخم و عصبان با

 برو گمشو.-

 .دارمیجونم، نازتم خر یآورد و گفت: ا رونیتر ب شیب شهیو سرش رو از ش دیخند

 مشت خورد تو صورتش. هی هوی

 خفه شو تا از وسط جرت ندادم. -

 «اومده؟ یک نیبود، ا سوشا»

. من هنوز با تعجب با سرعت از کنارمون رد شد نیکه ماش ارهیب رونیب نیدر رو باز کنه تا پسره رو از ماش خواست

 سوار شو. ای. سوشا با داد گفت: چرا اونجا خشکت زده؟ بدیکردم که اومد دستم رو کش ینگاه م

 رو دور زد و سوار شد. نیشدم. ماش نینگفتم و سوار ماش یزیچ

 هان؟ یزود اومده بود نقدریو داد گفت: چرا ا تیبا عصبان سوشا

 تعجب و حرص گفتم: با

 .یاومد ریبودم، شما د ومدهیزود ن-

 .یزد یم زنگ هیرو نگاه کرد و گفت: حداقل  ساعتش

 یرو یکیبود.  نیریبرام ش یلیشده بود خ یرتیبرام غ نکهیرفته بود. ا ادمینگفتم. راستش از ذوق حرف زدن  یزیچ

 .یو با سرعت شروع کرد به رانندگ دیفرمون کوب

رو نگه  نی. ماشارهیگفتم که دوباره جوش ن ینم یزیچ یام شده بود ول اندازه یهاش باعث ترس ب دنیکش ییال

 داشت.

پارک شده  دیمج یرنگ خونه  دیدر بزرگ و سف یباکالس و مدل باال جلو یها نیماش ی. کلمیشد ادهیپ نیماش از

خودش، باز مونده  یباغ بزرگ بود برا هیکه چه عرض کنم  اطیح ییبای. دهنم از اون همه زمیکه شد اطیبود. وارد ح

العاده بود؛ درخت بزرگ کنارش فوق یچوب قیو چمن بود، استخر بزرگ و پر از آب و آالچ یگل کار اطیبود. کل ح

 یهتل بزرگ تر بود. از راه سنگ فرش شده م هی نگیهم از پارک نگیکردند. پارک یم ییهر طرف خودنما وهیم یها
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 یداشت و ستون ها دیسف یعمارت بزرگ بود؛ نما کیکردم. خونه شون که مثل  یو من به اطراف نگاه م میگذشت

و  میبودند. وارد راهرو شد ستادهیرنگ عمارت باز بود و چند تا مرد اون جا کنار در ا یی. در طالدندکنار در بو یبزرگ

وارد سالن  ییدستم گرفتم و دوتا یسوشا رو تو یبود دادم و بازو ستادهیکه اونجا ا یرو به زن یدست فیمانتو و ک

 زیم یجالب بود. رو یها یو نقاش متیق رونگ یسالن قاب عکس ها یها واریکل د یرو. میبزرگ و پر از مهمون شد

 یلیبود که از رنگ و شکلشون معلوم بود خ ییها یمشروب و خوراک ،یسکیو یها شهیسالن پر از ش یبزرگ تو یها

 یزننده تو یبود که با اون لباس ها یو خوشکل و البته عمل بیخوشت یخوشمزه باشند. سالن پر از دختر و پسر ها

 جذاب شده بود. به سمتون اومد. یلیبا اون کت و شلوار اسپرت خ دی. مجدندیقصر یحلق هم داشتند م

 .دیخوش اومد یلیسالم، خ-

 سوشا دست داد. با

 لبخند تشکر کردم. با

 تولدتون مبارک. د،یآقا مج یمرس-

 آقا جوابم رو داد. یلیخ دیمج

 ممنونم هانا خانم. یلیخ- 

کردم و  ی. با همه احوالپرسبودند لشونیدوستان و فام پیکرد که اک تمونیهدا گهید یعده از بچه ها هیسمت  به

شونه هاش بند داشت  یدختر با لباس قرمز کوتاه  که رو هی هویکه  نهینشستم. سوشا خواست کنارم بش یزیپشت م

 با ذوق به سمت سوشا اومد.

 رو صورتش بود. سوشا دستاش رو براش باز کرد. شمیکپه آرا هیداشت.  یآب یبلوند و چشم ها یموها

 خودم. یسالم جوجو- 

 شم؟یپ یاینم گهیسوشا، چرا د یمعرفت شد یگفت: ب یلوس یبغل سوشا و با صدا دیپر دختره

 .دیبوس یگردنش رو م یکرد و رو یکمرش رو نوازش م سوشا

 .شتیپ امیب یخوا یامشب رو چطوره؟ م-

 .هیعال یسوشا و گفت: وا یچسپوند به لبا با ذوق لب هاش رو دخترم
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 جلف. یخورد؛ دختره  یانداختم. داشت حالم بهم م نییرو پا سرم

 ه؟یک نیآروم گفت: سوشا ا دختره

 « !با من بود»رو بلند کردم.  سرم

 هانا هستند از دوستان. شونیبا لبخند گفت: سارا جونم ا سوشا

کنم؟  یم یفکر کرده االن من بهش ابراز خوشحال ،یاز خود راض یدختره »نگفت.  یزیتکون داد و چ یسر سارا

 «گمشو بابا

سوشا نشسته بود و  یپا یدختره رو نکهیعاشقانه سوشا و دختره بهم و ا یبه اطراف نگاه کردم. حرف ها الیخ یب

باشه من به  یبرام زجر آور بود. هر چ یلیکرد خ یرو نوازش م دشیخوش تراش و سف یسوشا هم داشت پاها

 کوچولو به سوشا احساس داشتم و خب برام سخت بود.

 م؟یبرقص یایروش رو به سمت من کرد و گفت: نم سوشا

 نگاه کردن بهش گفتم: نه. بدون

 از جاش بلند شد. سوشا

 باشه.- 

چشم چرخوندم که نگاهم به نگار  .دندیرقص یکه داشتند تو بغل هم م یدختره رو گرفت و رفتند وسط جمع دست

 .کرد یافتاد که داشت با پوزخند نگاهم م

 «شم. یاز سوشا متنفر م یگفت که روز یم نیچته؟ حتما بخاطر هم گهید تو»

بود. دوباره به وسط جمع  یادیخب متنفر شدن ز یشد ول یم یاومد و باعث ناراحت یاز کارهاش خوشم نم نکهیا با

 یچسپونده بود و داشت م واریرو به د گهیدختره د هیکه  دمید یدر حال رقص نگاه کردم، که سوشا رو گوشه ا

و  یمشک یدختر با موها هیشد؟  یگه چیمن پس اون دختره د یبود، مشت شد. خدا زیم ی. دستم که رودیبوس

 که تنش بود. یرنگ بلند یجذاب و لباس آب یلیخ

 لب با خودم زمزمه کردم: ریرو ازش گرفتم. ز نگاهم
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 ره؛یم نیاحساس کوتاه مدت و کم زود از ب هیپس ناراحت نباش  د،ی. هانا تو و سوشا فقط دوستمیما فقط دوست-

 مطمئن باش.

شدم.  یتر ناراحت م شیسوشا ب یکارها دنیگذشت. هر بار با د یمن م یبچه ها و ناراحت یها به وقت شاد ساعت

لحظه  کیخورد. اصال دوست نداشتم  یحالم بهم م افشیق دنیبود که با د دهیکش گاریاون قدر مشروب خورده و س

دادم  دیو کادو دادن بود. من کادوم رو به مج کیکداد. وقت صرف  ینگار هم واقعا آزارم م یبشه. نگاه ها کیبهم نزد

رو براش آورده بود.   متیمشروب قرمز گرون ق هیکر کرد. سوشا گرم و مهربون ازم تش یلیخ یساده بود ول نکهیبا ا

قصد رفتن کردم که سوشا به سمتم اومد. با عجله  گهید« خاک تو سرش، کادو هاشم مثل خودش مسخره بودند»

 .دمیترس یو برم که سوشا پشت سرم وارد اتاق شد. واقعا ازش م ارمیب رونیاتاق ب یرو از تو امخواستم لباس ه

رنگ  یمردونه مشک رهنیبازم برام جذاب بود. پ یاومد ول یشل و وارفته داشت به سمتم م نکهیکردم؛ با ا نگاهش

 رو برداشتم. فمیبود. مانتو وک شهیتر از هم پیکالجش، خوشت یمارک دارش با اون شلوار قد نود و کفش ها

 .دیموهاش کش یتو یدست سوشا

 ؟یر یم یدار-

 .رهیرم د یترس و هول گفتم: آره... آره دارم م با

 شد و دستش رو پشت کمرم گذاشت. کینزد بهم

 از من نترس. -

 خوام برم. یترس گفتم: باشه. فقط م با

 شونه ام گذاشت. یرو رو سرش

 امشب! یتو چقدر خوشکل بود -

  ؟یخورد یجم نم شمیبود که از پ نیهم یزدم. برا یپوزخند

 .دمیکش یقیعم نفس

 خوام برم سوشا. یم-



 پسر بد شدم هیعاشق 

54 
 

حال عقب رفت و  یصورتم کنار زد. ب یبه چشم هام زل زد و موهام رو از رو یم برداشت. کمشونه یرو از رو سرش

تا  دمیرفتم و از خونه خارج شدم. وارد کوچه شدم و دو نیینگفت. با عجله در اتاق رو باز کردم و از پله ها پا یزیچ

رو گرفتم. صدام رو صاف  رضایعل یآوردم و شماره  رونیفم بیرو از ک میدور شدم. گوش دیمج یاز خونه  یکه کم نیا

 گلوم نشه. یکردم تا متوجه بغض تو

 : جانم؟رضایعل

 هم فشار دادم. یوچشم هام رو محکم رو دمیکش یقیعم نفس

 ؟یخوب-

 ؟ییکجا یتو خوب ،ی: مرسرضایعل

 م.کوچه چشم دوخت یکیهام رو باز کردم و به تار چشم

 دانشگاهم بودم روم نشد به بچه ها بگم من رو برسونند. یاز دوستا یکی یدنبالم، مهمون یایب شهیممنون. م-

 : باشه، آدرس؟رضایعل

 نشستم. ابونیجدول کنار خ یرو بهش گفتم و رو آدرس

خود نبود که  یب ه،یآدم نیهمچ هیکرد؟ اون واقعا  یم یمن سوشا داشت چه غلط یشدند. خدا ریهام سراز اشک

 رضایخواستم عل یشم.  اشک هام رو پاک کردم نم یازش متنفر م یگفت که روز یم دید ینگار هر بار که من رو م

بلند شدم  یبود؛ با لبخند کم جون رضای. علکردمپام ترمز کرد سرم رو بلند  یجلو ینیبدونه. ماش هیقض نیاز ا یزیچ

 شدم. نیو سوار ماش

 .یکه اومد یسالم، مرس-

 زد. یلبخند رضایعل

 !یپژمرده شد یهمه اش تو خونه ا یرفت یزیچ یکنم. چه عجب تو مهمون یسالم خواهش م- 

 از دوستان تولدش بود. یکی گه،یبگم د یو گفتم: چ دمیخند
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نگفت چون واقعا اصال حوصله حرف زدن نداشتم.  یزیداد. خداروشکر چ شیگفت و حواسش رو به رانندگ یآهان

 چیبه خونه ه دنیدادم و تا رس هیتک یصندل یمشغول بود. چشم هام رو بستم و سرم رو به پشت یادیفکرم ز

 .مینزد یکدوممون حرف

 

 

. دمشینه خداروشکر که ند ایسوشا هست  نمیرو از نظر گذروندم تا بب اطیدانشگاه که شدم. اول از همه کل ح وارد

. دمیآخر د یها یس که سوشا رو کنار دوستاش صندلکال یبه سمت کالس رفتم و وارد شدم. چشم چرخوندم تو

 گهیبه خودم قول داده بودم که د شبیجلو نشستم. از د یها یاز صندل یکی یانداختم و با عجله رو نییسرم رو پا

خواست  یدلم م نکهیخورد. با ا ینم یهم بشم. اون به درد دوست مونیدوست الیخ یباهاش نداشته باشم و ب یکار

 بود، غلبه کنم. یهم قو یلیحس که خ نیکردم به ا یسع یبرگردم و نگاهش کنم ول

 شدم و حواسم رو دادم به درس. الیخ یکه اومد ب استاد

 یکالس دزدک یسوشا بود.  تو شیفکرم پ یفکر بودم. راستش همه  یرفتم و تو یداشتم آروم راه م اطیح یتو

قد نود و کفش  یشلوار مشک ،یتونیز شرتیبود. ت پیجذاب و خوشت شهیحواسش نبود نگاهش کردم؛ مثل هم یوقت

 و مرتب بود. کیش شهیمثل هم ؛یکالج مشک یها

خودم رو  ی. کمیعذرخواه یکنارم شروع به راه رفتن کرد. به کنارم نگاه کردم؛ سوشا بود حتما اومده برا یکس

 زنند. یعالمه حرف پشت سرم م هیاالن  ؟یر یکنارم راه م یچ یگرفتم و سرد گفتم: برا

 .ستینگاهم کرد و گفت: برام مهم ن سوشا

گفتن  دیو ببخش یبار بهت گفتم از من انتظار عذرخواه هیشلوار ش گذاشت و دوباره گفت:  بیرو داخل ج دستش

بنظرم کارم  یحت ؛یدید یکردم و تو چ کاریچ شبیکه د ستیطور بودم و برام مهم ن نیهم شهینداشته باش. من هم

 .هیمعن یاشتباه نبوده، پس قهر تو برام ب

 بهت نگاهش کردم. با

 کارش بنظر خودش اشتباه نبوده! عذاب وجدان نداره بخاطر کارهاش؟ یعنی
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برام  هیبق دم. تو هم با یکار ها رو انجام دادم و انجام م نیأ شهیو من هم ستین یتازه ا زیچ نیزد و گفت: ا یپوزخند

 ادامه بده. نیآفر یبود یخوب گریمدت هم باز نیکه ا نیبهت دست نده و ا بیو غر بیخب. حس عج یندار یفرق

گلو، من موندم  یچشم و بغض تو یعالمه اشک تو هینگاهمم نکرد. من موندم و  یراحت از کنارم رد شد و حت یلیخ

 بد. یو حس ها یمونیپش یکل ال،یفکر و خ یو کل

شدند  ریتخت پرت کردم و اشک هام سراز یخودم رو رو یخونه. فقط وقت دمیرس یچطور دم،یکه اصال نفهم یجور

بود من چطور اجازه داده بودم بزارم  یو عوض یروان هیآدم  نیکردم؟ ا کاریمن، من با خودم چ یبه خودم اومدم. خدا

که باهام کرده  یبود؟ بخاطر کار یمعن یراش بب منزد. قهر  یم شیاون وارد قلبم بشه حرف هاش تموم جونم رو آت

دوست نبودم؟  هی ینداشتم! حت یآشنا کرده بود اصال متأسف نبود؟ من براش فرق گهید یبود و من رو با اون سوشا

اونم مثل  یعنیرو حرص بدم.  چارهیدختر ب هیآدم  نیچطور من تونستم با ا ایخدا گریاره اون به من گفت باز گر؟یباز

 ما؟ یبخاطر حرف ها و کارها دیکش یعذاب م داشتمن 

 سوخت کم کم چشم هام گرم شد و خوابم برد. یم ادیز ی هیکه از گر ییآشوب، چشم ها الیفکر و خ نیا با

 که چندبار استاد بهم تذکر داده بود. یدرس و دانشگاه نبود. جور شیاصال پ المیدانشگاه خارج شدم. فکر و خ از

 یچیگرفته بودم و اصال حوصله ه یانگار افسردگ ییجورا هیسخت و عذاب آورد بود  یلیخکه گذشته بود  یا هفته

 یم یدونم چرا هر چ ینم یسوشا رو فراموش کنم ول یمدت بتونم به خوب نیا یکردم تو یرو نداشتم. فکر م

 یطوالن یلیخ مونیدوست نکهی. با ادچشمم بو یتر جلو شیکردم و ب یتر بهش فکر م شیخواستم فراموشش کنم ب

 یکه باهاش داشتم، کارها یبه حس خوب ،یپوست ریز یها یبهش دل بسته بودم؛ به مهربون ییجورا هیمن  ینبود ول

 نیا یبودم. تو الیخوش خ یادیز یکردم که براش مهمم. اما آنگار یداد و من حس م یکه برام انجام م یکیکوچ

تر  شیدونست و با کار هاش ب یا نگاهم بهش بود. اونم انگار مکردم. همه ج یم نگاهش یمدت همه ش از دور و دزدک

به راه بود. همه جا  گهید یبا دخترا شیگرفت و هر بار خنده و شوخ یدختر گرم م هیداد. هر بار با  یمن رو دق م

 یسوختم و م یم ییوراج هیرنگارنگ سوشا بود. منم از دور  یو دوست دخترا یتوپ و عال یها یحرف از مهمون

 یجور نیتفاوت باشم ا یکنم ب یفراموشش کنم. سع دیبا گهید نهیشانس منم هم دم؛یکش یقیساختم. نفس عم

 بهتره. یلیخ

 ینفر باعث شد از حرکت متوقف بشم، خدا هیداد  یگذشتم که صدا یاز کنار کوچه ا الیخ یرو مرتب کردم و ب کولم

داد. اما  یزد و فحش م یسوشا بود که داشت داد م ی. صداشناختم.. یصدا رو م نیصدا آشنا بود... آره ا نیمن ا

 درد بود! یتر انگار از رو شیدادش ب یصدا
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 کوچه رد شو. نینداره هانا، برو گمشو از کنار ا یربط چیو با خودم گفتم: به تو ه دمیکش یپوف

 داد و ناله سوشا اومده. یدوباره به راه رفتن ادامه بدم که باز صدا خواستم

 !؟یبراش افتاده باشه چ یخدا اگه اتفاق یوا-

 شو. الشیخ یعذاب داد. برو ب یلیدرونم داد زد: هانا حقشه اون تو رو خ یتو یکس

 یلیفکر وارد کوچه شدم. کوچه خ یباشم. بدون لحظه ا الیخ یتونستم ب ینم یهام رو مشت کردم. لعنت دست

 یاومد. نگاهم به سوشا که گوشه ا یتر م شیناله ب یصدا رفتم یتر م کینزد یبود. هر چ یاز هر احد یساکت و خال

بود گذاشته بود  یچپش که زخم یبازو یرو رو تشاومد، افتاد. دس یافتاده بود و لباس هاش پاره و از بازوش خون م

اس و چشم هاش رو با درد بسته بود. با دو به سمتش رفتم که رو به روش نگاهم افتاد به مرد گنده و قد بلند با لب

هوش  یب یاومد. آنگار یخون م شینیافتاده بود و از سر و ب نیزم یپاره که رو ییجورا هیو  یسر تا پا مشک ییها

 خورد. ینم کونبود و ت

 چشم هاش کبود و صورتش ورم کرده بود. ریرمق چشم هاش رو باز کرد. ز یسوشا زانو زدم که ب کنار

 ؟یکرد کاریتو با خودتت چ یوا-

 !ییبازم چشم هاش رو بست و گفت: باز که تو سوشا

 بود. قیبه بازوش کردم زخمش عم ینگاه

 کنم خب؟ یکمکت م رم؛یگ یبازوت رو م ری. من زمیسوشا بلند شو بر-

 حال سرش رو تکون داد. یب

 .رمیولم کن، بزار بم-

 یخورد انگار م یم تکون مباعث شد با ترس و هول به سمتش برگردم. داشت آروم آرو ییمرد رو به رو یصدا هوی

 ام گذاشتم. شونه یسالم سوشا رفتم و دستش رو رو یخواست که از جاش بلند شه. به سمت بازو

 گفت: ولم کن. یحال یبا ب سوشا

 شه. یترس و هول گفتم: خودتم کمک کن سوشا، تروخدا اون مرده داره بلند م با
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به راه رفتن.  می. آروم و کم جون و شل شروع کردستهیپاهاش با یخودش رو تکون داد و با کمک من تونست رو یکم

 اون مرد بلند شد. یشد. صدا یبود و داشت گردن و شونه ام کنده م نیواقعا سنگ

 آشغال؟ یر یکجا م- 

 خواست به سمتش برگرده که من نذاشتم. سوشا

 شو. الیخ یتروخدا ب-

 نجایاز ا یسوشا. چرا من وقت نیکه چشمم افتاد به ماش میشد یعجله از کوچه خارج شدم. کم کم از کوچه دور م با

 اونقدر تو فکر بودم! یعنی دمش؟یرد شدم ند

 یکه رو شیگذاشتم و گوش نیرفتم، در هاشم که باز بود. سوشا رو داخل ماش نیتکون دادم و به  سمت ماش یسر

 رمز داشت. یداشبورد بود رو برداشتم، آه لعنت

 د؟یمج ایزنگ بزنم به اشکان  هیگو؛ رو ب تیسوشا رمز گوش-

 .یسوشا راه سیبنو نیکه سالم بود و رو آروم باز کرد و گفت: به الت یچشم

 هیکنم.  دایاشکان رو پ یمخاطب هاش شروع کردم به گشتن تا شماره  یباز شد. با عجله تو یرمز رو زدم و گوش 

 یبوق اشکان گوش هیخوردم. بعد از  یحرص م یداشت که اگه جا و وقتش بود کل شیگوش یدختر تو یعالمه شماره 

 رو جواب داد: جانم آقا سوشا؟

 صدام بود، گفتم: آقا اشکان! یکه تو یهول و نگران با

 شما؟ دیکرد و گفت: ببخش یمکث اشکان

 تند گفتم: هانام، دوست سوشا. تند

 !دیسوشا هست شیاحوال شما؟ شما پ د،یگفت: إ هانا خانم خوب هست یبا شاد اشکان

 !ستیحال سوشا خوب ن یول دیگفتم: ممنون، ببخش ناآروم

 د؟ییشده؟ شما کجا یمکث کرد بعد با هول و ترس گفت: چرا؟ چ یکم
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حرصش بدم به اشکان با بغض  نکهیبزرگش نکنم. منم برا ا ادیگفت که ز یسوشا نگاه کردم که داشت آروم م به

 چاقو خورده. ست،ین گفتم: حالش اصال خوب

 : آدرس بده زود؟اشکان

زدم که  ییکرد. لبخند دندون نما یچشم نگاهم م کیرو قطع کردم، سوشا با حرص و  یرو بهش دادم و گوش آدرس

 رو بست. به اون صورت جذاب و مردونه اش نگاه کردم باشیز یآب یتکون داد و دوباره چشم ها یسر

 رنگش دست بکشم و نوازششون کنم. یلخت و مشک یموها یخواست که تو یچقدر دلم م 

  ؟ی: چرا دعوا کرددمیپرس یآروم یصدا با

 مثل من آروم گفت: دلم خواست. سوشا

 ؟یخودت درست کرد یبرا هیچه سر و وضع نیا گه،ی: خب بگو ددمیسرتق. دوباره پرس یگرفته بود پسره  حرصم

 گفت. یپرت ماز چشم هاش رو باز کرد و گفت: داشت چرت و  یکی یال

 تعجب نگاهش کردم. با

 ؟یملت و خودت رو ناکار کرد یزد نیبرا هم ن،یهم-

بکنه و دست  یکار اشتباه ایبا من بد حرف بزنه، چرت و پرت بگه  یرو فشار داد و گفت: هر ک شیزخم یبازو یکم

اگه تو  یعنی ست؛یشدنم تو ذاتم ن میدم. تسل یکنم و از وسط جرش م یزنم لهش م یم یجور نیرو من بلند کنه هم

 میزخم یبازو نیکرد به دعوا منم با ا یشروع م ردکخوردم و اگه باز هم اون م یمن از اون جا جم نم یبود ومدهین

 کردم. یباهاش دعوا م

 «که! ستیبلد ن یزیجز بد حرف زدن و دعوا چ نیمن، ا یخدا یوا»

 دمیکش یپوف

 خب. یلیباشه، خ-
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سوشا  نیشد. به سمتون اومد و من از کنار ماش ادهیپ نیبا سرعت کنارمون ترمز کرد و اشکان از ماش یصمند هوی

گفت: خاک تو مالجت، با  هویبرد و به سوشا نگاه کرد،  نیعقب رفتم. اشکان به سمت ما اومد و سرش رو داخل ماش

 ؟یکرد کاریخودت چ

 ن و حرفاش.خندم گرفته بودصداش بود نه به اال یکه پشت تلفن تو یبه نگران نه

 یدختره اسم داره ب نیکردم، ا ی. اخمبزرگش کرده یادیدختره ز نیا ست،ین یزیو گفت: چ دیجون خند یب سوشا

 .قهیتأسف تکون داد و آروم گفت: زخمتم که عم یشعور. اشکان به بازوش نگاه کرد و سرش رو از رو

 ؟یبلد یسمت من برگشت و گفت: رانندگ به

 اره تکون دادم. یمعن هیرو  سرم

 نیمنم سوشا رو با ماش مارستان،یب ایمن ب نیرو به سمت من گرفت و گفت: پس تو با ماش نشیماش چیسوئ اشکان

 برم. یخودش م

 امیمن ن دیوا، خب شا»سوشا شد و روشنش کرد.  نیکه منتظر جواب من باشه، با عجله سوار ماش نیبدون ا 

 «آخه! مارستانیب

سوشا  نیشدم و دنبال ماش نیسوار ماش نیهم ین سوشا بودم. قبول کردم که همراهشون برم. برانگرا یلیخ چون

 راه افتادم. مارستانیبه سمت ب

احوال،  ضیمر یمردم ها دنیشد. د یحالم بد م مارستانیب دنیبا د شهیشلوغ بود و من هم یلیخ مارستانیب

متنفر باشم و تا  مارستانیشد که من از ب یخون، همه و همه باعث م یزننده الکل و گاه یچهره ها و بو یتو یناراحت

 .امین مارستانیبساده اصال  یها یماریکردم بخاطر ب یم یتونستم سع یکه م ییجا

که سوشا، اشکان و دکتر داخلش بودند، نشسته بودم.  یدر اتاق یرو به رو مارستانیب یراهرو یتو یها یصندل یرو

گفت و از  یناسزا م ادیبال سرش ب نیکه باعث شده بود ا یکس یکرد و به باعث و بان یم هیداشت گر یکنار من زن

 ینگاهش م یطور با ناراحت نیسوخت و هم یدلم براش م یلیکه شوهرش تصادف کرده. خ دمیحرف هاش فهم ونیم

اومدند. به سمتشون رفتم دکتر رو به اشکان گفت: خداروشکر  رونیکردم  که در اتاق باز شد. اشکان و دکتر از اتاق ب

زنم اگه حالش رو به  یاستراحت کنه تا بعد دوباره بهش سر م دیکنه. بزار ینم دشیتهد یحالش فعال خوبه و خطر

 کنم. یبود که مرخصش م یبهبود
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 دستتون درد نکنه ممنون. د،یبا لبخند رو به دکتر گفت: خسته نباش اشکان

 شد؟ یتکون داد و رفت. رو به اشکان گفتم: خب چ یرس دکتر

هم از  یادیکه خون ز نیو ا هیخورده. سرش هم پنج تا بخ هینشست  و گفت: بازوش پانزده تا بخ یصندل یرو اشکان

 حالش بهتره. یهوشه ول یب ییجورا هیبازوش رفته بود. االن هم که فعال خوابه 

 .دمیکش یراحت نفس

 خوبه، خداروشکر.-

رنگ و مهربونش نگاهم کرد و گفت: واقعا ازت ممنونم هانا خانم همه اش بخاطر تو بود اگه تو  یمشک یچشم ها با

وضعش  نیشناسمش اونقدر ها غد و مغروره که با ا یشد. م یبدتر م یلیمطمئنن حالش خ ششیپ یرفت ینم

 رفت. یهم نم مارستانیب

 انداختم. نییزدم و سرم پا یلبخند

 که.نکردم  یکار- 

نگاه کردم. پرستارها  لیگفت و از کنارم بلند شد. به راهرو طو یدیزنگ خورد. ببخش شیبگه که گوش یزیچ خواست

ها سر  ماریرفتند تا به ب یم یگهیاومدند و به داخل اتاق د یم رونیاتاق ب نیدر حال رفت و آمد به اتاق ها بودند. از ا

خواست مزاحم  یخب دلم هم نم یسر بهش بزنم ول هیو  اسوش اتاق یخواست که برم تو یدلم م یلیبزنند. خ

خودم  یمزاحم رو نداشت پس سر جا هیخوب نبود و مطمئنن حوصله  ادیاستراحتش بشم بحرحال اون االن حالش ز

 نشستم.

و تند تند شروع کرد به حرف زدن: هانا خانم من پدر  ستادیبا عجله وارد راهرو شد و به سمتم اومد. کنارم ا اشکان

خوام شما حواستون بهش باشه.  یازتون م نیهم یسوشا جان باشم برا شیجا پ نیتونم ا یبرم نم دیزنم فوت شده با

 یسوشا اگه دست خودش باشه حت نیرو الزم دارم ا تونکمک یول دیکه مرخص شد. واقعا ببخش یجا چه وقت نیچه ا

 ینداره کس یچون با خانوادشم ارتباط دیشه مواظبش باش یخوام تا حالش خوب م یخوره ازتون م ینم قرص هاشم

 ازتون ممنونم. یلیغذا درست کنه. خ هیبراش  یکه حت ستین

چرا نذاشت من حرف بزنم؟  نیکه سوشا داخلش بود، شد. چشم هام از تعجب گرد شده بود. ا  یبا عجله وارد اتاق بعد

 !میکنار هم باش هیثان هی میتون یسوشا و حواسم بهش باشه؟ اصال راه نداره من و سوشا نم شیمن برم پ
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اومد و با  رونیکار رو انجام بدم که در باز شد و اشکان ب نیتونم ا یاتاق تا بهش بگم که من نم یبرم تو خواستم

رو حساب کردم و  مارستانیکنم همه پول ب ی. جبران مدیازتون ممنونم که قبول کرد یلیعجله رو به من گفت: خ

زنم آدرس رو از سوشا بپرس اگه نداد به خودم  یمرم حتما بهتون زنگ  یشه. پس من فعال م یفردا سوشا مرخص م

 زنگ بزن. فعال خداحافظ

 خارج شد. دمیکرد و به سمت پله ها رفت و از د دنیراهرو شروع به دو یبا سرعت نور تو و

 کردم. یبهت به راه رفته اش نگاه مفقط داشتم با  من

 «قبول کردم! یکنند؟ اصال من ک یم ینجوریچرا ا ونند؟یها چرا همه د نیا وا،»

 اتاق سوشا نگاه کردم و انگشت اشاره ام رو به سمت اتاق و بعد به سمت خودم گرفتم و گفتم: سوشا و من؟ به

 «.میجنگ بزرگ با هم  باش هیمنتظر  دیبا»

از دوستام  یکیجا بودم و به خانواده م گفته بودم که  نیا روزیبلند شدم. از د یصندل یاتاق که باز شد از رو در

جا دوُم آورده  نیتا االن ا روزیدونم چطور از د یواقعا وحشتناک بود. نم مارستانیب ی. بودن توششمیو من پ ضهیمر

نشستم و  یسرد م یها یصندل یراهرو رو یهم فقط تو یگاهزدم،  یقدم م مارستانیبزرگ ب اطیح یتو یبودم. گاه

 ضیمر نیاتاق به اون اتاق و از ا نیکه از ا ییو دکترها و پرستار ها مارستانیکه در حال اومدن و رفتن به ب یبه مردم

 دوختم. یزدند، چشم م یسر م ضیبه اون مر

با لبخند به من گفت: حال دوستتون خوبه و  دیسمت پرستار که از اتاق سوشا خارج شد بود رفتم. من رو که د به

 .دیلباس ها و کار هاشون کمکشون کن دنیپوش یاتاق و تو یتو دیبر دیتون یمرخصه. م گهید

 تکون دادم و گفتم: حتما، ممنون خانم پرستار. یسر

کم  یلیکرده بودم خ یسع روزیو در اتاق رو باز کردم وارد اتاق شدم. از د دمیکش یقیلبخند ازم دور شد. نفس عم با

اشکان رو  یکرد و ه یمن اخم داشت نگاهم م هیبود و وقت غذا که با  دهیکه خواب یوارد اتاقش بشم فقط گاه

خب من فقط سکوت کرده بودم.  یول گهیتا حرف د رکه کنار من باشه و هزا یکرد که چرا به هانا گفت یسرزنش م

 میزنم حتما دعوا خواه یخونه بهش سر م یکه تو یچند روز یدونستم که تو یحوصله نداشتم و م ادیراستش ز

 . میآرامش به سر ببر یداشت پس بزار حداقل االن رو تو
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سرش رو بلند  دیمن رو که شن یپا یکرده بود و صدا زونیتخت آو ینشسته بود. پاهاش رو از رو دیتخت سف یرو  

اتاق بود امروز  یکه همراهش تو یماریب یعنیتاقش نبود ا یتو یانداخت. کس نییکرد و دوباره اخم کرد و سرش رو پا

از  یاتاق بشه. به سمت لباس هاش که گوشه ا واردنور  یتا کم دمیسبز رنگ رو کش یصبح مرخص شده بود. پرده 

 یخب پالتو یسطل زباله انداختم ول یکه داغون شده بود و همون روز تو شرتشیبودند رفتم. ت یجا لباس یاتاق رو

 یتخت نشستم. به بازو یرو هم برداشتم و به سمتش رفتم. کنارش رو شی. شلوار لدیشه پوش یکوتاه چرمش رو م

شدم و آروم زمزمه  رهیو اخموش خ یشده اش  نگاه کردم. سرم رو بلند کردم و به صورت زخم یچیلخت و باند پ

 !یکردم: بزار کمکت کنم لباس هات رو بپوش

 تونم. یو حرص گفت: خودم م سمتم برگشت و با اخم به

 «.یبپوش یخوا یچطور م نمیکمک بخواد، حاال بپوش بب یدوست نداره از کس عنق،»

 زدم. یآروم لبخند

 باشه بپوش.-

تونست دست چپش رو  یکنه نم کارشیدونست چ یچرم رو ازم گرفت و خواست بپوشه. نم یدست سالمش بالتو با

تخت بلند شدم، پالتو رو  یتکون دادم و از رو یلتو واقعا سخت بود. سرپا کی دنیدست هم پوش کیتکون بده و با 

اون دست  متیو با مال یبه آروم همدست راستش رو داخل دستش کردم و بعد  نیو آست دمیکش رونیاز دستش ب

 ینم شیخب کار یزشت بود ول یلیواقعا خ دیسف یرکاب یچرم رو یکردم. اون پالتو نیرو هم داخل آست شیزخم

 جا بود. نیدلم گفتم که کاش اشکان ا یدستم نگاه کردم و تو یرو بستم. به شلوار تو پشیشد کرد ز

تکون داد و دستش رو به سمت شلوار دراز کرد. آروم گفتم: فکر  یکرد. سر یسوشا نگاه کردم که داشت نگاهم م به

 !شیبپوش ینکنم بتون

 تکون داد. یسر

 .رونیتونم، تو برو ب یم-

بارم  هیو  ستادنیپشت در ا قهیش کرد و بعد شلوار رو به دستش دادم و از اتاق خارج شدم. بعد از ده دقنگاه یکم

 اومد. نگران نگاهش کردم. رونیداد سوشا در اتاق باز شد و سوشا از اتاق ب یصدا دنیشن

 ؟یخوب-
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 یصندل یرو از رو میمشک یبود از کنارم رد شد. کوله  شیزخم یبازو یکه رو یرو تکون داد و با دست سرش

 یرفت که انگار دارن دنبالش م یبا سرعت داشت م نیالمصب همچ ستادمیبرداشتم و همراهش راه افتادم. کنارش ا

 دون.

 رم؟یبگ نیماش ای یکن یرانندگ یتون یسوشا م-

 !ستمیحرص گفت: چالق که ن با

 .یگفتم: فعال که هست ییلبخند دندونما با

رفت منم  نشیبه سمت ماش میکه خارج شد مارستانیبسته شد. از ب شمیم کرد که ننگاه یبرزخ یچشم ها با

 ؟یایدنبالم م یبرگشت و گفت: تو چرا دار هویدنبالش، 

 حواسم بهت باشه! دیبا ؟یچ یعنیتعجب گفتم: وا  با

 رم خونه حالم خوبه. یرو باز کرد و گفت: الزم نکرده، خودم م نیماش در

 .دمیکوب نیرو رو زم پام

. به اشکان قول دادم حواسم بهت گهیرم خونه د یکنم م یسوپ برات درست م هی امیم ار،یدرن یباز ونهیآه سوشا د-

 .گهیباشه د

 سوار شو. ایداد گفت: باشه، ب یهم فشارشون م یکه رو ییهم فشار داد و با دندون ها یهاش رو رو چشم

کرد و به دستش اصال  یم یداشت رانندگ اطیم و با احترو روشن کرد. آرو نیعجله سوار شدم و سوشا هم ماش با

کرد تا به دستش صدمه بزنه.  ینم یخوب بود حداقل از حرص با سرعت رانندگ دمیکش یآورد. نفس راحت یفشار نم

 .میرفت یشهر م یبه سمت باال میداشت

 .نیکف ماش دیدر خونه اش نگه داشت فکم چسپ یرو جلو نیماش یوقت« شهر بود. یانگار خونش باال اوه،»

و  یگچ ینما هیدو طبقه بود و  الیشدم. و ادهیپ نیبود از ماش الیطور که نگاهم به خونه که چه عرض کنم و نیهم

و قشنگ و ستون  یگچ ییبالکن بزرگ با نردها هیبود.  یدونم بگم چه جور یداشت که اصال نم یبیبا مدل عج دیسف

بود  یو نرده ا یدر آهن هیکه  اطیداد.  از در ح یجذاب نشون م یلیبالکن و کنار در، خونه رو خ یبزرگ رو یها

 . رو به سوشا کردم و گفتم: خونه خودته؟ فقط خودت؟میگذشت
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 یورود یکه به پله ها ییرو ادهیهم که همه جاش سنگ فرش بود فقط پ اطیآره تکون داد. ح یرو به معن سرش

طور  نیهم هم اطیح یها وارهید ینهال و کاج و گل داشت. گوشه  کیجدول بار هیهاش مثل شد کناره  یم یمنته

خود داشت.  یجا گهیو تاب هم که د نگیکو کباب پز بود. پار قیگوشه استخر و آالچ هینهال و گل کاشته بودند، 

 باشه؟ یچطور دیداخل خونه با هیجور نیا اطیعاشق اون خونه شده بودم حاال ح

کفش هامون رو با رو  م،یشد یزیاز هر چ یبزرگ  و البته خال یراهرو هیباز کرد. وارد  دیرنگ رو با کل دیسف در

بود  نمایس هیدم و دستگاهش که مثل  بزرگ و ید یال ا هی. نگاهم به میوارد هال بزرگ شد و میعوض کرد یفرش

ذوق  یپسر چه ب نیهال بود. ا یهم تو یچوب نهیشوم هی. یترسناک نگاه کن لمیداد شب ها ف یخدا جون م یافتاد. وا

بودند که از  یهم گوشه ا ی. آشپزخونه و  سالن غذاخوردیخور ینم یزیخونه بزرگ و خوشکل چ نیا یبود که برا

با در  یاز هال بودند باال رفت و داخل اتاق گهیطرف د هیکه  یچوب یشد. سوشا از پله ها یهال به اون متصل م

داشت فقط اتاق سوشا درش  دیسف یکه طبقه باال پنج تا اتاق با درها نمیتونستم بب یاون جا م. از شدرنگ  یمشک

 هیبگم!  یرنگ گذشتم و به سمت آشپزخونه رفتم. از آشپزخونه چ دیو سف یمشک یبود. آروم از کنار مبل ها یمشک

پخته نشد بود. در  ییتوش غذا وقت چیه یکه آنگار فیح یکم نداشت ول یچیو مجهز که از ه لیآشپزخونه تکم

 نبود! خچالی یتو یچیمن ه یو بزرگ رو باز کردم. خدا دیدو در و سف خچالی

مبل  ی. که سرش رو به پشتدمید ونیزیتلو یمبل دو نفره رو به رو هی یاومدم که سوشا رو رو رونیآشپزخونه ب از

 خواستم بترسونمش. ینم به سمتش رفتم و آروم صداش کردم داده و چشم هاش بسته بود هیتک

 .دیبار یم یهاش رو باز کرد و نگاهم کرد. از چشم هاش خستگ چشم

 رم خونه. یخوام برات سوپ درست کنم بعد م یم دیتونم برم خر یکجا م ست،ین یزیچ خچالی یسوشا تو-

 رم. یهاش رو باز کرد و از جاش بلند شد و گفت: خودم م چشم

 رم. یمن م ستیتو حالت خوب ن هول گفتم: نه...نه... تو نه. با

 .رمیگ یرم م یم سیالزم رو بنو لیرم. وسا ینگاهم کرد و گفت: خودم م یجد

و خرما رو  ریسوپ الزم داشت و ش یکه برا ییزهایتلفن کنار راه پله برداشتم و چ زیم یاز رو ینگفتم و کاغذ یزیچ

 خرم. یالزم داشت براش م زیبود، فردا که خودم اومدم تا بهش سر بزنم اگه چ یقدر کاف نیداشت کردم. هم ادی

راست  کیکنم. از پله ها باال و  یتونستم کامل فضول یرو بهش دادم و اون هم از خونه خارج شد. جونم االن م کاغذ

 به سمت اتاق سوشا رفتم.
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که چشمم رو  یزی! کامل وارد اتاق شد. چیو مشک دیبازم سف یوا یاتاق رو باز کردم و اول سرم رو داخل بردم. ا در

نگاه  گهید لیرفت به وسا ادمیرنگ بزرگ بود. اونقدر بخاطرش ذوق کردم که اصال  یمشک یانویاتاق پ یگرفت تو

محشر بود. چشمم به  نیمن ا یخدا ی. وادمیکش ترنگش دس دیسف یها دیکل یکنم. با عجله به سمتش رفتم و رو

دکور اتاق بود!  یفقط برا ایکرد  یازشون استفاده هم م یعنیداشت؟  تارمیافتاد پس گ انویرنگ کنار پ یمشک تاریگ

 دیتخت سف یرنگ رو انتخاب کرده؟ رو نیذوق. آخه چرا ا یبود. چه ب یمشک لشیو وسا دیاتاق سف یوارهایکل د

 هم روش داشت.  یمشک یپتو هینشستم 

 که چقدرم نرمه.  یوا-

 رنگش رفتم و بازش کردم. جون چقدر لباسه مارک دار!  یو به سمت کمد لباس مشک اومدم نییپا

 کنه!؟ یاصال فرصت م ؟یعنیپوشه  یهمه رو م نیا-

 زیعطره. به سمت م ونیکلکس هیتونستم بگم  یکنار کمد لباس بود که م  نهیو آ زیم یاون قدر عطر و ادکلن رو 

خونه؟ عجبا! دلم پر  یجزوه روش بود. پس درسم م یسر هیبود. رفتم  کیکتابخانه کوچ هیکه کنار  دشیسف ریتحر

. در نهیمن رو بب یهاش کس هیخواستم از همسا یخب نم یول ابونیرو به خ زد واسه باز کردن اون پنجره بزرگ و یم

ها رو بگردم  خواستم فرصت کنم تا همه اتاق یداخل اتاق شدم. م سینگاه کردن به سرو الیخ یاتاق رو باز کردم و ب

 یچیبودند و ه یداشتند و خال دیسف یها وارهیاتاق ها د یبرگرده. تک تک اتاق ها رو نگاه کردم همه  نکهیقبل از ا

 .ادیاتاق ها ب یاومد تا تو یخونه نم نیا یوقت تو چیکس ه چیاتاق ها نبو.  انگار ه یوت

که هر لحظه منتظر بودم با کله از  امیب نییاز پله ها پا عیسر نیباعث شد همچ یدر ورود یتو دیکل دنیچرخ یصدا

بودم کرد.  در رو بست. به سمتش رفتم و  ستادهیبه من که کنار پله ها ا ی. سوشا وارد خونه که شد. نگاهفتمیپله ها ب

ع مرغ هم گرفته بود. شرو هیو  وهیم یسوپ و کم لیرو از دستش گرفتم و به سمت آشپزخونه بردم. وسا لیوسا

کردم به درست کرد و آماده کردن سوپ. سخت مشغول کار بودم که سوشا وارد آشپزخونه شد و گفت: من با سوپ 

 شم مرغم برام درست کن. ینم ریس

 حرص به سمتش برگشتم. با

 گه؟یامر د-

 .ستین یا گهید زیتکون داد: نه چ یسر یالیخ یب با

 ازش گرفتم. نگاهش
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 پرو.-

ها رو شستم و داخل ظرف و بعد  وهیتکه مرغ هم براش آب پز و بعد سرخ کردم و م از درست کردن سوپ چند بعد

و  دمیچ زیم یالزم رو یآماده کردم و بعد ظرف ها ییطور. براش چا نیو خرما هم هم ریگذاشتم. ش خچالی یتو

 بند رو کندم. شیدست هام رو شستم و پ

 «خدا چقدر خسته شدم. یوا»

زانو و باالتنه لخت از اتاق  یشلوارک تا رو هیرفتم و سوشا رو صدا کردم. با  رونیآماده بود. از آشپزخونه ب یچ همه

 اومد. رونیب

 «یی! جون چه بازوهاییبه چه عضله ها به،»

 ؟یپوش ینم زیچ هیچرا  ت،یترب یب-

 الیخ یگذاشت و گفت: ب یا شهیش زیم یمبل و پاهاش رو رو یباال انداخت و خودش رو پرت کرد رو یا شونه

 ؟یخوشکله، خب صدام کرد

 .دمیکش یپوف

 نره ها؟ ادتیرم. مواظب بازوت باش، غذات رو بخور و بعد قرص ها.  یم گهیاره. من د-

شونه ام مرتب کردم و رو به سوشا که  یمبل گذاشته بودم رفتم و برداشتمش و رو یام که رو به سمت کوله بعد

و خرما بخور برات خوبه. حتما  ریبخور. آخر شب هم ش خچالهی یشستم تو وهیکرد گفتم: برات م یداشت نگاهم م

 کنم باز. یم یادآوریزنم  یها، زنگ م یقرص هات رو بخور

 م؟یبا هم شام بخور یمون یتکون داد و گفت: چرا نم یسر

 کردم. نگاهش

 شن. یهم خونه نرفتم بابا و مامان ناراحت م شبیتونم سوشا. د ینم-

 رسونمت. یشد و گفت: م بلند

 جلوم گرفتم. ستیرو به صورت ا دستام
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 رم. تو استراحت کن، خداحافظ. ینه اصال. خودم م-

 سر تکون داد و گفت: خداحافظ. آروم

 به سوشا از خونه خارج شدم. یرو باز کردم و با نگاه در

 یسوشا تو یهم شنگول بودم. غذا پختن برا یلیکردم. خ ینم یکه کرده بودم اصال احساس خستگ یهمه کار نیا با

 گرفتم و به سمت خونه حرکت کردم. یتاکس  ابونیبود. با لبخند سر خ ندیبرام خوشا یلیسوشا خ یخونه 

 

اپن گذاشتم. به سمت اتاق رفتم تا خودم  یو آماده رو ختمیر یکه درست کرده بودم رو داخل قابلمه ییپلو زرشک

 یم سرم کردم و موهام رو ساده باالو مقنعه یرو با ساپورت مشک دمیسف یمشک یدانشگاه آماده کنم. مانتو یرو برا

خونه نبود و خونه  یبه خونه انداختم کس یش نداشتم. نگاهیآرا یزدم. اصال حوصله  رونیسرم جمع کردم و از اتاق ب

گرفتم  ینیبلمه رو برداشتم از خونه خارج شدم. ماشرفت. قا رونیشد از خونه ب یراحت م الیهم مرتب بود پس با خ

 و به سمت خونه سوشا راه افتادم.

شدم و زنگ در  ادهیپ یدادم. از تاکس یبرم دانشگاه بهش م نکهیرو براش زرشک پلو پخته بودم و قبل از ا امروز

 اومد. فونیآ یخونه سوشا رو زدم. صداش از تو

 ه؟یک-

 که! ینیب یم فونیآ یاز تو ،گهیحرص گفتم: عه سوشا منم د با

 نشناختمت. شیآرا یو گفت: ب دیخند

 گرفتم. فونیروم رو از آ تیعصبان با

 ادب. یمرض ب-

چهارچوب در  یتو ختهیآشفته و بهم ر یگذشتم و به سمت سوشا که با ظاهر اطیرو باز کرد و من با عجله از ح در

 بود رفتم. ستادهیا

 سالم.-
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 داخل. ایب ک،یسرش رو تکون داد و گفت: عل سوشا

 نه تکون دادم. یتند سرم رو به معن تند

 رم دانشگاه فقط... ام... خب برات غذا آوردم. ینه م-

 ؟یمنه! پس خودت چ یقابلمه برا نیبا تعجب نگاهم کرد و گفت: ا یکم

بعد از خوردن غذا قرص هات رو بخور؛ . تو درست کردم یباال انداختم و گفتم: خب من خونه خوردم. برا یا شونه

 دانشگاه پس حواست به خودت باشه. یای. تو که نمشونیها که ده بار زنگ زدم تا خورد یمثل شب نکن

 ده که. یمزه نم ییو گفت: خب تنها دیبه پشت سرش کش یدست

 باال انداختم. یشونه

 رو هم نرفتم. روزیبرم دانشگاه د دیآخه من با-

 .ادیزنم ب یاز دوستام زنگ م یکیرو تکون داد و گفت: باشه، به  سرش

 مانتوم گذاشتم. بیج یهام رو تو دست

 د؟یمج-

زنگ  هیدوست پسر ندارم  یم، راستش نه حوصله و گفت: به، به، عاشق زرشک پلو دیدر قابلمه رو باز کرد و بو کش 

 زنم. یبه دوست دخترام م

 .دمیکش یقیعم نفس

 رم. یم پس من ،یاوک-

بخاطر  یخب مرس یکنم ول یاستفاده م دیو ببخش یمرس یو گفت: راستش من کم از کلمه  دیبه شونه ام کش یدست

 .یهست یچند روز هانا، تو واقعا دوست خوب نیا

 قدم عقب رفتم. کی

 رم مواظب خودت باش خداحافظ. یکنم، خب من م یخواهش م-
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 تکون داد. یبا یبا یبه معن یدست

 یکارهاش برنداشته بود. امروز هم م نیشدند. اون هنوز دست از ا ریاشکم سراز یدنم به سوشا قطره هاپشت کر با

 هانا. یالی. چه خوش خدید یدوست م هیخونه؛ اون من رو فقط  یتو ارهیرو ب گهید یکیخواست 

 گرفتم و به سمت دانشگاه راه افتادم. یرفتم و تاکس رونیب اطیشل و وارفته از در ح یزدم و با قدم ها یپوزخند

 

*** 

بود و خودش االن در حال عشق و حال.  دنمیکه فقط باعث عذاب کش یسوشا، پسر شیکالس بودم اما فکرم پ یتو

کرد و  یم ینیگلوم سنگ یشدم. بغض تو یم ونهیداشتم د ششهیپ گهیدختر د هیاالن  نکهیخدا با فکر کردن به ا یا

 یبه کس یوقت کار چیکه ه ییمنه ساده یبرا نیشد. ا یتار م دگانمید یو جلو یپر و خال چشمم یهر بار کاسه 

تر از  شیب یلیعذاب خ نیخدا، ا ادهیز یلینبودم خ یکس ینداشتم و سرم تو کار خودم بوده و باعث عذاب و ناراحت

 تحمل منه.

 رو برداشت. یشده بودم گوش دیناام گهیسوشا رو گرفتم. بعد از پنج بوق که د یدانشگاه خارج شدم و شماره  از

 جانم؟- 

دختر از پشت تلفن فقط تونستم دستم رو به سمت دکمه  هیناز  یخنده  یصدا دنیبگم اما با شن یزیچ خواستم

 رو قطع کنم. یببرم و گوش میقرمز گوش

پر از تعجب و  یگونه هام و نگاه ها یرو یسیراه رفتن. خ که اصال سر جاش نبود شروع کردم به یبا حواس آروم

 خرابه. یلیداد که واقعا وضع و حالم خ یشدند، نشون م یشلوغ رد م یرو ادهیپ یکه از کنارم تو ییتأسف آدم ها

 من بباره. یچاره سوخته و قراره که هم پا یبود. فک کنم اون هم دلش به حال منه ب یابر آسمون

*** 

 

شده بود، آخه  یخال سیرنگم خ یشمی ی. مانتودنیاومدم و شروع کردم به دو رونیاز مغازه ها ب یکی بونیسا ریز از

 بود؟ دنیاالن چه وقت بارون بار
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 یدیبارون شد ریکردم که زود به دانشگاه برسم و از ز یبودم و داشتم تموم تالشم رو م دنیطور در حال دو نیهم

که داشت من رو همراه  یشدم. به شخص یشد و من وارد کوچه ا دهیدستم کش هویکنم که  داینجات پ دیبار یکه م

 نگاه کردم، سوشا! دیکش یخودش م

 .شد رمیولم کن بزار برم دانشگاه د ؟یکش یمن رو دنبال خودت م یچرا دار یه-

 یو پرش سر م یگوشت یگونه ها و لب ها یبارون رو ینگاهم کرد. قطره ها یبرزخ یسمتم برگشت و با چشم ها به

 «خدا، اون واقعا جذابه. یوا». دیچیپ یسرم م یجذاب فقط تو یاون لحظه کلمه  یخوردند و تو

 اره؟ گهید ید یمن رو جواب نم یآورد و گفت: تلفن ها کیبازوم رو محکم گرفت و سرش رو نزد سوشا

 باال انداختم. یشونه

ات و بهت زنگ  خونه امیب دیمن چرا با گهی. بازوت که بهتره، حالتم که معلوم خوبه دگهیجواب بدم د ستیالزم ن-

 جوابت رو بدم؟ ایبزنم 

هر چقدر زنگ زدم جواب  گهیو د یمن جوابت رو دادم قطع کرد یو وقت یبهم زنگ زد روزیتو د یبا حرص گفت: ول 

 ! چرا؟ینداد

رو قطع کردم اصال حواسم سر جاش نبود و  یگوش یدختره از پشت تلفن وقت یخنده ها ادیافتادم.  روزید ادی

که صبح  نیتونستم جوابش رو بدم با ا یمن نم یبودم که سوشا دوباره بهم زنگ زده. شب هم باز زنگ زد ول دهینفهم

 .و پف کردن رمزشب رو اصال خوابم نبرد و االن چشم هام ق یزود کالس داشتم ول

 شتباه گرفتم.شماره ات رو ا-

 ؟یاشتباه گرفت یدیزد و گفت: بعد از پنج بوق فهم یپوزخند

 گرفتم. باشیز یرو از چشم ها نگاهم

خوام با تو دوست باشم و با تو در تماس باشم  ی. حواسم نبوده اشتباه گرفتم. اصال من نمگهیسوشا د الیخ یب-

 هست؟ یمشکل

 نگاهم کرد و گفت: چرا؟ یکم

 خوام. یدوست بد نم هیم: چون من مکث گفت یلحظه بدون
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 رو ول کرد و عقب رفت. بازوم

 شد ری. حاال هم برو دانشگاه دیش یآدم بد دوست نم هیکه با  یکن یکار رو م نیبهتر نیخوبه. آفر یلیخ-

 رفت. رونیخودش پا تند کرد و از کنارم با سرعت گذشت و از کوچه ب و

 «ناراحت شد؟ یعنی»

 تو. یبه جهنم هانا، بسه تروخدا چقدر ساده ا-

حوصله سر کالس رفتن و  گهیساعت از کالس گذشته بود د میبود و ن میساعت نگاه کردم. ساعت هفت و ن به

 نشیاومدم که چشمم افتاد به سوشا که کنار ماش رونیاستاد رو نداشتم. راهم رو کج کردم و از کوچه ب یسرزنش ها

 نیلب آروم گفتم: عمرا ا ریکرده بود. ز زونیدختر هم کنارش خودشو از بازوش آو هیبود و  دهستایبه دست ا گاریس

 کرده! شیدختر از کجا اومده؟ نگاه چقدر هم آرا نیا  یآخه اول صبح ست،یپسر آدم بشو ن

 ام. خونه میبر ایب زمیعز ایکه من بشنوم گفت: هل ییکنارشون رد شدم که سوشا با صدا از

شد. سرم رو بلند کردم و به سوشا که داشت با پوزخند نگاهم  نیو سوار ماش دیبا ذوق گونه اش رو بوسهم  دختره

 یرو رو ابونیخ یرو کیچاله کوچ یشد و با سرعت از کنارم گذشت و تموم آب تو نیکرد نگاه کردم. سوار ماش یم

 . چشم هام رو بستم.ختیسر و صورتم ر

که بد شدن کار  ینشون بد یمغرور و وحش یپسره  نیو به ا یساده بودن بسه هانا. حاال وقتشه تو هم بد بش گهید»

نفس « دم. یتونم حرصش م یکه م ییو تا جا رمیگ یهم نم لشیتحو یحت گهیشم د ی. مثل خودش مستین یسخت

 ه رفتن.را بهشروع کردم  ابونیخ یاز کناره  ادهیمشغول پ یو با فکر دمیکش یقیعم

*** 

 

 یبغل هم م یبود که داشتند تو ییاومدم. نگاهم به دختر و پسر ها نییآروم آروم پا یو چوب یچیمارپ یپله ها از

 یبگو و بخند م گهید یها یسر هیخوردند،  یبودند و مشروب م ستادهیگوشه ا هیهاشون که  یسر هیبود.  ند،یرقص

کنار پاگرد پله ها  باشیرنگ ز یکت و شلوار مشک نبا او رضایمشغول بودند. پشت به من عل یکردند. همه به کار

 بهم کرد و لبخند زد. یقیاش گذاشتم که  به سمتم برگشت نگاه دقشونه یبود. دستم رو رو ستادهیا
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 .باستی. لباست واقعا مناسب و زییتر تو بایهانا، از همه ز یفوق العاده شد- 

هاش تا  نیو کار شده بود و آست یش تور و سنگ دوزباال تنه یبلند نقره یلباس مجلس هیگاه کردم لباس هام ن به

بود. موهام هم  ریو از جنس حر یتنه اش هم ساده و دامن نییداشت. پا یسنگ دوز یباال تر از مچ دستم و کم یکم

حالت داده  یکم نییگ بافته بودم و از پاطرف شل و بزر هیتونستم بزنم؛ فقط از  ینم یکه چون کوتاه بود مدل خاص

 .رضایعل یزدم و گفتم: مرس یبودم. لبخند

به رفتن به سمت مهسا و دوست  میرو جلو آورد که من هم دستم رو دور بازوش حلقه کردم و آروم شروع کرد بازوش

دوست  یداده بود و همه  بیترت یبزرگ و الکچر یمهمون هیامشب رو  مهسا بود یبزرگ برا یمهمون نی. اگهید یها

 بود.  هرو دعوت کرد لشونیفام یو جون ها پمونیها، اک یها، هم کالس

بود. اون سالن  متیو گرون ق بایز یها قهیو عت یتجمل لیدو بلکس و بزرگ، با انواع و اقسام وسا یالیو هی خونشون

 یبودند و خوش م یکار هیغول خودشون مش یسوزن انداختن نبود. دختر و پسر ها از هر طرف برا یبزرگ جا

شد  یخورده م گهیهمد یشد و به سالمت یپر م یگریپس از د یکیمشروب  یها وانیل دند،یخند یگذروندن و م

زد، شل شدم و  یبغلش قهقه م یدختر تو هیکه  دنشیگشت. با د ینفر م هیوسط فقط چشمم دنبال  نیمن ا یول

 دادم و چشم هام رو بستم. هیتک رضایعل ی. سرم رو به بازوستادمیا

 یآدم بد بشم م هیو من قرار گذاشته بودم که مثل خودش  میکوچه دعوا کرده بود یروز از اون روز که باهم تو سه

 نیا دیبودمش و به ام دهیسه روز ند نیسوشا بود.ا شیفقط پ المیبشم و فکر و خ الشیخ یگذشت. نتونسته بودم ب

تنها نباشم و  کریدرو پ یب یها یمهمون نیا یتو حداقلهم همراهم بود تا  رضایعل و نجایاومدم ا نمشیکه امروز بب

آورد و  کیسرش رو نزد رضای. علستیدونستم که براش مهم ن یسوشا رو حرص بدم؛ هر چند م یکه کم نیهم ا

 م؟یحرصش بد میتون یتا م یخوا یگفت: م

 ؟یهام رو باز کردم و نگاهش کردم. دوباره سرش رو تکون داد و گفت: موافق چشم

 زدم که گفت: پس محکم باش.   یکم جون لبخند

زانو تنش بود و موهاش بلند و  یدکلته و کوتاه تا رو یرو گرفت و به سمت سوشا و دختره که لباس مشک دستم

 ییبا صدا رضایعل میگذشت یم می. از کنارشون که داشتمیداشت، رفت شیعالمه آرا هیکمرش و  یرنگ و تا رو یمشک

 زم؟یعز یرقص دو نفره هیکه سوشا و دختره بشنوند گفت: موافق 

 .میرفت دندیرقص یکه م ییبه سمت دختر و پسرها ییلبخند سرم رو تکون دادم و دوتا با
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به  میکمرم گذاشت و آروم آروم شروع کرد یحلقه کردم و اون هم دست هاش رو رو رضایهام رو دور گردن عل دست

الزم باشه. آروم  فتهینگاهش به من هم ب یکه سوشا کم نیا یبرا دیخب شا ینبود ول دنی. اصال حس رقصدنیرقص

 نه! ایبرقصم  توکه من با  ستیزمزمه کردم: اون اصال براش مهم ن رضایکنار گوش عل

 الیخ یامشب رو ب هی ایپس ب میجا خوش بگذرون نیا میما اومد .ستیداد و گفت: اصال مهم ن هیرو به سرم تک سرش

 اون پسره باش.

به  السیگفتم. نگاهم رو به سوشا که کنار پنجره گ یآروم باشه ا یباشم ول الشیخ یتونم ب یدونستم نم یکه م نیا با

داده بود  هیسوشا تک یدختر هم کنارش بود که سرش رو به شونه  هیکرد، دادم.  یبود و به من نگاه م ستادهیدست ا

که دختر و پسر  ییدستم رو گرفت و من رو از جا رضای. علدانگار سوشا حواسش به حرف هاش نبو یزد ول یو حرف م

اخم  با ستادیچسپوند و خودش هم رو به روم ا واریبرد، من رو به د یدور کرد و به گوشه ا دندیرقص یها داشتند م

 ؟یکن یم کاریگفتم: چ

دونم که داره از کار  یو م نمیب یبگو نه! من نگاهش رو م یخوره تو ه یپسره حرص م نیگم ا یخنده گفت: من م با

 خوره. یما حرص م یها

 پسره نباشه. نیقدر نگاهت دنبال ا نیگردنم آورد و آروم گفت: ا یگود ینگاهش کردم که سرش رو تو یکم

 شیست قلبم آت گهیدختر د هیهر بار با  نمیب یدارم م یوقت ستیدست خودم ن رضایتونم عل ینم گفتم: یناراحت با

 .رهیگ یم

به تو داشته باشه و  یاونم حس دیشا یکه دوسش دار یگ یرو بلند کرد و نگاهم کرد و گفت: پس چرا بهش نم سرش

 کار هاش برداره! نیدست از ا

 کنه. یام  م اگه بهش بگم مسخره یداشته باشه؟ عمرا  حت یزدم و گفتم: اون به من حس یپوزخند

جواب  رونیرم ب یبود گفت: من م شیطور که نگاهش به گوش نیزنگ خورد. هم شیبگه که گوش یزیچ خواست

 گردم باشه؟ یدم باز بر م یتلفن رو م

اش  وارهیز خونه که دا یبه دست از من دور شد. به سمت قسمت یباشه تکون دادم که اون هم گوش یبه معن یسر

و سرم  ستادمیا نهیآ یخدا. رو به رو یهال!؟ ا ی! اونم تونهیکنند؟ آ یکه نم کاریپولدار ها هم چ نیبود رفتم. ا نهیآ

روشن  یرژ صورت هیداشت و به لب هام  ملیعالمه ر هی و یدود شیشدم.چشم هام آرا رهیرو کج کردم و به خودم خ

نداشت.  یاومد و بهم توجه یبود که سوشا به سمتم نم نیهم یبرا دیساده بودم خب شا یلی. من خنیزده بودم هم
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اشک  نیآه باز ا دمید یتار م نهیآ یکنم تا من رو بخواد؟ خودم رو تو شمیکپه آرا هیبپوشم و  یلباس لخت دیحتما با

دور کمرم  یدست گرم دند؟یلرز یانداختم و به دست هام نگاه کردم چرا دست هام م نیی. سرم رو پایلعنت یاه

رو داشتم اما با  رضایعل دنیام گذاشت. سرم رو بلند کردم انتظار د شونه یاز پشت سرش رو رو یحلقه شد و کس

 سوشا کپ کردم. دنید

 به من؟ یدیتموم شدند! رس گهید یبه من؟ دختر ها یدیگفتم: ولم کن، چرا چسپ کردم و یاخم

فکر کن. دوست  یجور نیدست هاش رو دور کمرم محکم تر کرد و گفت: تو ا شونه ام گذاشت و یاش رو رو چونه

 پسرت کجا رفت؟

 حرص گفتم: به تو چه؟ با

 گفت عشقم! یزد ها؛ پشت تلفن بهش م یحرف م گهیدختر د هیبا  یو گفت: داشت تلفن دیخند

 باال انداختم. یا شونه

 نداره که. یکار گهیپسر ددوست  هیکردن  دایداره، پ یچه اشکال-

 یجور نیبازوم گذاشت و فشار داد که دردم اومد. با حرص گفت: تو که ا یاز دست هاش رو رو یکیکرد و  یاخم

هم برات مهم  یاالن دو تا دو تا دوست پسر داشته باش ؛یگرفت یشد پاچشو م یم کیبهت نزد یکیخانم تا  ینبود

 ست؟ین

چشم هاش زل زدم و گفتم: کمال  یروم رو به سمتش کردم و تو اومدم و رونیدستش ب یزدم از حلقه  یپوزخند

 گذاشته. ریدوست بد روم تأث هیبا  ینیهمنش

 بد نشو. ریفاصله بگ یدید ینگاهم کرد و گفت: اگه بد یکم

 «که فاصله گرفتن از تو از محاالته یدیفهم یم کاش»

 .یشد یپسر خوشکل دوست م هیت: در ضمن حداقل با و به عقب برد و گف دیکش لختش یمشک یموها یتو یدست

 شدم. رهیاز سالن خ یرو ازش گرفتم و به گوشه ا نگاهم

 .یکن یفکر م یتو چ ستیو دوستش دارم، برام مهم ن نهیتر بایمن ز یبرا رضایعل-
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 هویکرد که  یطور نگاهم م نیآورد هم کیاش  برد و سرش رو نزد رهیت یشلوار قد نود قهوه ا بیج یرو تو دستش

 دنیبا د دوارمیآد. ام یم گذاشت و آروم زمزمه کرد: ازش خوشم نمگونه یو آورد و لب هاش رو رو کیسرش رو نزد

 .یصورت کبود شده اش شکه نش

 . ازم فاصله گرفت و بدون نگاه کردن به من پشتش رو به من کرد و ازم دور شد.دیام رو آروم و نرم بوس گونه

 خودم خشکم زده بود. یشک بوسه و حرفش بودم و سر جا یتو من

که اون  ستین دیهم دعوا کنه! ازش بع رضایگفت صورت کبود شده؟ نکنه با عل یم یخدا جونم اون داشت چ یوا-

 ست. ونهید هی

 «دلم بزارم؟ یکجا گهیبوس رو د نیا»گونه ام گذاشتم یرو رو دستم

متر از  هیام قرار گرفت  شونه یکه رو یفکر بودم که با دست یتو کردم و یمطور داشتم به راه رفته سوشا نگاه  نیهم

 خواستم بترسونمت. ینم دیو گفت: ببخش دیبرگشتم که خند رضای.  به سمت علدمیجا پر

 خونه. میشه بر یاومد گفتم: م یم رونیکه انگار از ته چاه ب ییتکون دادم و با صدا یسر

 ؟یشده خوب یبا تعجب نگاهم کرد و گفت: چ یکم

 از کنارش رد شدم. آروم

 خستم. میاره، فقط بر-

 .میبر یباال انداخت و گفت: اوک یا شونه

که بهش  یاومدم سوشا رو کنار ستون رونی. از اتاق که بارمیاتاق مانتو و شالم رو ب یسمت پله ها رفتم تا از تو به

 دمیبود ددستش  السیگ هیداده بود و  هیتک

 «بار تنها شد! هیبشر  نیأ عجبا»

 یهم تنش بود ول یکت اسپرت مشک هی یاومد. اول مهمون یتنش نشسته بود و بهش م یواقعا تو دیسف رهنیپ اون

 نییاون رو کجا گذاشته. از پله ها پا دیفهم یجا پرت کرد بود که عمرا خودشم م هیکتش رو  گهید یمهمون یوسطا

رو گرفتم و از خونه خارج  رضایدختر به سمتش اومد. با عجله دست عل هیو نگاهم هنوز به سوشا بود که  اومدم یم

 من نداشت. یو عذاب برا یبه جز ناراحت یزیاون صحنه چ دنیشدم. د
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مواظب  یر یکنم هر جا که م یخواهش م رضایکردم و گفتم: عل رضایروم رو به سمت عل میکه شد نیماش سوار

 ودت باش.خ

 تعجب نگاهم کرد و گفت: چرا؟ با

 کنم. یصدام معلوم بود گفتم: خواهش م یکه تو ینگران با

 عجبا! ؟یو گفت: نگران من دیخند رضایعل

 حرص روم رو ازش گرفتم. با

 .گهید اریدر ن یمسخره باز-

 چشمش گذاشت: چشم. یرو رو دستش

 «گرفت. یسوشا رو جد یها دیتهد دیبا»

 ماکان بند پخش شد: یشیبردم و روشنش کردم که آهنگ عاشق که م نیرو به سمت ضبط ماش دستم

 تو یدل کندن از چشما ستیکه ن آسون»

 تو یحس کنم اون دستا ستیبإ آروم

 تو ساکته یخونه ب ینباش یوقت

 تو یپا یاعصاب و صدا یقرصا

 یشکیه گهیعشقو بعده تو د نیا نداره

 یستین یقتعکسامونو و دمیکش شیآت

  ایدر یو بو زیم یروشن رو یشمعا

 نجایا شهیهست هم التیو خ فکر

 یخور ینم یزیچ یزن ینم یحرف ،یبر یم ایاز دن یشیکه م عاشق
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 «...یخور یرو صورتت با اشک م و یبارون لعنت نیا یشیکه م عاشق

 «ماکان بند ،یشیکه م عاشق»

 

 

هم تنم کردم در اتاق  روش رو یبا نوشته ها دیبلوز سف هیو  دمیکه سر زانو هاش پاره بود رو پوش یمشک نیج شلوار

 مانتوم تموم شد؟ یباز بود داد زدم: مامان، اتو

 .ایبلند گفت: آره ب یهم مثل خودم با صدا مامان

رو برداشتم  میو خط چشم بود رو کردم و شال مشک ملیرژ و ر هیکه شامل  میشگیهم شیرو ساده بستم و آرا موهام

سرم مرتب کردم. به  یو شال رو هم رو دمیجلو بازم رو از مامان گرفتم و پوش یمشک یاز اتاق خارج شدم. مانتو و

 .دمیسمت مامان رفتم و گونه اش رو بوس

 مامان خوشکلم. یمرس-

 منتظره. نییو گفت: برو مادر پا دیام رو بوس گونه

 زدم. لبخند

 چشم فعال خداحافظ.-

رو باز کردم و  نیدر بود. در ماش یجلو رضایعل نیو از خونه خارج شدم. ماش دمیرو پوش دمیاسپرت سف یها کفش

 .دمیکش یبلند نیچشم هام گرد شد و ه دنشیبرگشتم که با د رضایسوار شدم و با لبخند به سمت عل

 !؟ییجور نیتو چرا ا رضایعل اخدای-

 بود. یبادمجون کاشته و کنار لبش زخم هیچشم چپش  ریزد و نگاهم کرد. صورتش کبود شده بود و ز لبخند

 ه؟یجور نیچرا صورتت ا یشه جوابم رو بد یم رضایعل-

 چاکت من رو زد. نهیگفت: عاشق س یتفاوت یباال انداخت و با ب یا شونه
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 دهنم گذاشتم یرو رو دستم

 سوشا؟-

 آره تکون داد،  یرو به معن سرش

 «کرد؟کار رو  نیا یجد یجد یعنیخدا  یوا»

 کار رو کرد؟ نیأ یک-

بود؛ انگار  ادیزورش ز یزدمش ول یکه منم م نیبا ا ی. لعنتروزیداد و گفت: د هیتک یصندل یسرش رو به پشت رضایعل

 کار هر روزش دعواست.

 سوشا رو گرفتم. یمانتوم در آوردم و شماره  بیرو از ج میعجله گوش با

 ؟یکن یم کاریبا تعجب گفت: چ رضایعل

 کار رو کرده! نیچرا ا نمیدادم گفتم: صبر کن بب یهم فشار م یطور که از حرص دندون هام رو رو همون

 .گهیست د ونهید هیآروم گفت: ولش کن بابا  رضایعل

 رو برداشت: جانم؟ یگوش سوشا

 داد گفتم: مرض و جانم. با

 و گفت: چرا؟ دیخند

 زدم. غیج

 ؟یکار رو کرد نیا رضایچرا با عل-

 رو کرده؟ تمیبچه اومده شکا نیو گفت: ا دیکش یپوف

 هام رو محکم بستم. چشم

 ه؟یجور نیصورتش چرا ا یکه باهاش کرد یچه کار نیفقط ا رمینخ-
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 اومد. یگفت: ازش خوشم نم یجد سوشا

 ش؟یزد یم دیاومد با یچون ازش خوشش نم ن،یتعجب گفتم: هم با

 تفاوت گفت: آره خب. یب سوشا

 زدم. غیج دوباره

 .یوحش ،یروان هیتو  -

 .رتتیبگ ادینم یشه کس یگفت:  حرص نخور پوستت چروک م لکسیر سوشا

 شعور. یحرص گفتم: ب با

 با تو هم کار دارم میو گفت: فحش نده جونم حاال فردا با هم کالس دار دیخند باز

 رو قطع کرد. یبعد گوش و

 کردم. رضایبه عل ینگاه

 .ضهیاون مر-

 دختر. فکر کنم عاشقته روت حساسه! لایخ یو گفت: ب دیخند رضایعل

 زدم. یپوزخند

 نه اون فقط عادت داره به دعوا.- 

 .یمردم از گشنگ مینهار بخور هیرستوران  میبر ایفرمون ضرب گرفت و گفت: ولش کن بابا. ب یرو رضایعل

 سرم رو تکون دادم. آروم

 باشه.-

 یم یرو ها داشتند به هر سمت ادهیو پ ابونیخ یکه هر کدوم با سرعت تو یشدم. به مردم رهیخ رونیبه ب شهیش از

همه مشکالت و غصه  نیبود؟ اون ها هم ا ریفکرشون درگ نقدریاون هام هم مثل من ا یعنیکردند.  یم دیرفتند و خر

کار هاش  نیااز سوشا،  کاش حداقل عاشقم بود و  ودمشغله خودش رو داشت. فکرم پر ب یرو داشتند؟ البته هر کس
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فردا حتما  دی!؟ بایچ یعنی گهیکار هاش د نیا نهیب یدوست م هیآخه اون من رو مثل  یبود ول تیحساس یاز رو

 کار هاش رو بپرسم. لیباهاش حرف بزنم و دل

کرد که  یاشاره م ایزد  یچشمک م ایکرد  یاش داشت نگاهم م من رو برد همه یآبرو ضیمر یسوشا نیکالس ا سر

 یلینگاه ها رو به سمت من کشوند. خ یبعد کالس کارم داره آخر سر هم استاد بهش تذکر داد و جواب سوشا همه 

 من حواسم به درس نباشه  هکالس باعث شد یاز خوشکل ها یکیرو به استاد گفت:  لکسیراحت و ر

براش مهم  یچیسوشا ه نیبد بود. ا یزیآبرو ر هیانداخت. واقعا  رونشیاز کالس ب لکسیراحت و ر یلیاستاد هم خ و

باهاش اتمام حجت کنم و کال  دیشه. امروز با یازش کم نم یزیمن باشه واقعا چ یهم به فکر آبرو کمیحداقل  ستین

دونم  یام مرتب کردم و از کالس خارج شدم نم شونه یرو رو میمشک ینشه. کوله  کیبه من نزد گهیبهش بگم که د

بود و به من اشاره  ستادهیکه کنار در ا دمیدانشگاه گذاشتم سوشا رو د اطیح یچرا استرس گرفته بودم پام رو که تو

 رو مرتب کردم و به سمتش رفتم. مرهیت یقهوه ا یو مانتو دمیکش یکرد که به سمتش برم پوف

 چته تو؟-

 تو کوچه کارت دارم. ایآروم گفت: ب سوشا

 من به سمت کوچه رفت. همراهش وارد کوچه شدم. خودش جلو تر از 

 خب؟-

 یبگ ایخب  یبگ یو ه یستیوا یخوا یچقدر م رمتیکولت کنم به زور ب ای یایرو به سمت من کرد و گفت: م روش

 چته؟

 حرص گفتم: با

 برم. دیشده با رمیلفتش نده بگو د گهید یخوا یم یآه سوشا چ-

که دستم رو از دستش  نیا یمن برا یبرد و تقال ها نیو به سمت ماش دیرو گرفت و من رو دنبال خودش کش دستم

 رو زد. نیو خودشم با عجله سوار شد و قفل ماش نیماش یبود. من رو چپوند تو دهیفا یب ارمیب رونیب

 رضایآخه؟ اون از صورت عل یکن یم یجور نیحرص به سمتش برگشتم و با داد گفتم: ولم کن سوشا چته تو چرا ا با

 یکار ها رو م نیا یچ یخوام برا یم لی! دلیکن یم یجور نیسر کالست که آبروم رو برد و حاال هم ا یاز کار ها اون

 ؟یکن
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 خواد. یرو روشن کرد و از کوچه خارج شد و روش رو به سمت من کرد و گفت: دلم م نیماش یتفاوت یبا ب سوشا

 باش. یو منطق یجد کمیو با حرص گفتم: تروخدا  دمیکش غیج هی

 ؟یخوا یآورد و گفت: بوس م کیرو نزد سرش

 ؟یهام گرد شد: چ چشم

 !یبوست کنم تا ساکت ش یخوا یحتما م گهید یزن یم غیبه جلو نگاه کرد و گفت: خب ج سوشا

 داد گفتم: با

 زنم! یحرف م یمن دارم جد یضیمر یروان هیتو -

کنم و  یباز شنیاست یپل یبرم خونمون کم ای رونیبرم بخوام با دوستم  یخب من امروز م الیخ یناله گفت: هانا ب با

 .یزار یخوام خوب باشم نم یم یه ایبا هام راه ب کمی. تو چته؟ میخوش بگذرون

 باز با حرص گفتم: یکم آروم شده بودم ول هی

 ؟یکرد یاون رو چرا اون جور ؟یچ رضایصورت عل-

 .ومدیشده بود خوشم ن کیبهت نزد ادیز یمهمون یزد و گفت: خب تو یچشمک

 زدم. یپوزخند

 بزنمش؟ دیبا ومدیو من خوشم ن یبود یبا کس یآها پس منم دوستتم، وقت-

 گفت: البته با کفش بزن تو سرش. لکسیرو تکون داد و ر سرش

 «حساب دوست دختر هات رو خوب برسم دیبه بعد با نیپس از ا»دلم گفتم:  یزدم و تو یلبخند

 م؟یر یگفتم: حاال کجا م زونیآو یلب و لوچه با

 خواد. یکرد و گفت: خونه من. گشنمه و دلم دست پختت رو م نگاهم

 کردم. نیماش شهیرو به سمت ش روم
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 به دوست دختر هات بگو من حوصله ندارم. -

 امروز رو خوب باشم هانا. هیدستم رو گرفت: بزار  سوشا

که  یادامه داد تا وقت شیصدا به رانندگ یتر کرد و ب شیشدم که اون هم سرعتش رو ب رهینگفتم و به جلو خ یزیچ

 به خونه اش. میبرس

 دیخر یخونه، منم از سوپر مارکت کم یتو برو تو ا،یها رو به سمتم گرفت و گفت: ب دیشدم، سوشا کل ادهیپ نیماش از

 کنم. یم

 ا رو باز کردم و وارد شدمها رو ازش گرفتم سوشا ازم دور شد و من به سمت خونه رفتم. در ه دیمکث کل یکم با

  لحظه مات موندم هیچشمم که به سالن افتاد 

 جا بازار شامه؟ لباس هاش رو نگاه!  نیخدا ا یوا-

خدا  یبود وا ونیزیتلو یهم رو شیشلوار ل یسوشا افتاده بود حت یاز لباس ها یکی یکرد یطرف رو که نگاه م هر

 کنه؟ زیجا رو مرتب و تم نیا یکنه کم یفرصت نم یعنیجون 

رو چطور دلش  ینشستم. خونه به اون خوشکل پرت کردم و ینفره برداشتم و گوشه کیمبل  یرو از رو شرتشیت

 واقعا که. زه؟یبهم بر یجور نیا ادیم

 و گفت: انتظار دیمبل نشسته بودم افتاد، خند یوارد خونه شد و چشمش به من که رو دیخر سهیعالمه ک هیبا  سوشا

 !یداشتم االن خونه ام رو مرتب کرده باش

 گفتم: برو بابا مگه من نوکرتم برو به دوست دخترت بگو. لکسیر

 کدومشون؟ قایگوشم آورد و گفت: دق کیو سرش رو نزد ستادیا کنارم

 سرش دوست دختر داره!؟ یبندازه که اندازه موها ادمی دیگفتم و هلش دادم. با یشیا

 اتاقش. یخونه گذاشت اومد و با سرعت نور لباس ها رو جمع کرد و پرت کرد توآشپز یهاش رو که تو دیخر

برم  یانتظار دار هیمبل سه نفره انداخت و گفت: چ یخودش رو رو یالیخ یکردم که با ب یطور نگاهش م نیهم

 کمدم بزارم؟ یمرتبشون کنم و تو
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 بهش رفتم. یغره چشم

 ندارم. یانتظار چیتنبل ه یاز تو-

 نقدریا یچند مرده حالج نمیبب میکن یفوتبال باز یو کم میبخور اریب یزیچ هیو گفت: برو تو آشپزخونه  دیخند

 شه! یادعات م

 تعجب گفتم: با

 ادعام شده؟ یمن ک-

 .گهیزد به شونه ام و گفت: بلند شو برو د یکی

و پفک  پسیچ ی! کمونهید نید ابو دهیچقدر تنقالت خر یمبل بلند شدم و وارد آشپزخونه شدم وا یناچار از رو به

 یگذاشتم و به هال بردم. سوشا پل ینیس یبود رو هم رو دهیکه خر ییها وهی. آب مختمیر یشهیش یظرف ها یتو

دستش بود نگاهم  یاز دسته هاش تو یکیو  درو آماده کرده بو متشیرنگ باحال و البته گرون ق یمشک شنیاست

 .نمیبهت بخندم و باخت هات رو بب یخوام کل یم ایزد و گفت: ب یکرد و چشمک

 رو کج کردم. سرم

 باش الیخ نیبه هم-

 رو برداشتم و شنیاست یرنگ پل یمشک یگذاشتم و دسته  یشهیش زیم یرو رو لیمبل کنارش نشستم و وسا یرو

 کردن. یبا غرور همراه سوشا شروع کردم به فوتبال باز

 

 ***سوشا***

 گذاشتم.گوش هام  یهام رو رو دست

 تو دختر؟ گوشام کر شدند. یزن یم غیچقدر ج-

 زد به بازوم. یکی

 ؟یکن یتقلب م  ،یزن یگل م یتوئه. چرا ه ریش تقصهمه-



 پسر بد شدم هیعاشق 

85 
 

 .دمیخند

فوتبال بلد  ی. جدیخور یگل م یو ه یستیبلد ن یمشکل از شماست که باز ست،یمن ن ریخانوم تقص رینخ-

 ؟یستین

مگه من پسرم. من اصال  ریمبل و گفت: نخ یجلو ی شهیش زهیم یرو پرت کرد رو شنیاست یپل یکرد و دسته  یاخم

 فوتبال دوست ندارم.

 رو تکون دادم سرم

 .یریبگ ادیکن  نیتمر گهیبار د هی ی. اشکال نداره برایباخت گهید ستین یخوبه پس مشکل-

 مبل بلند شدم. یو از رو دمیکرد. خند یا گهیروش رو به سمت د زونیآو یلب و لوچه  با

 برام درست کن. یزیچ هیمن گشنمه، برو  گهیخب د-

 ندارم خستم. یآشپز یباال انداخت: مشکل خودته، من حوصله یا شونه

 ؟یکرد کاریتعجب گفتم: مگه چ با

 حوصله ندارم. گهیسوشا د الیخ یحرص گفت: ب با

هانا  یفکر بودم که چقدر وقت نیا یمن تو یکرد ول یفکر م یدونم اون به چ یمبل کنارش نشستم. نم یرو دوباره

. غر غر و ادیمن م یلب ها یخنده خنده رو یو بلند م یبا شاد ی. وقتادیم رونیب یجاست خونه از سوت و کور نیا

دستش گرفته بود و  یکوتاهش رو تو یاز موها یمشک یتار مو هینگاهش کردم  نده،یهاش برام خوشا یباز ونهید

به سمتم برگشت و با  هویزدم که  یخورد لبخند یم داشت حرص یفکر بود. انگار یکرد تو یم یداشت باهاش باز

 قدر خنده داره؟ نی! باختن من ایخند یم یکرد و گفت: به چ یلبخند من اخم دنید

 رو ازش گرفتم. نگاهم

 اره.-

 بازوم. یتو دیمبل رو برداشت و کوب یرو کوسن

 برنده نشم. گهیر دبا هیمزه. اسمم هانا نباشه اگه  یب- 



 پسر بد شدم هیعاشق 

86 
 

 کردم. نگاهش

 م؟یرستوران شام بخور هی میبر هینظرت چ-

 مبل بلند شد. یرو از

 شن. ینگفتم نگران م به خانوادم یزیبرم خونه. چ دینه من با-

 .رونی. من تنهام و البته گشنه دوست دارم با تو برم برونیب یر ی. بگو با دوستت مالیخ یگفتم: هانا ب یناراحت با

 نفره بود رفت. کیمبل  یسمت کوله اش که رو به

 .گهیاز دوست هات برو د یکیشه. با  ینه سوشا نم- 

 تکون دادم یسر

 .یاوک-

 خنده ش نگاهم رو به سمتش کشوند. ی. صداادیناراحت شده بودم خب انتظار داشتم باهام ب واقعا

 زنم. یمامان و بابام زنگ م به یتا تو آماده ش امیشه! باشه م یخب حاال چه زود هم ناراحت م- 

 .دمیغر غر هانا رو شن یزدم و از جام بلند شدم و از پله ها باال رفتم که دوباره صدا یلبخند

 !ستیهمراهم ن رونیب یمن که لباس برا- 

 کردم. نگاهش

 هم کوتاه تره پس فکر کنم مناسب باشه. رونیب یاز مانتو یدیدانشگاه پوش یکه برا ییمانتو-

 دیساده اش کش یسرمه ا یبه مانتو یدست

 .ستیاصال هم کوتاه ن رمینخ-

 زدم. یخند شین

 .یگ یاره تو راست م-
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حوصله داشت لباس عوض کنه؟  یبود ک رونیواقعا مناسب ب میا قهوه شرتیو ت یاتاقم شدم. شلوار کتان مشک وارد

اومدم. هانا کنار  رونیبرداشتم و از اتاق برو  میپول و گوش فیآوردم و ک رونیکمدم ب یاسپرتم رو از تو یکت مشک

 ؟یامروز مهربون شد رقد نیتو چرا ا یگفت: راست دیبود من رو که د ستادهیدر ا

به سمت  اطیح یتو یسنگ فرش ها یو همون طور که از رو میرفت رونیاش گذاشتم و از خونه ب شونه یرو رو دستم

 روم رو به سمت هانا کردم. میرفت یم اطیدر ح

 خوام باهات مهربون باشم و بخاطرت خوب باشم. یتو فکر کن که من از تو خوشم اومده و م-

 با تعجب نگاهم کرد: دروغ گو! یکم

 .دمیخند آروم

 دروغ گو بودم تو باور نکن. شهیاره خب من هم-

 نازک کرد. یچشم پشت

 تونم باورت کنم. یوقت نم چیمطمئن باش ه -

 نگاهش کردم نیغمگ

 «دادم. یحق م بهش»

 رو بستم. اطیو در ح دمیکش یقیشد. نفس عم نیسوار ماش هانا

*** 

 

 یبودم. م فکر حرف سوشا که گفته بود از تو خوشم اومده یمن تو مینشسته بود نیماش یاون موقع که تو از

 شد؟کنم حس کردم که ناراحت  یوقت باورت نم چیگفتم ه یخب چرا وقت یشه بهش اعتماد کرد ول یدونستم که نم

 آورد. رونیسوشا من رو از فکر ب یصدا

 ه؟یرستوران نظرت چ میر یشاپ بعد از اون م یکاف هی میر یشام هنوز ساعت هفته م یاالن زوده برا-
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 رو تکون دادم سرم

 اره خوبه.-

 نیشاپ پارک بود فکر کنم تموم مردم شهر اومده بودند ا یکاف یجلو نی. اون قدر ماشمیرفت یشاپ یسمت کاف به

به سمت  ادهیو پ میرو پارک کن نیشاپ ماش یتر و دورتر از کاف نییکه پا میما مجبور شد نیهم یشاپ،.برا یکاف

در پارک شده بود.  یجلو نیقدر ماش نیهم ا نیهم یشاپ تولد بود و برا یکاف ی. تومیو وارد شد میشاپ رفت یکاف

و با  کیخب دنج و تار یبود ول نییتر از طبقه پا کی. طبقه باال کوچمینشست یزیو پشت م میباال رفت یما به طبقه 

هاش گرد  زیبود. م وارید یعاشقانه رو ینقاش یتابلو ها یکل داشت و یمشک دیسف یهاش کاغذ ها وارهیحال بود. د

 رز قرمز بود یروشن و گلدان با گل ها یها دو تا شمع مربع زیم یو رو یا شهیو ش

 !هیقشنگ یجا-

 رو تکون داد. سر

 موافقم.- 

 کردم. نگاهش

 جا انگار! نیا یاومد ادیبا دوست دختر هات ز-

 وقت با دوست دختر هام نرفتم. چیکه با تو برم رو مطمئن باش ه یینگاهم کرد و گفت: جا تیجد با

 هیخب من فقط  یخدمت به سمتمون اومد و منو رو به دستمون داد ول شینگفتم. پ یزیانداختم و چ نییرو پا سرم

 یطور ساکت به اطراف نگاه م نیخودش سفارش داد. هم یو قهوه برا کیسفارش دادم و سوشا ک یپک شکالت سیآ

 پس به سوشا نگاه کردم. فتادمسوال ا هی ادیکردم که  یسوشا رو رو خودم حس م رهینگاه خ یکردم ول

 ؟یندار یارتباط چیتو چرا با خانواده ات ه یسوشا راست -

 نگاهم کرد. زیت

 ندارم؟ یکه من باهاشون ارتباط یدون یتو از کجا م -

 کردم. هول
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 یاتاق ها هیخونت هم خال یبهت سر بزنند حت ایکه زنگ بهت بزنند  دمیوقت ند چی... آخه من هیدون یخب م-

اشکان هم گفت  یبود مارستانیبار که ب هیخونت؟  ادینم یوقت کس چیه یعنیتخت هم ندارند... چرا؟  هی یحت گهید

 .یستیکه با خانواده ت در ارتباط ن

 گفت؟ یچ قایکرد: اشکان دق ینگاهم م یجد

 سرم رو تکون دادم. کالفه

رسه من  یبهت نم یو کس یستیآه سوشا سوالم رو با سوال جواب نده.خب اون گفت تو با خانواده ت در ارتباط ن-

 مواظبت باشم. دیبا

 ؟یخونه من شد گهید یوارد اتاق ها یگفت: تو ک تیبا همون جد دوباره

 نگاهش کردم. مظلوم

 سر به اتاق هات هم زدم. هی... من... من دیخر یبار اول که اومدم خونت تو رفت یخب من... همون روز برا-

 .دیکش یقیعم نفس

که خانواده م من رو از  نیو دوما ا ادیخوشم نم ادیز یکم کن تیکن از فضول یسع یخوبه که امروز من مهربونم ول -

 انداختند. رونیخونه ب

 تعجب و بهت نگاهش کردم. با

 ! چرا؟یچ-

 سرش رو تکون داد. یالیخ یب با

 اومد. یاز کار هام خوششون نم- 

 «ولت کنم برم؟! دیبا ادیاز کارهات خوشم نم منم»

هام بشم  یخوش گذرون الیخ یونستم باز خونه برم خب من نت ایکار هام بشم  نیا الیخ یب ایداد: بابام گفت  ادامه

 پس از خونه رفتم.

 دنت؟ید انیاونا نم ای یزن یاصال بهشون سر نم یعنیتعجب گفتم: چند وقته؟  با
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شه. نه  یخدمت آورده بود حلقه کرد و آروم گفت: دو سال م شیقبل پ قهیکه چند دق یرو دور فنجون قهوه دستش

 بابا شاهرخم اصال. یزنه ول یمامان سارا بهم زنگ م یرو ندارم. گاهمنم حق رفتن به اون خونه  انیاونا نم

 ؟یاریخودت رو در م گفتم: پس چطور خرج یناراحت با

 زد. یخند شین

 شرکت به اسم منه مشکل کار و پول ندارم. هیاون خونه و - 

 رو باال انداختم. آبروم

 ارزه که! یاز خانواده ت نم یبه دور یش یکار هات نم نیا الیخ یخب چرا ب-

 قلوپ از قهوه اش خورد. هی

 بد رفتم. یدوباره سمت کارها لیبهونه و دل هیبشم به  الیخ یتونم. هر بار که خواستم ب ینم-

هاش دست  یتونه از کار ها و خوش گذرون یپکم. اون نم سیشدم و آروم آروم شروع کردم به خوردن آ ساکت

 شم پس چرا هنوز کنارشم و دوسش دارم؟ یو ناراحت م ادیم مبکشه. منم که از کارهاش بد

 من رو به خودم آورد. صداش

 .میبخور زود، بر-

 پکم رو خوردم. سیباشه تکون دادم و تند تند آ یرو به معن سرم

 کی. هوا تارمیحرکت کرد نیشاپ آروم آروم به سمت ماش یرو کنار کاف ادهیپ یو تو میاومد رونیشاپ ب یکاف از

 نیاز هوا رو روشن کرده بود. هم یرو کم ادهیپ یکنار یبرق ها ریشاپ و ت یسر در کاف یرنگ یشده بود و چراغ ها

صورت زن ها و مردها، که  یرو یخنده ها و اخم ها بهو مردم در حال حرکت،  نیکردم به ماش یطور به اطراف نگاه م

 کرد. یه با لبخند نگاهم مکمرم نشست با تعجب به سوشا نگاه کردم ک یرو یدست هوی

 سوشا؟ یکن یم کاریچ-

 کنم. یو جذاب گفت: بغلت م بایهمون لبخند ز با

 حرص گفتم: ولم کن زشته با
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 .دی. کمرم رو محکم تر گرفت و من رو به سمت خودش کشارمیب رونیدستش ب یتقال کردم که کمرم رو از تو و

 کم تکون بخور.-

 زدم به بازوش یکیحرص  با

 ها؟ زنمتی. مگهیدولم کن -

 .دیخند

 رسه بچه. ی! زورت بهم نمیمن رو بزن یخوا یتو؟ تو م- 

 .دیکش رونیپام ب ریپاش فشار دادم. پاش رو از ز یرو رو پام

 .یوحش- 

 نگاهش کردم. ییلبخند دندون نما با

 رسه؟ یکه زورم بهت نم نهیهنوز نظرت ا-

 رو تکون داد. سرش

 البته.-

 دستم گرفتم. یام رو تو کوله

 کوله ام رو بکوبم تو سرت تا نظرت عوض شه. دیپس با-

 قدم عقب رفت.  کیکمرم برداشت و  یرو از رو دستش

 .یتون ینم-

. دنیشروع کرد به دو دیرو قمر در عقرب د تیوضع یبود تا به سمتش هجوم ببرم. اون هم وقت یکلمه کاف نیهم

 کله ش مغزش رو داغون کنم. یکوله ام تو دنیقصد داشتم با کوب یجد یلیو خ دمیدو یدنبالش م

 خورد. چیپام پ هویکه  میبرس نینمونده بود به ماش یزیو منم دنبالش. چ دییدو یم اون
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 ...یآ-

 . سوشا با عجله برگشت و به سمتم اومد و کنارم زانو زد.نیزم یرو افتادم

 شد هانا؟ یچ- 

 هم فشار دادم. یهام رو از درد محکم رو چشم

 خورد. چیپام... پ-

 رو گرفت دستم

  مارستان؟یببرمت ب یبلند ش یتون یم-

 .دمیکش یقیعم نفس

 .ستیخورده الزم به دکتر رفتن ن چیفقط پ ستین یزینه چ-

 دوباره نشستم. نیهم یبرا ستمینتونستم رو پام وا یبلند شم ول خواستم

 . کنه یدرد م یلی! خستمیپام وا یتونم رو ینم-

 پشت به من نشست یبود.  سوشا رو به روم ول ادیز یلیمچ پام رو نوازش کردم. دردش خ یکف دستم آروم رو با

 دستت رو بده کولت کنم.-

 تعجب نگاهش کردم. با

 شم. یخوب م نمیبش یکم ستینه الزم ن ؟یچ-

 ست،یجا ن نیا یرو به سمتم چرخوند و با اخم گفت: هانا دستت رو دور گردنم حلقه کن. نگو زشته که کس سرش

 زود.

 رو از چشم هاش گرفتم. نگاهم

 نه سوشا.-
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 یمن بود. مجبور یسوشا هنوز رو یاون اطراف نبود. نگاه جد یبه اطراف نگاه کردم. کس ینگاهم کرد. کم یجد فقط

آروم  یبلند شد از ترس پاهام رو دور کمرش حلقه کردم. سوشا بدون حرف یلقه کردم. وقتدستم رو دور گردنش ح

 .بستمشونه اش گذاشتم و چشم هام رو  یشروع کرد به حرکت. سرم رو رو

 یچطور بدون اون زندگ ش،یپوست ریز یها یخوب یهاش، با همه  یپسر بودم با همه بد نیخدا، منم عاشق ا یوا»

 «که با سوشا انجام دادم رو فراموش کنم؟ یکیهر چند کوچ یر هاکا نیکنم؟ چطور ا

 اومدم و چشم هام رو باز کردم. رونیداد سوشا از فکر ب یصدا با

تونه راه بره  یخورده نم چی! زنم پاش پهیچ یبرا گهیتأسف خوردنت د ؟یکن ینگاه م یدار ی: آقا زنمه. به چسوشا

 خانم؟ یزل زد یکولش کردم به شما چه؟ به چ

 «گفت زنمه؟ یبه من م داشت»

دور تر از ما به تعجب و تأسف نگاهمون  یکه کم یشونه اش بلند کردم که چشمم به زن و مرد یاز رو یرو کم سرم

 کردند، افتاد. یم

 «خدا آبرومون رفت. یوا»

دهنش گذاشتم و کنار گوشش  یبگه که دستم رو رو یزیو مرد از کنارمون گذشتند. سوشا خواست دوباره چ زن

 .گهیکنم سوشا، زشته. ولشون کن رفتند د یگفتم: خواهش م

 از دستم گرفت. یکیگاز کوچ سوشا

 یوحش-

 ...یمن تو رو کول کنم؟ ب یدارند آخه به اون ها چ کاریملت به ما چ نیدونم ا یحرص گفت: من نم با

 دهنش گذاشتم. یدوباره فحش بده که دستم رو رو خواست

 ؟یاعصاب ی. تموم شد بسه تو چقدر بگهیش نده دفح-

رو باز کرد و من رو  نیدر ماش میدیرس نیدهنش برداشتم. به کنار ماش یکه منم دستم رو از رو دیکش یقیعم نفس

 گذاشت و خودشم سوار شد. نگاهم کرد. یصندل یرو
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 مارستان؟یب میپات بهتره، بر-

 سرم رو تکون دادم و به پام نگاه کردم. آروم

 دونم فکر کنم بهتره! ینم-

 من کولت کنم؟ یفقط دوست داشت یو گفت: انگار دیخند

 زدم به شونه اش. یکی

 سوشا. یکولم کن یمزه. خودت خواست یب-

 زنمه؟ یرو روشن کرد که گفتم: حاال چرا گفت نینگفت. ماش یزیو چ دیخند

 باال انداخت. یا شونه

گشت  لیگفتم دوستمه همون جا تحو یکردند که اگه م ینگاهمون م یبا تأسف و جد نیگفتم؟ همچ یم یچ- 

 دادن. یارشادمون  م

 نگفتم. یزیزدم و چ لبخند

 «اومد. یاز کلمه زنم هم بدم نم خب»

 م؟یبخور جیساندو میبر هی. نظرت چدینگاهم کرد و گفت: حس رستوران رفتنم پر سوشا

 تکون دادم. یسر

 .هیعال-

 یکه باهم تو یو وقت دیها رو خر جیکه ساندو یوقت ،یکل طول رانندگ یکرد. تو یسکوت رانندگ یزد و تو یلبخند

 دونستم چرا؟ یگفت و من نم ینم یزیسوشا ساکت بود و چ میخورد یها رو م جیساندو نیماش

 م.به صورت جذابش نگاه کرد یخونمون که نگه داشت. به سمتش برگشتم و کم کنار

 ؟یش ساکت بودچرا همه ا ،یتو از دست من ناراحت-

 زد و نگاهم کرد. لبخند
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 !یتو هم ساکت بود یبگم ول یدونستم چ یفقط نم ستم،ینه اصال از تو ناراحت ن- 

 باال انداختم. ییابرو

 منم مثل تو.-

در بود.  یخونه بشم سوشا جلو اطیکه وارد ح یشدم تا وقت ادهیکردم و پ ینگفت و فقط نگاهم کرد.خداحافظ یزیچ

 یفاصله گرفتم و آروم به سمت خونه حرکت کردم. حس خوب اطیاز در ح دمیرو که شن نشیدور شدن ماش یصدا

بدش فاصله  ی. کاش بتونه از کار هاهطور باش نیهم شهیرو کنار سوشا گذرونده بودم کاش هم یداشتم؛ شب خوب

 .رهیبگ

 ون کردم.و روم رو به آسم دمیکش یقیعم نفس

 نیداشته باشه تا از ا یدلم نشسته کمک کن سوشا خوب بشه اونم به من حس یخدا جون حاال که عشقش تو-

 ها خالص بشم. یو ناراحت یسردرگم

*** 

 

 هانا؟ هانا؟-

از دستش دلخور بودم از اون شب که با  یلیخ ستادمیاومد. ا یسمت صدا برگشتم سوشا داشت با دو به سمتم م به

بهم زنگ نزده و جواب تلفن هام رو نداده بود. سه  یبودمش و حت دهیند گهیو کولم کرده بود د میرفته بود نرویهم ب

به خودم قول  یتنگ شده بود ول باشیو لبخند ز بصورت جذا دنید یبرا یلیبودمش و دلم خ دهیروز بود من ند

دستم رو گرفت و  دیکه کنارم رس نیباهاش برخورد کنم تا بفهمه که از دستش ناراحتم. هم یجد کمیداده بودم که 

 من رو به دنبال خودش به درون کوچه برد.

 ؟یکن یم کاریچ-

لب  یرو یبود لبخند گشاد ختهیصورتش ر یطرف تو هیاز  لختش یمشک یو روش رو به سمت من کرد موها ستادیا

 باشم. یجد کمی دیخب با یذره شده بود ول هیدلم براش  نکهیهاش بود. اخم کردم با ا

 ه؟یو گفت: چته تو دختر! اخمت واسه چ دیخند
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 نگاهش کردم. یجد یلیخ

 .رمهیبرم د دیکارت رو بگو، با-

 صورتم آورد کیاومد و سرش رو نزد کینزد

 ؟یاز دست من ناراحت -

 نگاه کردم. یا گهیطرف د به

 ناراحت باشم؟ دینه چرا با-

به خودم  هویشوک بودم  یکه تو یبغل گرمش فرو رفتم. کم یدستاش رو دور شونه هام حلقه کرد و من تو هوی

 ازم فاصله گرفت. یحرف چی. اونم بدون هامیب رونیاومدم و تقال کردم که از بغلش ب

 .یرفع ناراحت یهم برا نیا- 

 به اطراف نگاه کردم. یو ناراحت ینگران با

 ؟یستیمن ن یبروچرا تو اصال به فکر آ-

 ! خوشکله؟هیآبرو خانم ک نیو گفت: حاال ا دیخند

 .دمیکش یپوف

 کوچه؟ نیا یتو یمن رو آورد یمزه. حاال برا چ یب-

 دستش اشاره کرد. یکارت تو به

 کارت رو به سمتم گرفت.« .جمیبودم؟ از بس گ دیدستش ند یکارت رو تو نیمن چرا تا االن ا وا»

 .یخوام تو هم باش یامشب تولدمه. م- 

 رو ازش گرفتم. نگاهم

 .امیپسندم. نم یشما رو اصال نم یها یمن مهمون ینه مرس-
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 .ایب میکن یحال م یگذره کل یساده ست. بهمون خوش م یمهمون هیو گفت: جون هانا  دیخند

 نه تکون دادم. یرو به معن سرم

 .ینه مرس-

 برمت. یجلو خونتون و به زور م امیهم که خودم م یومدی. نیکه اومد یشد و گفت: اومد یجد

 آورد. کیرو نزد سرش

 .میهم جد یلیخ- 

 ش نگاه کردم.با تعجب به راه رفته یرفت. کم رونیبه صورتم نگاه کرد و از کنارم رد شد و از کوچه ب یکم

 ناز کنم ها! کمیخواستم  ی. مونهیوا د-

دادم  یهام رو اون جا انجام م دیخر شهیکه هم یراست به سمت پاساژ هیگرفتم و  نیماش هیاومدم و  رونیکوچه ب از

اومدم که  رونیچشمم رو نگرفت. از پاساژ ب یچیه یکردم ول رورویرفتم. وارد پاساژ شدم و تک تک مغازه ها رو ز

 یامتحان هیمغازه تا  یبدک نبود بنظرم. پس رفتم تو هداشت ک ترنشیو یتو یلباس مشک هیمغازه بزرگ کنار پاساژ 

 بکنم.

 کنم. خوام پرو یرو م نیتریو یتو نیبدون آست یسالم آقا. اون لباس مشک-

تکون داد و به سمت لباس رفت و برام آوردش. لباس رو گرفتم وارد اتاق پرو  یبود سر انسالیمرد م هیکه  فروشنده

 ریحر یرو یو پارچه  ریلباس حر رینداشت و جنس پارچه ز نیکه آست یلباس مشک هی دمیشدم. لباس رو پوش

 نیی. باال تنه اش تنگ و پاکیساده و ش یلیبلند تر بود خ یزانو و از پشت کم یگرد و از جلو تا رو قهیبود.  پوریگ

رو بخرم. از  نیگرفتم که هم میتنم نشسته بود و ازش خوشم اومده بود. پس تصم یداشت. تو نیچ یو کم یدامن

همون نگاه اول  یرفتم و تو یو دوباره وارد پاساژ شدم به سمت کفش فروش دمیس رو خراومدم و لبا رونیمغازه ب

مخمل پاشنه بلند که جلوش بسته و دور مچ پا بند داشت، افتاد و به دلم نشست.  یکفش مشک تجف هیچشمم به 

 دیسف یگل ول جفت گوشواره به شکل هیمغازه  هی یهم داشتم فقط تو یمشک یدست فی. کدمیهمون کفش ها رو خر

رفتم. راستش اصال  د،شهر معروف بو یتو یلیکه خ یاومدم و به سمت کلوپ عطر فروش رونیو از پاساژ ب دمیخر

ها رو داشت.  نیبهتر زیکم نداشت و از همه چ یچیبچه پولدار بود و از ه هیبخرم خب اون  یدونستم براش چ ینم

و خوش بو  نیاز مغازه دار بهتر میدیو شلوغ که رس کیذهنم نبود. به مغازه بزرگ و ش یتو یخاص زیجز عطر هم چ
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و به شکل  شهیساده که سرش هم ش یعطر مشک شهیش هیکه اون هم  مبرند عطر رو خواست نیو معروف تر  نیتر

 نیزم یرو فتمیب بود همون جا کینزد دیمبلغ رو گفت مغزم سوت کش یبود آورد. راستش وقت یستالیو کر یا رهیدا

. دبو ادیز یمن کم یمن و خانواده  یخب برا یول ستین یزیمبلغ چ نیسوشا ا یدونم که برا یهزار تومان!  م ۸۰۰

 یقیاومدم و نفس عم رونی. از مغازه بدمیرو که داشتم دادم و عطر رو خر یبخاطر سوشا تموم پس انداز چند ماه یول

 گرفتم و به سمت خونه حرکت کردم. ی. تاکسادیکه سوشا خوشش ب دوارمی. امدمیکش

*** 

اتاق بود  یکه تو یجالباس یرو میدست فیو ک یهمراه شال نازک مشک آوردم و رونیبلندم رو از تنم ب دیسف یمانتو

بزرگ داخل اتاق  نهیآ هیو  یامشبه که چند تا جالباس یبود فقط فکر کنم برا یسوشا خال یاتاق ها نیگذاشتم. ا

 یساپورت نازک و کت رو هیکاش  یخوب بود. ول یلیتنم نشسته بود و خ یلباسم تو ستادمیا نهیآ یجلوگذاشتند. 

دختر  نییشد که معذب باشم هر چند مطمئنم اون پا یباعث م یلختم هر چند که کم ول ی. پاهادمیپوش یلباسم م

 یکج تو یبه موهام که صاف و کم ی. دستادیکه لباس من در برابرشون به چشم نم نمیب یرو م ییها و لباس ها

رژ گونه کمرنگ و به رنگ  یبه لب هام و کم یرژ کالباس یو کم یچشم هام دود شی. آرادمیکش دمبو ختهیصورتم ر

 اومد. یخب بهم م یساده بودم ول یلیبه  گونه هام زده بودم. خ یکالباس

 یدختر پسر تو یبودند چون فقط تعداد کم ومدهیناومدم. انگار که هنوز مهمون ها  نییاتاق خارج و از پله ها پا از

و با هم خوش و بش  ستادهیتق تق کفش هام باعث شد نگاه چند تا پسر که کنار پاگرد پله ها ا یسالن بودند. صدا

 یو صندل زیتوجه از کنارشون گذشتم. به سمت م یباشم و ب لکسیکردم ر یمن سع یکردند به سمتم برگرده ول یم

از خونه،   یینشستم. گوشه ها یزیپشت م یصندل یوسط سالن گذاشته بودند رفتم و رو ایکه گوشه و کنار و  ییها

ها پر بود از ژله،  زیم یگذاشته بودند که رو لیبزرگ و طو زیم هیمشروب گذاشته بودند و هر طرف  کیکوچ یبار ها

 رنگارنگ. یها ینیریش و وهیم

و  یپولدار و باکالس، الکچر یتر شدند دختر ها و پسر ها شیبار شاهد اومدن و بکه من نشسته بودم. هر  ییجا اون

بودم. هر بار منتظر سوشا بودم که از  بایساده و ز ییدختر ها یو گاه ظیغل شیزننده و آرا یبا لباس ها ییدختر ها

تونم بخاطر لباس هام از جام بلند نشم که  یکه م ییتا جا دمکر یم یسع دیازش نبود. با یخبر چیه یتو ول ادیدر ب

 رضایجا عل نیا امیکه راحت تر ب نیا یبرا یشد؛ حت یباعث معذب بودنم م یلیلختم خ ینباشم واقعا پاها دید یتو

 من رو تا دم در رسوند.

 یش ممگه عروسه! چقدر طول اد؟یسوشا چرا نم نیا»ضرب گرفتم.  زیم یزده بودم رو یناخن هام که الک مشک با

و  غیج یاومد افتاد. صدا یم نییو سرم رو بلند کردم که نگاهم به سوشا که داشت از پله ها پا دمیکش یپوف« ده.
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 باشیجذب و ز یاون کت و شلوار مشک یتو سوشا دمید یکه م یزیدست و داد پسر ها اصال برام مهم نبود تنها چ

دوست هاش دست تکون  یدستش برا یکیشلوار تنگش کرده بود و با اون  بیاز دست هاش رو داخل ج یکیبود. 

انداخت.  یتر دلم رو به لرزه م شیب شهیبود و اون لبخند دختر کشش از هم ختهیصورتش ر یداد. موهاش تو یم

 یارب نیاول نیپسر بگم بازم کمه! ا نیا تیاز جذاب یبگم هر چ یخدا چ یوا راواتش،کت و اون ک ریز دیسف رهنیپ

 اومد. یو چقدر که بهش م دمشید یو کت و شلوار م یلباس رسم یبود که تو

فرد مشهور داره از اون پله ها  هیکردند انگار که  یو داد م غیزند و ج یبراش دست م نیمهمون ها هم همچ نیا

فرد مشهور  هیشباهت به  یداد ب یکه براشون تکون م یخب سوشا با اون ژست خاص و اون دست یول ادیم نییپا

 بود. رینظ یمن اون ب ینبود. خدا

خون به  دیتو سرت که بساط حرص خوردن و غصه خوردن و دق کردنت به راه شد هانا خانم. امشب رو من با خاک»

 «جلف حرص بخورم. یدختر ها نیاز دست سوشا و ا دیقدر که با نیجگر بشم ا

داشتم  لکسیکرد. من از جام بلند نشده بودم و ر یم یپرسچشمم هنوز به سوشا بود که با دوستان و اقوام احوال  

داشت. به سمت سوشا  ییبایو ز میمال شیتنش بود و آرا یدختر که لباس قرمز بلند هیکردم.  یبه سوشا نگاه م

بغل  ید دست هاش رو ازم باز کرد و دختر با ناز تویاون رو که د یدختر ها دست داده بود ول یرفت. سوشا با همه 

 .دمیآه مانند کش یا رفت. نفسسوش

 تازه اولشه هانا. نیا-

اخم  هویسوشا چشمش به من افتاد. با لبخند به سمتم افتاد. از جام بلند شدم که  هویاز سوشا فاصله گرفت.  دختر

 «نبود. ادتیباش. تو که من رو اصال  الیخ نیسمتت؟ به هم امیمن ب یانتظار دار هیچ»کرد. 

 نداره؟  نیبا حرص گفت: هانا، چرا لباست آست دیکه به من رس نیهم

کرد بلند نباشه گفت: چرا  یم یکه سع ییو صدا تیچشمش افتاد به پاهام. با عصبان هویبگم  یزیخواستم چ تا

 پاهات لخته هانا؟

 به من؟ یداد ریهمه دختر و دست دخترات پاهاشون لخته گ نی! اهیتعجب گفتم: وا، خب مگه چ با

 .دیکوب زیم یدستش رو رو کف

 هانا؟  یکن یم سهیتو... تو خودت رو با اونا مقا-
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از دوست هاش صداش کرد. نگاهش و از من گرفت و بدون گفتن  یکیبگه که  یزیو خواست چ دیکش یقیعم نفس

 ازم دور شد.  یزیچ

دو رو برش  یو خوشحال داشت با دوست ها و دختر ها لکسیر یلیگلوم نشست. نگاهم به سوشا بود که خ یتو بغض

 .دیخند یم

 .گهید یدختر ها یو لبخند و خنده هات برا یمنه، خوش یداد زدن و اخم هات برا-

تنش نشسته بود.  یتو یلیخ شیبه سمتم اومد. کت و شلوار مشک رهیت یقهوه یو چشم ها یمشک یبا موها یپسر

 .ستادیکنارم ا

 د؟ید یدور رقص رو به من م هی. افتخار دیینهامن از اون موقع چشمم به شماست که ت دیسالم خانم. ببخش-

 یبلندش افتاد. دندون هام رو رو یحوصله داره که دوباره چشمم به سوشا و خنده ها یبابا ک الیخ یبگم، ب خواستم

 هم فشار دادم و از جام بلند شدم. رو به پسر کردم و لبخند زدم.

 البته.-

که با لبخند نگاهم کرد و گفت:  میرفت یم دندیرقص یها باهم م که دختر و پسر ییبه سمت جا میپسر داشت همراه

 دونم؟ یمن اسم شما رو هنوز نم دیدون یم

 هانا.-

 اش گذاشتم. نهیس یو دستم رو رو ستادمیکمرم گذاشت و منم رو به روش ا یرو رو دستش

 منم مهران هستم خوشبختم هانا خانم.- 

 زدم. یکم جون لبخند

 .نیهمچن یمرس-

زدم  یدونم کجا رفته بود لبخند ی. نمدمشید یسالن نم یاش نگاهم دنبال سوشا بود که تو طول رقص من همه یتو

 !رونیبرم ب دیبا یمن کم دیو رو به مهران گفتم: ببخش

 دستش رو از رو کمرم برداشت و ازم فاصله گرفت. مهران
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 .دییالبته بفرما- 

سالن بزارم و برگردم  یتو زیم یرو یکادو ها ونیواستم کادوم رو مخ یفاصله گرفتم و به سمت پله ها رفتم م ازش

 شد رو نداشتم. یم میکه همه اش باعث ناراحت ییصحنه ها دنیخونه. اصال حوصله اون خونه و مهمون هاش و د

از اتاق ها و داشت به  یکی واریاش رو داده بود به د هیطبقه باال گذاشتم چشمم افتاد به سوشا که تک یرو که تو پام

 کرد هول کردم. یمن نگاه م

 ؟یکن یم کاریجا چ نیا ی! مهمون هات رو ول کردییجا نیتو... تو ا-

 آورد تا هم قد من بشه. نییزد و به سمتم اومد سرش رو پا یپوزخند

 هم که خوبه! دندیرقص-

بود.  ادیز یلیخ گهیالکلش هم که د یکردم. چشم هاش قرمز شده بود و بو ینگفتم و فقط داشتم نگاهش م یزیچ

با  ستادیچسپوند و رو به روم ا واریشد. بازوم رو گرفت و من رو به د یم الیرفتم وگرنه واو یاز دستش در م دیفقط با

 ؟یبلند شده بود جات: چرا از دیکش یبازوم م یانگشتش آروم و نوازش گونه رو

 شدم؟ یبلند م دیگفتم: چرا نبا یتند با

سالن  یمن هم تو ؟یدیرقص یالدنگ م یگفت: چون لباست مناسب نبود. چرا با اون پسره  تیحرص و عصبان با

 .دمیرقص یخودم باهات م یگفت یخواست م یبودم اگه دلت رقص م

 کردم. یا گهیرو به سمت د نگاهم

 .یدیرقص یو باهاشون م یداد یرو م گهید یجواب دختر ها دیش باهمه یکرد یتو که فرصت نم-

 چشم هام نگاه کرد. یتو

 سمت من. ادین یا گهیکس د چیتا ه شمیپ یاومد یتو م- 

تر فکر کنم که حرفش چه  شیلب هام کاشت نذار ب یکه رو یبود و البته با بوسه ا یجور هینگفتم حرفش  یزیچ

که از فرط تعجب گرد شده  ییشک بودم و با بهت و چشم ها یآروم و کوتاه. من فقط تو یداشت.  بوسه ا یمعن

خنده از پشت سر سوشا باعث شد که به  زپر ا ییبگه که صدا یزیکردم. لب باز کرد تا چ یبودند داشتم نگاهش م

 پشت سر برگرده.
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 .ایاومده ب کیبزار واسه شب. االن ک ستیکار ها ن نیاالن وقت ا ؟یکن یم کاریداداش سوشا چ- 

شد نشان از رفتنش داد. خداروشکر که من صورت پس رو بخاطر کله  یقدم هاش که هر بار کم تر م یبعد صدا و

باشه. سوشا ازم فاصله گرفت و پشتش رو به من  دهیطور من رو ند نیبودم که اون هم هم دواریو ام دمیسوشا ند

 کرد.

 نییپا ایب- 

 لبم گذاشتم  یرفت. دستم رو رو نییخودش از پله ها پا و

 «کثافت ی سرهپ»

بهم  یحس چیکه مست بود و ه نیداد ا یبهم م یبود اما حس بد نیریکه ش نیبوسه اش با ا ،یلیبودم خ ناراحت

 برام عذاب آور بود. یلینداشت خ

رفتم و با عجله از  نییدنبالم. از پله ها پا ادیدادم که ب امیپ رضایو به عل دمیاتاق شدم و مانتو و شالم رو پوش وارد

 خدمت ها رفتم. شیاز پ یکی. به سمت نهیسالن خارج شدم تا سوشا من رو نب

 خانم؟-

 سمتم برگشت. به

 جانم؟-

 زدم. یمهینصف ن لبخند

 عجله دارم. کمیبرم  دیمن با دیبد یراه  یمن رو به آقا یکادو نیا دیببخش-

 بپرسه. صدام بود که باعث شد ینگاهم کرد فکر کنم بغض تو یکم

 حالت خوبه خانم؟-

 رو تکون دادم. سرم

 از طرف هانا بود. با اجازه. دی. بگیبله من خوبم مرس-
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تر از در خونه  نییپا یکم اطیاز ح رونیگذشتم و ب اطیح یسنگ فرش ها یبا عجله از خونه خارج شدم. با دو از رو و

 .نهیاومد من رو نب رونیکه اگه سوشا ب ستادمیا یکیتار یتو

 یپا یتر آورد و جلو نییرو پا نیاومدم و اون هم ماش رونیب یکیکه از تار ستادیکنار در ا رضایعل قهیاز ده دق بعد

 . سوار شدم.ستادیمن ا

 باز مزاحمت شدم. دیببخش یکه اومد یسالم مرس-

 زد. یلبخند

 کنم دختر خاله. یخواهش م- 

 شدم رهیخ رونینگفتم و به ب یزیچ

 «شدم؟ یگشتم و هر بار ناراحت نم یبر م یبا خوشحال یمونمه هیشد من از  یم یک»

*** 

 

 یصندل یرو فتهیلحظه چشمم به چشم سوشا ب کیانداختم و وارد کالس شدم اصال دوست نداشتم  نییرو پا سرم

 نشست  یصندل یدسته  یرو یدادم. دست رونیبه تخته نگاه کردم. نفسم رو با فوت ب مینشستم و مستق

 سوشا افتاد. یعصب یسرم رو بلند کردم نگاهم به چشم ها «اخدای»

 .یرفت یبعد م یگفت یم یخشک و خال کیتبر هیحداقل -

 بهت برده بود. یخورد من رو تو یم مینیکه به ب یادکلن یفقط بو دمیفهم یمن حرف هاش رو نم اما

 «شه! یخدا باورم نم یاز ادکلن من زده؟ وا یعنی»

 باز کردم و آروم گفتم: تولدت مبارک. لب

 خب بعدا کارت دارم. یول ستیخانم، االن جاش ن یگفت یم شبید دیزد: با یپوزخند

 نگاهمم نکرد. یخودش نشست و حت یصندل یبرد و از کنارم گذشت و رو نشیشلوار ج بیرو داخل ج دستش
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گه فقط آرزو داشتم کالس زود تموم شه تا من با سرعت نور از اون جا و  یم یدونستم استاد چ یاومد. اصال نم استاد

شدم.  یدادم و باز خامش م یبودم، عاشقش بودم حرف هاش رو گوش م ونشیسوشا خارج بشم. ساده بودم، د دیاز د

شب  بهتر بود. بس بود یجور نیافتاد. ا ینم مشرفتم و چشمم به چش یم دیشدم فقط با یازش دور م دیفقط با

 یو تحمل م دمید یم دیبا یبس بود اون همه عذاب و دل شکستن. اون عوض بشو نبود تا ک ،یو ناراحت یزار هیگر

رو جمع کردم  لمیبس بود. کالس تموم شد با سرعت وسا گهینه د دمش؟ید یو اون م نیبغل ا یتو دیبا یکردم؟ تا ک

زد با دو از  یکه داشت اسمم رو صدا م دمیسوشا رو شن یگذشتم که صدا یشدم. داشتم از راهرو م جو از کالس خار

 رفتم.  رونیب اطیراهرو و ح

 کردم که  یبا خودم تکرار م یه

 «فقط برو هانا. برنگرد. نگاهش نکن، جوابش رو نده، فقط برو. ولش کن. جوابش رو نده. فقط گمشو برو. هانا»

 لحظه صبر کن. هیکارت دارم  ؟یکن یهانا؟ هانا با توام چرا صبر نم- 

تنه  یکیرفتم و هر بار به  یداشتم با سرعت راه م نیرو همچ ادهیبه پ دمیرفتم. رس یمن کر شده بودم و فقط م اما

 هیتک یصندل یگرفتم و سوار شدم. سرم رو به پشت یتاکس هی ابونی. سر خونمیکردند د یزدم که همه فکر م یم

 .دمینفس راحت کش هیدادم و 

 «راحت شدم. شیآخ»

 قرمزه دنبال شماست؟ ینیقرمزه!  همون المبورگ نیماش نیراننده گفت: ا یآقا هویهام رو بستم که  چشم

 اخدای-

 ادیداره دنبال ما م یبا چه سرعت نیکه سوشا با ماش دمید یعقب داشتم م ی شهیسرعت به عقب نگاه کردم از ش با

 روم رو به سمت راننده کردم.

 دم. یبهتون م دی. هر چقدر بخوامیگمش کن دیآقا تروخدا با سرعت بر-

 تر کرد. شینگفت و در عوض سرعتش رو ب یزیچ راننده

شد و اون قدر با سرعت  ینم الیخ یسوشا ب یکرده بود ول نییها و کوچه ها رو باال و پا ابونیتموم خ چارهیب راننده

 دادم و یزد و من جوابش رو نم یر هم زنگ مبزنه. هر با نیبود از پشت به ماش کیاومد که هر بار نزد یدنبالمون م

ده و من چقدر نگران راننده بودم  یکار دست سه تامون م هیداره  نگهداده بود که اگه به راننده نگم که  امیآخر سر پ
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به پشت  میشد یگذشت. وارد کوچه یکرد و از کوچه پس کوچه ها م یم یو دقت داشت رانندگ تیکه چقدر با جد

 زد. یراننده لبخند با غرور دمیسوشا رو ند نیسرم نگاه کردم که ماش

 گممون کرد! یانگار-

 .دمیکش یراحت نفس

 دردسر انداختم.  یراننده شما رو هم تو یآقا یاره خداروشکر، مرس-

 انداخت. نییو سرش رو پا دیکش یجو گندم یموها یتو یدست

 کنم خانم. یخواهش م-

 آوردم. رونیپولم رو ب فیبردم و ک میمشک یله رو داخل کو دستم

. دیفتیدردسر ب یخوام شما هم تو یرم نم یم ادهیپ گهیجا به بعد رو د نیشم. از ا یم ادهیجا پ نیهم گهیمن د-

 چقدر بدم خدمتتون؟

 مهربونش نگاهم کرد. یقهوه ا یراننده با اون چشم ها مرد

 .امیجا به بعدشم م نیاومدم از ا گهیجا د نیرسونمتون اشکال نداره تا ا یم دیخانم تا هر جا بر-

 نه تکون دادم. یرو به معن سرم

 .دم یزحمتتون نم نیتر از ا شیب گهیرم د ینه ممنون خودم م-

 هزار تومن رو به سمتش گرفتم. یس

 بدم خدمتتون؟ گهیکه چقدر د دیاگه کمه بگ دییبفرما-

 ممنون. اده،یهم ز یلیخجالت پول رو گرفت و گفت: نه خانم خ با

اومده  نییپا ی شهیشدم و در رو بستم از ش ادهیپ نیگذاشتم و از ماش فمیپولم رو داخل ک فیتکون دادم و ک یسر

 سرم رو داخل بردم. نیماش

 تروخدا. دیببخش ،یبازم مرس-
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 زد. یلبخند راننده

 کنم خانم، به سالمت. یخواهش م-

از سوشا نبود.  یشدم خبر رهیو به اطراف خ دمیکش یقیفاصله گرفتم، نفس عم نیتکون دادم و از ماش یسر

 یکوچه  یدور زد و از کوچه خارج شد و من هم آروم آروم و با ترس تو یکه کال گممون کرده باشه. تاکس دوارمیام

 کوچه حرکت کردم. یخلوت به سمت انتها

 شد. یتر م شیشد و ترس من داشت ب یم کیت شش بود و هوا کم کم داشت تارنگاه کردم ساع میساعت مچ به

 .ییو مکافات تو یبدبخت نیتموم ا یخدا ازت نگذره سوشا که باعث و بان-

پسر رو  هیانداختم که  یمیقد یاز خونه ها یکیبه  یکوچه بودند کم کم روشن شدند نگاه یکه تو ییخونه ها چراغ

 نهیکرد. پا تند کردم و با سرعت از کوچه خارج شدم که چشم تون روز بد نب یکه داشت به نگاه م دمیپنجره د یتو

سرو صدا برگردم که سرش رو بلند  یبود. خواستم ب ستادهیا نشیو کنار ماش واریاش رو داده بود به د هیسوشا تک

رفتم که متأسفانه سرعت سوشا از من رو از سر گ دنی. روم رو به سمت کوچه کردم و با سرعت دودیکرد و من رو د

 .دمیکش یفیخف غی. جدیو بازوم رو کش دیتر بود و باالخره بهم رس شیب

 ولم کن تروخدا بزار برم.-

 به چشم هام زل زد. یقرمز و عصب یرو فشار داد و با چشم ها بازوم

 یم یجور نیا یته تو چرا دارهانا؟ چ یکن یاز من فرار م یدار یچ یبرا م؟یمن روان م؟یسمیمن قاتلم؟ من ساد-

 .نیخواستم باهات حرف بزنم هم یفقط م ؟یکن

کرد و انگار که  یم ینیگلوم سنگ یکردم بغض تو یدهنم حس م یاشک رو تو یشدند. شور ریاشک هام سراز 

 بگم. یزیتونستم چ یشدم نم یداشتم خفه م

 بگو چه مرگته؟ ؟یتا بازو هام رو فشار داد و با داد گفت: هان؟ الل شد دو

بودم  دهیپنجره د یکه تو یکوچه بود باز شد و پسر یکه تو یمیرنگ همون خونه قد یبگم که در آب یزیچ خواستم

 اومد و با عجله به سمتمون اومد. رونیاز خونه ب

 ؟یخودت ناموس ندار ؟یدار کاریچته آقا؟ به دختر مردم چ-
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من رو ول کرد  یبازو یرو سرش خال تیخواست تا تموم عصبان یرو م یکیو فقط  هیعصب یلیکه معلوم بود خ سوشا

 اش و با داد گفت: به تو چه؟ نهیزد به کف س یکیو روش رو به سمت پسر قد بلند و الغر کرد و 

 مچ دست سوشا رو گرفت. پسر

 ؟یآورد ریبه من چه، مظلوم گ یگ یبعد م یکوچه خفت کرد ی! دختر مردم رو تویکن یم کاریچ یمردک دار-

کنم تو هم  یدختر م نیدلم بخواد با ا یتروخدا. هر کار اریدرن یادبانه رو به پسر گفت: سوپر من باز یب یلیخ سوشا

 .یبکن یتون ینم یغلط چیه

انگار نه  یبشه ول الیخ یکردم که بلکه ب یافتادم و هر بار آروم سوشا رو صدا م یاون وسط داشتم از ترس پس م من

 .دمیکش یبلند غیصورت سوشا ج یکه پسر زد تو یبا مشت .دیشن یانگار اصال نم

 ...یوا-

 به پسر کرد. یدستش گرفته بود سرش رو بلند کرد و با پوزخند نگاه یبود و صورتش رو تو نییکه سرش پا سوشا

 دم الدنگ یجِرت م-

بلند شه.  نیزم یکرد که پسر از رو یلحظه هم صبر نم هیشد. اصال  یم الیخ یبه صورت پسر زد حاال مگه ب یمشت و

 یمگه تکون م یول دمشیعقب کش یبا لگد و مشت  به جون پسر افتاده بود. به سمتش رفتم و بازوش رو گرفتم و کم

 خورد.

 ولش کن. شیشو کشت الشیخ یسوشا تروخدا ب-

 بود و گونه اش قرمز شده بود. ختهیصورتش ر یبه سمتم برگشت. موهاش تو سوشا

 .توء پس فقط نگاه کن عیهمه از صدقه سر نایبرو عقب هانا. ا-

 یصورتش با حرص و دندون ها یبلندش کرد و تو نیزم یاش رو گرفت و از رو قهیبه سمت پسر برگشت و  دوباره

 .یوفتیمثل من ن ونهید هی ریتا گ یملت دخالت نکن یشخص یتو زندگ ریبگ ادیمردک.  یدیشده گفت: زنمه فهم دیکل

حال سرش رو تکون داد. سوشا  یاومد آروم و ب یکه ازش خون م ینیو ب یزخم یشل و وارفته با صورت چارهیب سرپ

اون خونه  یکدومشون سرش رو از تو چیچرا ه یلعنت یها هیهمسا نیکه آخش در اومد. ا نیزم یپرتش کرد رو

 !؟کمک کنند چارهیپسره ب نیبه ا اندیتا حداقل ب اوردندین رونیهاشون ب



 پسر بد شدم هیعاشق 

108 
 

سال فشار و استرس تحمل کرده  کی یبد بود. امروز به اندازه  یلیرفت و واقعا حالم خ یم یاهیهام داشت س چشم

نتونستم مقاومت کنم و  یحال بودم که حت ی. اون قدر بدیو من رو دنبال خودش کش دیبودم. سوشا بازوم رو کش

 دیکوب یو خودش هم سوار شد. مشت نیماش یتود رو باز کرد و من رو پرت کر نیطور دنبالش رفتم. در ماش نیهم

 .دیچیگوشم پ یدادش تو یفرمان که من چشم هام رو بستم. صدا یرو

 کنم هانا؟  کاریمن از دست تو چ-

رو نوازش کرد  مینیب گاریس یبرداشت و روشن کرد. بو نیداشبورد ماش یرو از رو گارشیس یو بسته  دیکش یپوف

 اومد. یبدم نم گاریس یوقت از بو چیراستش ه

به صورتم بخوره و من بتونم بغضم رو قورت بدم. باد سرد که  یتازه یتا حداقل هوا دمیکش نییرو پا نیماش شهیش

بازو هام  یچشم هام تار شده بود دست هام رو رو یجلو کیتار یتنم نشست. کوچه  یتو یبه صورتم خورد لرز

کنم. به سمت  هیگر ریدل س هیباشم و  هاخواست تن یدلم مداشتم؛ فقط  یگذاشتم و خودم رو بغل کردم حس بد

صورتش و  یتو ختهیبه ر یبود. موها دهیکش گاریدونم چقدر س یرو دود گرفته بودم نم نیسوشا برگشتم ماش

 یجذاب شده بود. سرش رو که به پشت یول ادیبنظر مسخره ب دیلباسش که نامرتب و دکمه هاش که باز شده بود، شا

 .ومدیخسته بنظر م یلیچرخوند چشم هاش قرمز بود و خ تمداده بود به سم هیتک یصندل

 نه؟ یبود دهیقدر داغون ند نیتا حاال من رو ا هیچ-

. یپوش و مرتب بود کیچشم من جذاب، ش یجلو شهیدلم اعتراف کردم که نه تو هم یهام رو بستم تو چشم

 دنده. کیمغرور و خودخواه و  شهیهم

گونه ام سر خورد دستش رو آورد تا اشکم رو پاک کنه که صورتم  یاز چشمم رو یقطره اشک هام رو باز کردم چشم

 رو عقب بردم.

 فقط من رو برسون خونه سوشا.-

و به  میکه از کوچه ها خارج شد نیرو به حرکت در آورد. بعد از ا نیماش یحرف چیرو روشن کرد و بدون ه نیماش

 ؟یرفت شبیخواستم ازت بپرسم که چرا د یگفت: من فقط م یآروم ی. سوشا با صدامیدیرس یاصل ابونیخ

 دمیکش یقیعم نفس

 شده بود. رمیکار داشتم، د-
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 کرد. ینوچ

 ؟ینه دروغ نگو. بگو چرا رفت-

 بفهمه. دیبدونه اره؟ باشه با خواستیکردم م نگاهش

 توش بود. یکثافت کارکه فقط گند و  یمهمون هیرو نداشتم  کریدر و پ یچون تحمل اون جشن مسخره و ب-

 شد. رهیچشم هام خ یغم تو با

 ؟یدونست یتو که م یپس چرا از اول اومد-

چون  ،یلعنت امیچون نتونستم ن ،یکردم آدم شد ی. چون فکر میکردم عوض شد یداد و حرص گفتم: چون فکر م با

 دوست دارم.

 نیراننده ماش یعصب یبوق بلند و صدا یبه جلو پرت شدم و از ترس چشم هام رو بستم.صدا نیماش ییهویتو قف  با

گرد شده و آروم  یی. سوشا با چشم هامیترمز کرد ییداد که واقعا بد جا یگذشتند نشون م یکه از کنارمون م ییها

کرد.  یبه جلو نگاه م یگنگبود و فقط داشت با  تگفت، ساک ینم یزیرو روشن کرد و دوباره حرکت کرد. چ نیماش

 آروم شونه اش رو تکون دادم.

 سوشا؟-

 نگاهم کرد. گنگ

 ؟یگفت یتو چ-

 یگرفته ا یشدند. با صدا ریرو گرفته بودم از چشم هام سراز شونزشیر یوقت بود به زور جلو یلیکه خ ییها اشک

 دونم... یبه حرفم فکر نکن... من نم ادیفقط تو... ز یچیگفتم: ه

بود خب انتظار داشتم سرم  بیهول کرده بودم. عکس العمل سوشا برام عج ییجورا هیبگم  یدونستم چ ینم اصال

چرا مات  یآب یمن اون چشم ها یشد. خدا رهیچشم هام خ ینگاهم نکنه. تو یبا بهت و گنگ یجور نیا یداد بزنه ول

 دیشن یدختر نم هیحرف رو از  نی! مگه هر روز ادنبو یسوشا عاد یحرف برا نیکردند مگه ا یو مبهود من رو نگاه م

 شده بود؟ یطور نیپس چرا ا

 نکن خب، به من بگو، حرفت رو تکرار کن. هیهانا گر-
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 دمینال

رو تحمل کنم  یا گهیتونم بودنت رو با کس د یمن گفتم دوست دارم سوشا آره من دوست دارم. عاشقتم، نم-

 رفتم. یاز مهمون شبید نیهم یده برا یکارهات عذابم م

مدت  نیوجب چه صد وجب. بزار بفهمه که دوسش دارم. بزار بفهمه ا کی هیآب از سر من گذشته بود چه  گهید

سوشا افتاد که قرمز شده بود انگار که اشک درون چشم  ی.  نگاهم به چشم هادمیچقدر بخاطر کار هاش عذاب کش

بشن. با دقت نگاهش کردم که روش رو به سمت  ریهاش جمع شده بود و هر لحظه ممکن بود که از چشم هاش سراز

گذاشت. آروم صداش کردم اما اصال جوابم  نیلبه پنجره ماش یداد و دستش رو رو نییرو پا شهیجلو برگردوند و ش

 . ختندیر یدست هام م یاومدند و رو یم نییتر از چشم هام پا شیشک هام با سرعت برو نداد. ا

 واقعا خفه کننده بود. تحمل اون سکوت برام عذاب آور و سخت بود. نیماش یفضا

 ؟یچ نمشینتونم از دور هم بب یحت گهیاگه د نه،ینخواد من رو بب گهیحرف رو زدم، اگه د نیچرا من ا خدا

که به خونه  یبودم تا وقت دواریبد بود. فقط ام یلیرفتند و حالم خ یم یاهیمردم چشم هام س یمخدا، داشتم  یوا

 و اشک هام رو پاک کردم. دمیرو باال کش مینی. بارمیبرسم بتونم طاقت ب

بود که اصال  ریو من اون قدر فکرم درگ میبود دهیبه خونه رس یرو نگه داشت، به اطراف نگاه کردم وا نیماش سوشا

شدن منصرف بشم و به  ادهیسوشا باعث شد که از پ یرو باز کردم که صدا نی. در ماشمیدیرس یکه ک دمینفهم

 سمتش برگردم.

 ینم کتیوقت نزد چیوگرنه ه یبه من دار یحس نیدونستم که تو همچ یبه بعد نه من و نه تو. من نم نیهانا از ا-

. برو به نمتیعنوان بب چیبه ه گهیخوام د ینم ایسمت من ن گهیپس لطفا د نمیب یدوست م هیشدم و من فقط تو رو 

 سالمت.

 یگفت من برم برا یچ نیشده بود. الل شده بودم ا رهیکرد فقط به جلو خ یطول حرف زدن اصال به من نگاه نم یتو

 !؟نهیخواد من رو بب ینم گهید شهیهم

 هول بازوش رو گرفتم. با

 حرف ها...  نیاصال... ا یچ یعنیمن...  یگ یم یسوشا چ-

 بگم. یدونستم چ یتته پته افتاده بودم اصال نم به
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 .میزنم بزار دوست بمون یحرفش رو هم نم گهید یکنم به من گوش کن من دوستت دارم خب ول یسوشا خواهش م-

 نگاه کردن به من دستم رو از بازوش جدا کرد. بدون

 رم.ب دیشده منم با رید گهیبرو هانا لطفا، د-

 .دمیرو گفت فهم نیسوشا ا یشده بودند فقط وقت ریاشک هام دوباره سراز یدونستم چطور و ک ینم اصال

 نکن هانا، فقط برو لطفا. هیگر-

 با بهت اسمش رو صدا کردم.  دمیبه صورتم کش یدست

 سوشا!-

گلوم بود،  یهنوز تو یزیچ هی یکردم ول یم هیکه داشتم گر نیشم با ا یکردم دارم خفه م ینگفت، حس م یزیچ

 !؟هیچ نیخدا خفه شدم ا یوا دمیبه گلوم کش یو درد آور. دست نیسنگ

حالم بهتر  یباعث شد که کم نیماش رونیپاک و سرد ب یهوا دمیکش یم قیشدم تند تند نفس عم ادهیپ نیماش از

نه گاز داد و از کنار من که به من نگاه ک نیباعث شد به سمتش برگردم سوشا بدون ا نیروشن شدن ماش یبشه. صدا

 و مردم. آوردمکه من شکستم، نفس کم  دیخارج شد و ند دمیرد شد. دور شد، از د

که سوزش  ییکوچه و سرما به راه رفته سوشا با چشم ها یکیاون تار یطور تو نیدونم چقدر گذشت که من هم ینم

 مامان رو من رو به خودم آورد یبودم که صدا رهیگونه ام خشک شده بود خ یکه رو ییداشت و اشک ها

 ؟یسادیهانا چرا اون جا وا-

که  یکرد نگاه کردم لبخند مسخره ا یبود و داشت با تعجب نگاهم م ستادهیا اطیچهارچوب در ح یمامانم که تو به

 بود زدم و به سمتش رفتم. یدهن کج هی هیتر شب شیکردم ب یحس م

 کردم. یاش  نگاه م من رسوند االن رفت داشتم به راه رفته گهید میبود رونیبا دوستم ب دیمامانم ببخش یچیه-

 .دیموهام رو بوس یرو مامانم

 داخل. ایباشه مادر ب-

 شده؟ یمگه چ دیخند یکردم صورتش بشاش و چشم هاش انگار م نگاهش
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 ؟یدیشده؟ اصال تو من رو از کجا د یمامان چ-

 چروک شده بود رو باال آورد و صورتم رو قاب گرفت. یخنده دست هاش که کم با

صدات گرفته ست و چشم هات  ی. تو خوبدمیخوشحالم، تو رو از پنجره آشپزخونه د یلیخ یدون یمادر نم یوا-

 سرخ شده؟

 و شادش نگاه کردم. یمشک یتعجب به چشم ها با

 ؟یقدر خوشحال نیشده چرا ا یچ یول یمن خوبم مامان -

 یسوخت و گلوم درد م یحال بودم، چشم هام م ی. بمیو وارد خونه شد دیرو گرفت و من رو دنبال خودش کش دستم

 اتاقم برم. یقدر شاد بود رو بشکونم و تو نیتونستم دل مامانم رو که االن ا ینم یکرد ول

 مبل ها نشسته بود. یکه رو دمید یهال که شدم بابا رو رو وارد

 .ییسالم بابا-

 لبخند نگاهم کرد. با بابا

 .یسالم گل دختر خوش اومد-

 .دیکه اون هم صورتم رو بوس دمیو نرمش رو بوس یجو گندم یموها یسمتش رفتم رو به

 بابا جونم. یمرس-

 ن؟یسمت مامان رفتم و گفتم: شما شام خورد به

 رو تکون داد. سرش

 ؟یاره مادر، تو چ-

 تکون دادم. یدروغ سر به

 خوردم. یبله مامان-

 مبل ها نشستند، روم رو به سمتشون کردم. یو مامان رو بابا
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 ییجورا هیکنم  یکنه حس م یدونم گلوم در م یاتاقم نم یاگه من برم تو دیش یبابا، مامان از دستم ناراحت نم-

 سرما خوردم.

 با لبخند سرش رو تکون داد و گفت: نه گل دختر برو استراحت کن. بابا

 گذاشت. میشونیپ یستش رو رواز جاش بلند شد و د مامان

 صدات گرفتست برو قرص هم بخور بعد استراحت کن. یخداروشکر، ول یتب ندار-

 چشم.-

چند تا قرص مسکن خوردم و به سمت اتاقم رفتم. در رو که پشت سرم  نتیکاب یسمت آشپزخونه رفتم و از تو به

 نیشد چرا ا یزد. اصال چ یم شمیسوشا آت یحرف ها ادیاومدند.  نییبستم اشک هام خود به خود از چشم هام پا

 نه؟یمن رو بب گهیخواست د یشد چرا نم یطور

 رهیخ دیتخت انداختم و به سقف سف یپرت کردم. خودم رو رو یرو از تنم در آوردم و گوشه ا میسرمه ا یمانتو

 فکر کنم. دیدونستم به کدوم با ینم یسرم بود. ول یفکر تو یبودم کل یجور هیداد  یبودم مغزم ارور م یشدم. خال

اومدند.  یم نییمنم تند تر و تند تر از چشم هام پا یو اشک ها دندیسرم چرخ یسوشا دوباره و دوباره تو یها حرف

 دهنم گذاشتم تا هق هقم بلند شه و مامان و بابام نگران نشند.  یو دستم رو جلو دمیطرف چرخ هیبه 

 .یو سخت یهمه ناراحت نیا ه،یهمه عذاب و گر نیلعنت به ا-

نبود. به سوشا فکر کردم  یچیکه قرار بود شروع بشه ه یزیدر برابر چ دمیکه قبال کش ییها یو سخت هیفکر کنم گر 

که موهاش رو  نیبه ا لمیم دنشونیلخت و نرمش که هر بار با د یمشک یجذاب، به اون موها یآب یبه اون چشم ها

آخه من چطور فراموشش کنم؟ چطور خاطرات کم،  نش،یریگرم و لبخند ش یشد. اون بغل ها یتر م شینوازش کنم ب

 ممکنه. ریغ نیا یببرم. وا ادیبدمون رو از  یخوب و حت

از سوشا رو در  یکه ذره ا یزیهر چ زیبه سوشا، به خاطراتمون، به حرف هاش و به همه چ ز،یکردم به همه چ فکر

 خودش داشت.

 یکه هر وقت به هر جاش نگاه م یشده بود. سلول کیو کوچ کیسلول تار هیاتاق برام خفه کننده و اتاق مثل  یهوا

کرده بودم که  هی. اون قدر گردمید یهر گوشه اش م یرو تو بایلبخند جذاب و ز هیرنگ و  یآب ی لهیکردم دو تا ت

اصال  یم و اون پنجره رو به روم رو باز کنم ولبر هخواست ک یدلم م یلی. خدید یاتاق رو تار م لیچشم هام وسا
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هم  یزند کم کم چشم هام رو یآسمون که بهم چشمک م یشب و ستاره ها یکیتوانش رو نداشتم. با نگاه به تار

 لب زمزمه کردم ریافتاد و آروم ز

 اون پنجره رو باز کنه تا خفه نشم... کاش. یکاش کس-

 یشد شده بودم. سه روز که اصال حرف یجا به جا م یکم هیتخت  یفقط رو یمرده متحرک که گاه هیروز مثل  سه

دهنم که من بخورم. همه نگرانم  یبزار تو یزیچ هیخوردم و مادرم مأمور شده بود که به زور  ینم یزیزدم و چ ینم

ط نگاهش کردم و از من فق یتا باهام حرف بزنه ول اومد رضایبار هم عل هی ی. حتگفتم ینم یچیشده بودند و منم که ه

 اومد اصال حس حرف زدن نداشتم. یم نییچشم هام اشک بود که پا ی گوشه

بسته بودم رو باز کنم. مامان وارد اتاق شد و  ادیباز شدن در باعث شد چشم هام رو که از سوزش و درد ز یصدا

هربونش آروم و نوازش گونه م ینگاهم کرد و با دست ها یرو برداشت و کنار تختم نشست. کم رمیتحر زیم یصندل

 . دیموهام دست کش یرو

حال  نیشده که تو به ا یپس بگو که چ یدونم سرما نخورد یبا خودت؟ من که م یکن یم یطور نیچرا ا زمیهانا عز-

 .یو روز افتاد

 نگرانش کردم. یبه چشم ها ینگاه

 مامان. ستین میزیمن که چ-

و از جام تکون نخوردم. منم که سه روزه نرفتم  دمیتخت دراز کش یمنم که سه روزه رو نیحرص گفت: پس ا با

 دانشگاه اره؟

 .دمیحال خند یو ب آروم

 رم. یبعد ظهر کالس دارم م نیفدات بشم. خوبم اصال ا-

 آورد و آروم گفت: به خاطر اون پسرست؟ کیرو نزد سرش

 سر جام نشستم. خیهام تا حد امکان باز شد و س چشم

 هِن؟-

 .دیو دستاش رو بهم کوب دیخند مامان
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 پس به خاطر اونه؟-

 ؟ی! کیدهنم رو قورت دادم و با تعجب رو به مامان گفتم: چ آب

 گم. یم یدونستم چ یهول کرده بودم نم اصال

 مامان؟ هیپسر ک-

 یخونه و وقت یجفت کرد و با خنده گفت: همون که سه شب قبل باهاش اومد اشنهیس یدست هاش رو رو مامان

 .یشده بود رهیرفت به راه رفته اش خ

 گفت! یم یمن مامان داشت چ یشد. خدا یباز تر نم نیچشم هام از ا گهید

 چطور؟ یعنیمامان...تو... -

 قاب دست هاش گرفت. یصورتم رو تو یو خوش حال یمهربون با

ه بعد که دقت کردم اون کردم پسر باش یاز پنجره آشپزخونه اولش فکر نم گهید دمتیمادر. خب د یچرا هول کرد-

 .یشده بود زونیو تو به بازوش آو دمیرو د

 مامان؟-

 خب؟ هیو گفت: چ دیخند

 با دهن باز نگاهش کردم. یکم

 ؟یچون مچم رو گرفته بود یقدر خوش حال بود نیاون شب ا نیهم یبرا-

 تکون داد. یرو با لبخند شاد سرش

 دست هام گرفتم. یرو تو سرم

داد برا  یزدم که به حرف هام گوش نم یباهاش حرف م یموضوع هی ی. من فقط داشتم درباره دیمامان ببخش یوا-

 بازوش رو گرفته بودم. نیهم

 نگاهم کرد. تیجد با
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 تر ازش بگو. شیخب ب-

 .دمیتخت دراز کش یرو دوباره

 ساده بود. یدوست هیتموم شد  یبگم مامان؟ کال همه چ یچ-

 نگاهم کرد. رهیخ مامان

 که تموم شد؟ یچ یعنیبگو -

 شدم. رهیخ شیپر از تعجب و کنجکاو یچشم ها به

دوست  هیسمتش نرم. اون من رو فقط  گهیاون شب من از دهنم در رفت و بهش گفتم دوسش دارم که اونم گفت د-

 دونه. یم یمعمول

 از جاش بلند شد و به سمت کمد لباسم رفت. مامان

 .یه بربلند شو آماده شو وقتشه امروز رو دانشگا-

 گفتم: حوصله ندارم. یحال یبالش بردم و با ب ریرو ز سرم

 زد به پهلوم که سر جام نشستم. یکیسرم کنار رفت و مامان با انگشت  یاز رو بالش

 عه مامان؟-

 کار و رفتارش رو بپرس. لی. برو از پسره هم دلگهیحرص گفت: بلند شو د با

 تخت بلند شدم و دست هام رو به کمر زدم. یرو از

 ؟یستین یگه. بعد مامان تو از دستم عصبان یرفتارش رو نم لینگفت و االن هم دل یچیاون شب هم ه-

بده و معلومه دوسش  یلیشه کرد حالت خ ینم شیکار گهیخب د یکمد بود گفت: چرا ول یطور که سرش تو همون

 .یدار

 تخت پرت کرد ادامه داد: یرو رو میخیو شلوار کتون  یطور که مانتو و مقنعه مشک نیآورد و هم رونیسرش رو ب بعد

 .هیقشنگ زیداره عشق چ یبخوره چه اشکال یباشه و به درد زندگ یحاال خب اگه پسر خوب-
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 «.هیالبته که پسر خوب»دلم گفتم:  یو تو دمیکش یقیعم نفس

لباس هات رو  ایداد و گفت: برو دست و صورتت رو بشور، بعد بدر اتاق رو باز کرد و بازوم رو گرفت و هولم  مامان

 شد. ریبپوش و برو که د

اومدم.  رونیمربوطه رو انجام دادم و ب یشدم. کارها ییتکون دادم و از هال گذشتم و وارد دستشو یسر یحال یب با

 خاروندم که مامان داد زد: یو سرم رو م دمیکش یم نیزم یپاهام رو رو

 .هانا زود-

سرم ساده بستم.  یشد که شونه نکرده بودم شونه کردم و باال یم یعجله وارد اتاق شدم و موهام رو که چند روز با

 و کوله ام رو برداشتم و از اتاق خارج شدم. دمیتخت گذاشته بود رو پوش یکه مامان رو ییلباس ها

زود باش برو.  گهیبه سمتم گرفت و تند تند گفت: بخور د جیساندو هیسمت آشپزخونه رفتم که مامان با عجله  به

 راه بخور. یتو یجا بخور نیا ستیاصال الزم ن

 انداخت. رونمیو از در خونه ب دیدستم رو همراه خودش کش بعد

 زود کفش هات رو بپوش.-

 تعجب به مامان نگاه کردم. با

 ؟یمامان چقدر تو عجله دار-

 .چشم هام گرفت یرو جلو میمچ ساعت

 .رهیکه د گمیکه چرا م ینیب یم یاگه به ساعت نگاه کن-

. حاال که قراره دانشگاه دمینمونده بود که کالس شروع بشه. با عجله کفش هام رو پوش یزیگفت واقعا چ یم راست

 نشه و بتونم سر کالس حاضر بشم. ریبرم حداقل د

گرفتم و سوار شدم و آدرس  یتاکس هی دمیکه رس ابونیکردم و از خونه خارج شدم. به سر خ یسر سر یخداحافظ

رم وگرنه اصال  یتونم با سوشا حرف بزنم فقط به خاطر مامان هم دانشگاه م یدونستم که نم یدانشگاه رو دادم. م

آوردن حرف ها و  ادیاما بازم سخته به  شدهدلم براش تنگ  نکهیسوشا رو ندارم. با ا دنیحس و حال و تحمل د

 .دنشید
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 شا******سو

 

 کرد. یشد. چشم هام رو باز کردم. اشکان رو به روم نشسته بود و با حرص نگاهم م دیکش رونیاز دستم ب وانیل

 !؟یکن یبسه. چقدر کوفت م-

 بردم که دستش رو عقب برد. وانیدستم رو به سمت ل شل

 رو بده اشکان. وانمیل-

 .میشونیزد به پ یکیانگشت  با

 .دمیچه مرگته، پس م یهر وقت گفت-

 موند. رهیخ زیم یمشروب رو یها شهیها و ش وانیل یرو نگاهم

 سردم ولش کردم. یبهت حرف ها یتنها و تو یکوچه ا یدختر رو شکستم، نابودش کردم. تو هی شیسه روز پ-

 با تعجب نگاهم کرد. اشکان

 ؟یک-

 زمزمه کردم. آروم

 هانا.-

! اون که یچاره رو هم مهمون تختت کرد یاون دختر ب ؟یلعنت یکرد کاریچسوشا  یوا یاشکان با داد گفت: ا هوی

 بود، چرا آخه؟ یدختر خوب

 .دمیکش یپوف

 .یکن یبهش فکر م یکه تو دار ستین ی. نه موضوع اونیکن یداد م یچقدر داد و ب-
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 .دمیکش یقیعم نفس

 .نمتیبب خوام ینم گهیاون بهم گفت دوست دارم و من بهش گفتم که د-

 زد تو سرم. یکی

 . چرا آخه؟یخوب نی. دختر به ایاقتیل یاز بس ب-

 مبل. یدادم به پشت هیو سرم رو تک دمیخند

 از بس خرم.-

 . اشکان رو به روم نشست.دمیحال دوباره خند یب

 بود. ی. واقعا دختر خوبیگ یم یدار یچ یدون ینم یخورد یزهرمار نیقدر از ا نیا-

 . آروم چشم هام رو باز کردم و نگاهش کردم.دیکوب زیبستم. اشکان محکم به م رو تکون دادم و چشم هام رو سرم

 ی. مطمئنم با اون مارهیب رونیفالکت بار ب تیوضع نیتونست تو رو از ا یاون م ؟یرو گفت نیچرا سوشا!  چرا بهش ا-

 .یایب رونیلجن و گند ب نیو از ا یخوش حال باش یتونست

 رو با تأسف تکون داد. سرش

 هو؟ی. چت شد یلعنت یرو گند برداشته. تو که قبال خوب بود تیهمه زندگ دمیسال رفتم خارج برگشتم د هی-

 مبل دو نفره نشست. یمبل بلند شد و کنارم رو یچشم هاش نگاه کردم. از رو یتو نینگفتم و غمگ یزیچ

 ؟یچرا جوابش کرد-

 .دمیکش یقیعم نفس

اگه من  یترسم االن خوب باشه ول یتونم اعتماد کنم. م یکه نم نیدوم اکه اون خوبه و من بد.  نی. الیبه دو دل -

 تا آسمون فرق کنه. نیباهاش خوب رفتار کنم اون عوض بشه، زم

بگه که زنگ در به صدا در اومد. نگاهش رو ازم گرفت و به سمت  یزیچشم هام نگاه کرد و خواست چ یتو یکم

 رفت.  فونیآ
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 نگاره!-

 .اینکرد یحرص گفتم: باز کرد با

 خنده گفت: باز کردم. با

 زدم: مرض. خودت جوابش رو بده. داد

 غیج ی. صدادیچیساکت پ یخونه  ینگار تو یقدم ها و کفش ها یو چشم هام رو بستم. صدا دمیمبله دراز کش یرو

 بخوره. نیچ میشونیکرد باعث شد پ یکه داشت اسمم رو صدا م غوشیج

 نکرت رو ببر. یزهرمار. اون صدا-

قرمز  یو لب ها یآب یو لنز ها شیکپه آرا هیکه باال سرم قرار گرفت باعث شد چشم هام رو باز کنم. نگار با  یا هیاس

 بود. ستادهیسرم ا یاش باال شده

 شم؟ یکه زهر ترک م یکن یفکر نم یستیا یترسناکت باال سر آدم م ی افهیبا اون ق-

 هم گذاشت. ینفره نشست و پاهاش رو رو کیمبل  یو رو دیخند

 بادمجون بم آفت نداره.-

 هم فشار دادم. یهام رو محکم رو چشم

 ؟یجا اومد نیا یچ یبرا-

 شد. رهیخ زیم یرو یها شهیزد و به ش یلبخند

 .نمیاومدم نبودن عشقت رو بب-

صورتش خم  یمبل گذاشتم و تو یدسته ها یجام بلند شدم. شل و تلو تلو به سمت نگار رفتم دست هام رو رو از

 شدم.

 حاال گمشو کثافت. ؟یدید-
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فکر  ؛یستین غمبریبدون تو هم پسر پ یو گفت: باشه من کثافت و خراب. ول دیام کوب نهیاش به س انگشت اشاره با

بود که بگم اگه هانا رفت  نیجا أ نیاومدنم هم به ا لی. دلانیم یدختر پاکه. همون خرابا سمت جنابعال هی اقتتینکن ل

 هستم.من  یول

 .دمیته دل خند از

 ام؟یکه من اون قدر بدبخت بشم که دوباره سمت تو ب ادیم یروز یعنی-

 کنار مبل رد شدم. از

 ادکلنت حالم بهم خورد. یاز بو-

مبل پرت  یام و از کنارم رد شد و از خونه خارج شد. خودم رو رو نهیس یتو دیقرمزش کوب فیجاش بلند شد. با ک از

 کردم. اشکان به سمتم اومد.

کار  الیخ یکه ب نیا یبرا هیخوب ی زهیهانا رو بچسپ انگ نیگم. به نظر من هم یرو بهت م یزیچ هی نیسوشا بب-

 .ری.  حواست بهش باشه اونم هوات رو داره. کم کم از بد بودن فاصله بگیبدت بش یها

 ونه ام گذاشت.ش ینگفتم. دستش رو رو یزیرو تکون دادم و چ سرم

 برم شرکت. دیبه حرف هام فکر کن، من با-

 سرم رو تکون دادم. باز

 باشه خوبه برو.-

 مبل دو نفره برداشت. یرو از رو کتش

 کم استراحت کن. هیها  یمشروب نخور گهیرم د یمن دارم م-

افتاد.  ونیزیتلو زیم یرو یها چیکله ام رو تکون دادم که اونم از سالن و بعد از خونه خارج شد. نگاهم به سوئ فقط

نگار باعث شد که نگاهم رو از  یحرف ها یآور ادی ی. دلم براش تنگ شده بود ولنمیخواست هانا رو بب یدلم م

 لجنم. هیکه  یچه به من؟ من رودختر پاک و خوب  هی گهیگفت د ی.  راست مرمیها بگ چیسوئ
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 یو خنده ها بایز ینا جلو چشمم نقش بست اون لبخند هاها دیشدم. صورت گرد و سف رهیو به سقف خ دمیکش دراز

روح فقط با خنده  یو ب یسوت و کور، خال یخونه  نیبود. ا یواقعا خواستن طونیو ش یمشک یاز ته دل، اون چشم ها

کرد  یبود. با همه فرق م نیهاش برام دلنش زدن غیغر غر ها و ج ی. صدارهیتونست دوباره جون بگ یهانا م یها

 کرد ساده و مظلوم بود. یجلب توجه نم

رم و از همون دور  یاز دور پس م یبگذرم حت دنشیشد از د یلبم نشست از جام بلند شدم. نه نم یرو لبخند

 ست.کنم. مطمئنم االن دانشگاه  ینگاهش م

 یسع دمیکش یقیم. نفس عدید یم یاهیحال بودم و چشم هام س یب یادی. زستادمیها رو برداشتم و صاف ا چیسوئ

به سمت دانشگاه حرکت کردم.  اطیشدم و با احت نمیراه برم. از خونه خارج شدم و سوار ماش یکردم محکم و عاد

 رو گرفتم؛ بعد از دو بوق برداشت. دیجم یآوردم و شماره  رونیب بمیرو از ج مینگه داشتم و گوش یگوشه ا

 جانم؟-

 طور که نگاهم به در دانشگاه بود گفتم: هانا دانشگاه اومده؟ همون

 : اره داداش.دیمج

 شدم. رهیفرمون گذاشتم و به در دانشگاه خ یام رو رو رو قطع کردم و چونه یحرف گوش بدون

 

 ***هانا***

 

 نیمتأسفانه نشد و اول یکه به خودم قول داده بودم که چشمم دنبال سوشا نگرده ول نیوارد کالس شدم با ا یوقت

اون هم مثل من سه روز که  دمیکه فهم یناراحت شدم وقت یلیسوشا بود. خ یخال یجا دمیکه نگاه کردم و د یزیچ

 رفت. یم ورتمهیاعصابم  یو بچه ها رو داستا یصدا . کالس برام مثل زندون شده بود وومدهیسر کالس ن

دنبالم و من رو  ادیتا ب رضایکه بعد کالس زنگ زدم به عل ستین سوشا دمیفهم یحوصله شده بودم وقت یقدر ب اون

 برسونه خونه.
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 یرو به رو یسوشا که گوشه ا نیکه چشمم به ماش ادیب رضایکه عل نیا دیبودم به ام ستادهیدر دانشگاه ا یجلو

نگاه به  هی قهیشد و دم به دق یکردم نگاه نکنم. نم یم یزدن رو از سر گرفت. سع یدانشگاه پارک بود، افتاد. قلبم بنا

در باز شد و سوشا  هوینبود.  دایپ یزیکه چ یدود یها شهیشاز اون  یول نمیکردم که بتونم خودش رو بب یم نیماش

 بود. یاراد ریغ یدونم چرا ول یقدم عقب رفتم نم هیشد  ادهیپ نیاز ماش

اومده  رونیاش از شلوارش ب گهیطرف د هیطرفش داخل شلوارش بود و  هی دشیسف راهنیشوکه شدم. پ دنشید از

 نشیبود. دکمه اش تا نصفه باز بود و چشم هاش قرمز و موهاش شلخته و نامرتب بود. دستش رو داخل شلوار ج

 من کنار نرفت. یهم نگاهش از رو نچیا کیبه من نگاه کرد و  میداد و مستق نیاش رو به ماش هیگذاشت و تک

 کنار پام ترمز کرد. رضایعل نیکه ماش ادیگرفت و خواست به سمتم ب نیاش رو از ماش هیتک

 االن چه وقته اومدن بود؟ ،یلب آروم زمزمه کردم: لعنت ریز

 آورد. نییسرش رو پا نیاز پنجره ماش رضایعل

 خانم خوشکله؟ دیبا ما همراه باش دید یافتخار م-

رو باز کردم. به پشت سرم نگاه کردم خواستم دوباره  نیرو دور زدم و در ماش نیزدم و ماش مهینصف و ن یلبخند

شدم.  نیانداختم و سوار ماش نییکرد. سرم رو پا ینگاه م رضایبا اخم داشت به من و عل دمشیکه د نمیسوشا رو بب

 هم با سرعت از کنار سوشا گذشت. رضایعل

از درد و  یبازم خوب بود و کم یهر چند فقط از دور ول دمتیدلم گفتم: خوب شد حداقل د یهام رو بستم و تو چشم

 داد. نیرو تسک میدلتنگ

 

 

 

 *سوشا*

 

 شدم و در رو محکم بستم. نیحرص سوار ماش با
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 ...یدختره -

 .دمیکش یپوف

 جا بود؟ نیالدنگ چرا ا یپسره  نیا گهید یمن رو دوست دار یچند روز بگذره. تو که گفت یذاشت یحداقل م-

 .دمیکش یم قیعم تند نفس تند

  دم؟ید یچ یول نمیوضع بد اومدم هانا خانم رو بب نیمن رو بگو با ا-

 .دمیکوب نیفرمون ماش یرو یمحکم مشت

 کنم و حرصت بدم. تیاذ یآره؟ باشه منم خوب بلدم که چطور یمن رو حرص بد یخوا یدم م ینشونت م-

 قفل شده بود گذشتم. نیماش یکه چشمشون رو ییشلوغ دور زدم و از کنار دختر ها ابونیاون خ یتو

 

*** 

 دهنش گذاشت. یرو تو شیشکالت یاز بستن یقاشق مهسا

 ؟یعاشق شد ،یش یالغر م یدار یمدت تو چت شده که ه هیدونم  یمن نم-

 دروغ گفتن هام رو از سر گرفتم. لکسیر یلیخ منم

 .نهیهم یخونم برا یدرس م ادیچنده! ز لوینه بابا عشق ک-

 درست هم افت کرده؟ نیهم یباال رفته گفت: آره جون خودت برا ییتکون داد و با ابرو یسر

 شدم. رهیشاپ خ یکاف یخال یها زیباال انداختم و به م یا شونه

 مهسا. الیخ یب-

دانشگاه قهوه  کیشاپ نزد یکاف یکه باهم تو میگرفت میمون زود تموم شد و من و مهسا هم تصمامروز کالس 

 یکه چند تا صندل یرهیدا یها زیجز ما نبود. م یشاپ بزرگ کس یاون کاف یتعجب داشت که تو ی. برام جامیبخور
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باال انداختم و به مهسا که  یبودند. شونه ا کاریبجا نشسته و  هیخدمت ها و کارکنان  شیبودند و پ یدورشون بود خال

 اه کردم.خورد نگ یرو م شیرو به روم نشسته بود و داشت تند تند بستن

 !یوقت خفه نش هی-

 یم رونیکه ازش ب یام حلقه کردم و به بخارنگفت. دستم رو دور فنجون قهوه یزینه تکون داد و چ یبه معنا یسر

که دو رو بر و  یهر چ یول دمیرو کنار دانشگاه د نشیسوشا تنگ شده بود. امروز ماش یشدم. چقدر دلم برا رهیزد خ

 .دمیبا آه کش یبودمش. نفس دهینددانشگاه هم  یتو یحت دمیند اطراف رو نگاه کردم خودش رو

که بدون اجازه کنار  هیک نمیاون نشست با تعجب سرم رو بلند کردم تا بب یرو یشد و کس دهیکنار من کش یصندل

دو  ی. اصال به سوشاشهیتر و جذاب تر از هم کیموند. ش رهیرنگ خ یدو جفت چشم آب یمن نشسته که نگاهم تو

رو مرتب و رو به باال مدل زده بود،  وهاششباهت نداشت. م دمشیروز قبل که با اون وضع داغون کنار دانشگاه د

به من زد و نگاهش رو به  یاومد. لبخند یو شلوار کتانش واقعا بهش م یکت اسپرت مشک ،یهفت آب قهی شرتیت

 مهسا داد.

 مهسا خانم؟ یخوب-

 .د اومده بودچاره از ذوق زبونش بن یب یمهسا

 ؟ی... شما خوبیبله مرس یعنیاره... -

 کرد. یتک خنده ا سوشا

 ممنون.-

جور  نیخواست هم یبردارم. بدجور دل تنگش بودم و فقط دلم م تیاون همه جذاب یتونستم نگاهم رو از رو ینم

 شد. رهی. دوباره صورتش رو به سمت من چرخوند و به چشم هام خو نگاهش کنم نمیبش

 رو بهتون بگم مهسا خانم. یزیچ هیخواستم  یراستش م-

 !؟یبا تته پته گفت: چ... مهسا

کردم و گوش  کیبه مهسا نگاه کرد و منم نگاهم رو از سوشا گرفتم و فنجون قهوه رو برداشتم و به لب هام نزد سوشا

 خواد به مهسا بگه. یرو م یزیچه چ نمیسپردم تا بب
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 از شما خوشم اومده. یلیدمه گفت: من خمق یو ب دیکش یقینفس عم سوشا

 ی. فقط داشتم مبهود به پوزخند روختیرنگم ر یکربن یمانتو یاز قهوه رو یو قطره ا دیحرفش دستم لرز دنیشن با

رو به مهسا گفت:  ینیبه حال من توجه نکرد و دوباره با لبخند دلنش یهیثان یکردم. نامرد حت یلب سوشا نگاه م

 به تو دارم مهسا. یحس هیکنم  یوقته که حس م یلیخ

انداختم آروم زمزمه کردم: حتما  نییاومد رو با انگشتم گرفتم سرم رو پا یم نییچشمم پا یکه از گوشه  یاشک قطره

 ؟یدیرس یم جهینت نیبعد به ا یکرد یمن رو عاشق خودت م دیبا

چشم هاش گرفته بود  یکرد و من نتونستم غم نگاهش رو انکار کنم. به مهسا نگاه کردم که دست هاش رو رو نگاهم

 شه. یخدا باورم نم یشه... انگار خوابم. وا یخدا باورم نم یگفت: وا یو آروم م

 کنارم برداشتم و از جام بلند شدم. یصندل یرو از رو میطرح ل ی کوله

 .دیراحت حرف بزن دیا بتونرم که شم یمن م گهیخب د-

اومدم. حس  رونیشاب ب یدور شدم و از کاف زیزدم و با سرعت از م ینگاهم کرد که لبخند کج و کوله ا یبا گنگ مهسا

 یشده بودند و فقط داشتم با تعجب به اطراف نگاه م سیوجود نداره. گونه هام خ دنینفس کش یکردم هوا برا یم

 کنم. ورتونستم با یبودم رو نم دهیرو که شن ییکردم. اصال حرف ها

 یم ابونیرفتم و همون جا وسط خ یبهت م یسوشا تو یحرف ها ادیبا  یگذشتم و گاه یشلوغ م یها ابونیخ از

تونستم باور  یاومدم. حالم اصال خوب نبود. اصال نم یراننده ها به خودم م یها و صدا نیبوق ماش یو با صدا ستادمیا

بود و من کنار  یرو به مهسا بگه. هوا ابر نیا منمن و در حضور  یوشش اومده و جلو روکنم که سوشا از مهسا خ

 من رو به خودم آورد. ییآب بودم که صدا فیکث یبه جو رهیفکر و خ یتو ابونیخ

 هانا...هانا؟-

و  جیگ کرد. من فقط داشتم یآورد بود و من رو صدا م رونیب نیماش ی شهیرو بلند کردم. سوشا سرش رو از ش سرم

 .شد و به سمتم اومد ادهیپ نیکردم که از ماش یمنگ نگاهش م

 ؟یر یراه م ابونیاز وسط خ  یکنم. چرا دار یساعته دارم صدات م هی ؟یشد ونهید-

 سوار شو. ایچشم هام زل زد و گفت: ب به
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 قدم عقب رفتم. کی

 رم. ینه... خودم م-

 رو گرفت. بازوم

 .میحرف بزن دیسوار شو. کارت دارم. با ایب-

 شد. دهیقدم عقب رفتم که بازوم کش کی دوباره

 ندارم. یمن با تو حرف-

 .یبه حرف هام گوش بد دیکنترل شده گفت: من کارت دارم. با ییو صدا تیعصبان با

رو باز کرد و  نیر ماشبرد. د نیو من رو به سمت ماش دیکه به من اجازه جواب دادن بده دستم رو کش نیبدون ا بعد

 نیرو دور زد و سوار شد.  به چشم هام زل زد. نگاهش غمگ نینشوند و خودش هم ماش یصندل یمن رو داخل رو

 بود.  روش رو به سمت جلو کرد.

 .دیکش یقیعم نفس

. مشکل از یهست بایو البته ز یدختر خوب، پاک و دوست داشتن هیندارم. تو  یهانا من با تو مشکل یخوام بدون یم-

 .یبودم تو از من متنفر بش دواریبود که ام لیدل نیجوابت رو دادم به ا یمنه. اون شب که اون طور

 صورتم چرخوند. یسمتم برگشت و نگاهش رو تو به

با  یتون ی. تو نمستمیپسر خوب ن هیکه من  یدون یو م یدیمن رو د ی. رفتار و اخالق هایدیمن رو د یکارها-

اومده خونه. تو  یو با ک ادیبه خونه م یک ادینم ادشیکنه که  ینفره و هر شب اون قدر مست م هیبا که هر روز  یپسر

دختر پاک و  هی. تو ستمی. من مناسب تو نیکن هیخونه تک ادیسه شب م ایکه هر شب ساعت دو  یبه پسر یتون ینم

ناراحت  یلیدونم که از دستم خ یجوابت رو دادم. م یبود اون شب اون طور نیهم ی. برایش یم فیبا من ح یخوب

 دونستم. یکارم رو بهتر از تو م لیمن دل یول یشد

به من  یعنیبه خاطر من اون حرف ها رو زده بود!  یعنیمن،  یخدا یشدم.وا رهیبه صورت جذابش خ رهیخ رهیخ

 داره؟ یحس

 ...یزمزمه کردم: تو به من حس آروم
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که به مهسا زدم فقط  ییندارم. حرف ها یحس چیبه مهسا ه ینکن من به تو و حت : بد برداشتدیحرفم پر وسط

 .ادیتر بدت ب شیبود که تو از من ب نیبخاطرا

 نگاهم کرد. نشیغمگ یخواست. با چشم ها یم هیشده بودم. دلم باز گر دیهم فشار دادم. ناام یهام رو محکم رو لب

 . مطمئن باش به نفع خودته.یاز من متنفر نباش دوارمیام-

 خوام. یبغض گفتم: نم با

 اسمم رو صدا کرد. آروم

 هانا؟-

 سرم رو تکون دادم. یبا لجباز دوباره

 کنم. یرو قبول دارم. تحمل م یهمه چ میخوام. اصال من راض ینم-

 تعجب نگاهم کرد. با

 ؟یچ-

 شدند. ریهام از چشم هام سراز اشک

 .یعوض ش یکم یکن یکه تو هم سع یکنم به شرط یرو تحمل م یتونم. همه چ ینم خوام با تو باشم. بدون تو یم-

که هر کدوم  ییشدم. به دختر ها رهیخ رونیکرد. نگاهم رو ازش گرفتم و از پنجره به ب یتعجب و بهت نگاهم م با

 یزی. سوشا چبود نیماش یشون تا دور شدنشون رو رهیگذشتند نگاه خ یرو شلوغ و کنار جاده م ادهیاز اون پ یوقت

برام  یآبرو و غرور گهیچشم هاش نگاه کنم د هتونستم ب ینم یبود. من حت نیماش یتو یگفت و سکوت بد ینم

 سوشا بدوزم. ییایدر یشونه ام قرار گرفت باعث شد نگاهم رو به چشم ها یکه رو ینمونده بود. دست

 ؟یطور بودنم رو قبول دار نیتو ا-

 زد و به ساعتش نگاه کرد. یسرم رو تکون دادم. لبخند کج هام رو بستم و آروم چشم

 باش. یعال زیسورپرا هیخوبه پس فرداشب منتظر  یلیخ یاوک-
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 تعجب سرم رو تکون دادم. با

 ؟یزیچه سوپرا-

 .رو روشن کرد و حرکت کرد نیماش

 سوال نپرس. گهیگم پس د یهم نم یزیکه چ نیو ا ستین زیسورپرا گهیاگه بگم که د-

و اون  یکه باهات اومده بود مهمون یبه سمتم برگشت و گفت: اون پسره همون یاومد تند ادشی یزیانگار چ هوی بعد

 ه؟یرو دنبالت اومده بود دانشگاه... اون ک

 صورتم کنار زدم. یرو از جلو موهام

 .مونهیاون پسر خالمه. مثل داداشم م-

آهنگ شاد گذاشت.  هیرو روشن کرد و  نیبخند زد. ضبط ماشنگاهم کرد و بعد دوباره نگاهش رو به جلو داد و ل یکم

برام  یزیچه سورپرا یعنیاالنش!  یاولش نه به خوش حال تیو عصبان یکردم نه به ناراحت یمبهوت داشتم نگاهش م

 داره؟

 یرو یهم گذاشته بود. بارون نم نم یکرد و آهنگ شاد یم یسرعت رانندگ نیتر شیشلوغ با ب یها ابونیخ یتو

بردم. بارون  خودش رو  رونیو سرم رو از پنجره ب دمیکش نییرو پا نیماش یشهی. شدیبار یم نیماش یها شهیش

بارون غصه هام رو با خودش  نی: کاش اممهمون  صورتم کرد.  چشم هام رو بستم و لبخند زدم. آروم زمزمه کرد

 سوشا باعث خوشحال شدنم بشه. زیکاش سورپرا یدلم آرزو کردم که ا یبشوره و ببره.  تو

 الیمدل سر» یگلبه زی. شومدمیتخت گذاشته بودم رو پوش یکه رو ییاومدم و  لباس ها رونیعجله از حموم ب با

 نیبود. آست نهیس یبود و تا رو دهیچسپ ریز یبلوز مشک هیلباس که  یکه پشت لباس بلندتر بود و جلو« عاشقانه

 دمیهم رو پوش یعاشقش بودم. شلوار گلبه دمخو یساده بود ول یلیشد. خ یم مچ با دکمه بسته یهاش بلند و رو

 که مامانم وارد اتاق شد.

 ؟یتو هنوز آماده نشد-

 آوردم و آماده کردم. رونیکمد ب یرو از تو سشوار

 مامان؛ آالن از دانشگاه اومدم. گهیشم د یخب دارم آماده م-
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 .رفت رونیتکون داد و از اتاق ب یسر

 یه ادیبودم که خواستگار برام م دهیفهم یکوتاهم رو خشک کردم. از صبح وقت یرو روشن کردم و موها سشوار

 زیهمون سورپرا یخواستگار نیکردم که ا یدونم چرا حس م یلب هام بود و آبروم به کل رفته بود. نم یلبخند رو

سرم انداختم. خط  یهم رو یازک مشکن شال هیو  ختمیصورتم ر یو از جلو کج رو دمیسوشاست. موهام رو اتو کش

زنگ  یرو هم به لب هام زدم که صدا میبه مژه هام زدم و رژ گلبه ملیر یو کم دمیچشم هام کش یبرا یچشم نازک

 .ستمیسر جام وا خیدر باعث شد س

 خدا اومدن! ای-

تا از مهمون ها  ستادمیدر ا یو از اتاق خارج شدم و همراه مامان و بابام جلو دمیرو پوش میمشک یعجله صندل ها با

لحظه هنگ کردم.  کی. چقدر استرس داشتم. با وارد شدن شوهر خالم و خاله دمیکش یقی. نفس عممیاستقبال کن

چهار چوب در  یتو یرضا رو با اون کت و شلوار مشکیعل یشه! وقت یباورم نم رضا؟یخواستگار امشب... عل یچ یعنی

 من نه!... یخدا یشد؛ وا کیارچشم هام ت یجلو ایلحظه دن هی دمید

 باال انداخت. یشونه ا یالیخ یو با ب دیبه کتش کش یدست دیمن رو که د نگاه

داماد  نهیخواد بب یم می. به زور مامان اومدومدمین تینترس من خواستگار ؟یکن یمن رو نگاه م ینجوریچرا ا هیچ-

 خواهرش خوشکله و خوبه اگه نه که قلم پاش رو خورد کنه. یخونه 

 لب هام نشست. یرو یاز کنارم گذشت و به سمت هال رفت. لبخند گل و گشاد بعد

 .دمیلحظه ترس هیخداروشکر، -

 زنگ در باعث شد هول کنم. یدر رو ببندم که صدا خواستم

 اومدن. ایمامان؟ مامان ب-

 دزدنت. ینترس نم یرا هول کردحاال چ هیبا خنده گفت: چ رضایعل

رفت تا به استقبال  اطیرو زد تا در باز بشه و بعد به سمت در ح فونیانداختم. بابا دکمه آ نییخجالت سرم رو پا با

 و با لبخند نگاهم کرد. ستادیمهمون ها بره. مامان کنارم ا

 بکش و آروم باش. قیلرزه مادر؟ نفس عم یچرا دستات م-
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! مرد قد شده بودم؟ چقدر استرس گرفته بودم یطور نی. من چرا ادمیکش قیرو تکون دادم و تند تند نفس عم سرم

کرد و  یپرسساده با ما احوال یلیوارد خونه شد و خ یفوق العاده جد یو صورت دیسف یبا موها یبلند و چهارشونه ا

زد و با ما  یوارد خونه شد. لبخند مهربون یمتیگرون ق ک ویش یبا لباس ها یهمراه بابا وارد هال شدند. زن قد بلند

 رو تنها گذاشتند. چارهیکرد و همراه مامان وارد هال شدند و من ب یاحوالپرس

 سالم.-

زد و گل ها و  یو ناب. لبخند ییایدر یرو از مامان و اون زن گرفتم و به صاحب صدا دوختم. باز اون چشم ها نگاهم

 رو به سمتم گرفت. از دستش گرفتم و آروم جوابش رو دادم. دستش یتو یها ینیریش

 .یسالم خوش اومد-

که تنش بود  یو از پشت سر نگاهش کردم. کت و شلوار مشک دمیکش یقیتکون داد و وارد خونه شد. نفس عم یسر

 لب هام نشست. یاومد. لبخند رو یتنش نشسته بود و بهش م یتو یلیخ

 .هیعال زیسورپرا هی نیا-

تک نفره  یمبل قهوه ا یاپن گذاشتم. وارد هال شدم و رو یها رو به سمت آشپزخونه بردم و رو ینیریش و گل

 نشستم.

که گفته بودم مثل  نیکرد. خنده م گرفته بود با ا ینشسته بود و داشت با اخم نگاهش م رضایعل یرو به رو سوشا

کرد. پدر من و شوهر خاله و پدر سوشا باهم گرم صحبت و خنده  یداداشمه هنوز داشت با اخم و حرص نگاهش م

خب  یداره ول ی. معلوم سنهیانگار خوش صحبت و البته مرد خوب یداشت ول یجد یکه پدر سوشا صورت نیبودند. با ا

شد.  یم دهیکنار چشم و لبش د یو چروک ها نیبود که به ندرت چ دهیپوش بود و به خودش رس کیاون قدر ش

طور باهاش گرم  نیازش خوششون اومده که أ یلیبه شدت خوش خنده بود و معلوم بود که مامان و خاله خ مادرش

 خندند.  یگرفتند و م

و  ینیریو ش ختمیر یقشنگ ییرو آماده کردم و چا ییچا یجام بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم. فنجون ها از

 رو دادم که ببره.  وهیو م ینیریمن بهش ش وارد آشپزخونه شد و رضایرو آماده کردم. عل وهیم

 کنه؟ یبا اخم نگاهم م یپسره چرا ه نیا-

 دونم. یباال انداختم و با خنده گفتم: من چه م یا شونه
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رو برداشت با  ییچا یها رو بردم و به همه تعارف کردم. سوشا وقت ییو از آشپزخونه خارج شد منم چا دیکش یپوف

 شده! شیزیچ هی نیلبخند تشکر کرد. تعجب کردم مطمئنم ا

پدرم رو کرد به من و گفت:  نمیکه خواستم بش نیمبل ها گذاشتم و هم یبه رو یرو یا شهیش زیم یها رو رو ییچا

 .میصحبت ها رو بکن یسر هیتا ما هم  دیاتاق و با هم حرف بزن یتو دیدخترم شما با آقا سوشا بر

تکون دادم که سوشا هم با لبخند از جاش بلند شد و همراه من به سمت اتاقم اومد.  من اول وارد شدم و اون  یسر

 شد و با تعجب به من نگاه کرد. رهیبه اتاقم خ یهم دنبالم اومد و در رو پست سرش بست. کم

 ؟یش یخفه نم کیاتاق کوچ نیا یتو-

 حرص نگاهش کردم. با

 .رمینخ-

 تخت نشوند.  یو به سمتم اومد. دستم رو گرفت و من رو رو دیخند

 .میکن یخودمون انتخاب م یاتاق بزرگ تو اون خونه برا هی یحاال حرص نخور. اشکال نداره زنم که شد-

 لبخند نگاهش کردم. با

 از کجا معلوم قراره زنت بشم؟-

 تعجب نگاهم کرد. با

 ؟یچ-

 داد نگاه کردم. یکه باز بود و باد پرده هاش رو تکون م باال انداختم و به پنجره اتاق یا شونه

 موافق باشند. دیکه خونواده مم هست که با ستمیگفتم. فقط من ن یزیچ هیخب حاال اون روز من -

 نگاهم کرد. تیعصبان با

 لطفا خونواده برات مهم نباشه. -

 ستمیاز دهنم در رفت و گفتم: من که مثل تو ن هوی
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اتاق  نیاز جاش بلند شد و گفت: از ا تیو عصبان دهنم گذاشتم. با حرص یشدم و دستم رو رو مونیبالفاصله پش و

 .یزن یو دوست داشتن و چرت و پرت نم یهم در مورد ازدواج، خواستگار یحرف گهید رونیرم ب یم

 .مستادیرفت که با عجله خودم رو بهش رسوندم و کنار در ا یبهت نگاهش کردم. داشت به سمت در م با

 ؟یکن یم ینجوری. چرا ادیإ سوشا! خب ببخش-

 بگو! یاگه دار یطیشد و گفت: خب شرط و شرا رهیچشم هام خ به

 .دمیکش یقیعم نفس

 ی... اصال... اصال به خاطر من نه بخاطر خودت، خونوادت خواهش میکن عوض ش یخوام سوشا. فقط سع ینم یچیه-

 کنم.

اتاق جلو چشم  یتو لیدوباره داشت وسا دمیکش یقیرفت. نفس عم رونیتکون داد و من رو کنار زد و از اتاق ب یسر

 و از اتاق خارج شدم. دمیکش میبه روسر یشد. دست یهام تار م

به من نگاه  گهیهم د هیثان هی یپا انداخت و نشست. حت یپاش رو رو رضایعل یمبل نشستم. سوشا هم رو به رو یرو

قصد رفتن کردند و بابام از پدر سوشا خواست تا  گهید یساعت میصورتش بود. بعد از ن یکرد و هم چنان اخم رون

 یتفاوت از کنارم رد شد و حت یرفتن سوشا ب قتفکر کردن و جواب دادن. و یرو به ما فرصت بده برا یچند روز

 نگاهم نکرد. چقدر که غصه خوردم.

گفتند که خالم رو به  یسوشا م یها و کماالت خانواده  یخاله و مامان و بابام دور هم نشسته بودند و از خوب خونواده

 بود هانا. میمن کرد و گفت: ماشاهلل پسر خوشکل

که چرا پکرم و  دیپرس یانداخت و م یابرو باال م یه رضایانداختم. عل نییزدم و سرم رو پا ینگفتم و لبخند یزیچ

 گفتم که خسته م. یدروغ م من هم به

 خاله هم رفتند. بابا رو به من کرد و اشاره کرد که به سمتش برم. کنارش نشستم. خونواده

 نمیکنم بب یم یقیتحق هیشه من  یهم که نم یطور نیهم یول ومدهیش بدم نپسره و خانواده نیبابا جان من از ا-

. نظرت مید یما جوابشون رو م یبود یند از پسره و تو هم راضبود ینه؟ اگر که راض ای هیپسره اصال پسر درست نیا

 بابا؟ هیچ
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 تکون دادم. یسر یول ستیدر انتظارمون ن یخوب یگن و جواب ها یدونستم همه پشت سرش بد م یکه م نیا با

 خوبه بابا. یلیخ-

 یرو م یسالته همه چ ۲۱ یمانعت نشدم. خودت بزرگ شد یچیوقت بخاطر ه چیمن ه یدون یزد و گفت: م لبخند

 یرو انتخاب م تیشد. خودت راه زندگ یفالن م ایشد و  یم نیذاشت ا یاگه بابا م یدوست ندارم پس فردا بگ یفهم

 یبه اشتباهت پ یبردن به اشتباهه. وقت یسخت تر از پ یلیو منم پشتتم بابا جان. بنظرم حسرت خوردن خ  یکن

کشه  یکنه، داغون و در آخر م یم ریحسرت خوردن آدم رو پ یول یو حلش کن یکن دایپ یراه هی یتون یم یبرد

 .یریبگ یمیدخترم. پس من پشتتم بابا هر تصم

که صداش  یچشم هام پر از اشک شد. بلند شدم و صورت بابا رو غرق بوسه کردم جور یو خوب یاون همه مهربون از

 در اومد.

 نکن دختر.-

 کردم.لبخند نگاهش  ایجدا شدم و  ازش

 دوست دارم. یلیخ ینیتو بهتر ،ییبابا یمرس-

 و گفت: برو خودت رو لوس نکن. دیخند

 .دمیسمت مامان رفتم و صورتش رو بوس به

 .ییایمامان دن نیتو هم عشق تر -

 کاشت. میشونیپ یرو یگرم یقاب دست هاش گرفت و بوسه  یتپل و نرمش صورتم رو تو یدست ها با

 .یتو هم دختر گل من -

 شدند. ریکه در رو بستم اشک هام سراز نیزدم و به سمت اتاقم رفتم و پشت سرم در رو بستم و هم یخندلب

 ازت ممنونم. یخوب نیخدا جونم واسه داشتن خونواده به ا-

و مهربون  یپسره رو دوست دارم و چقدر پدرم منطق نیداد که مامان بهش گفته که ا یم نیبابا نشون از ا یها حرف

 . دمیو به پهلو چرخ دمیکش یقی. نفس عمدمیرفتار کرده بود. به سمت تختم رفتم و دراز کش
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شه  ی. نمرهیاخالق ها و کار هاش فاصله بگ نیکم از ا هیکنم؟ کاش بتونه  یاگه با سوشا ازدواج کنم اشتباه نم یعنی-

 . میش باهم دعوا داشته باشکه ما همه

شب رو روشن کرده بود و ستاره ها تک و  یِکیبه سمت پنجره رفتم و بازش کردم. ماه تار تخت بلند شدم و یرو از

 یتو یسوشا رو بشنوم. باد درخت ها یخواست االن صدا یشدند. چقدر دلم م یم دهید اهیآسمون س یتوک تو

تونستم  یکردم نم یکه زنش بشم فکر م نیابه سوشا و  یوقت ییداد لبخند زدم. خدا یکوچه رو آروم آروم تکون م

 اومد.  یاراده لب هام کش م یلبخندم رو کنترل کنم و ب

تخت  یعوض کردم و خودم رو رو یتاب و شلوارک صورت هیرو بستم و به سمت کمد رفتم و لباس هام رو با  پنجره

 .امیب رونیب الیهمه فکر و خ نیاز ا دنیبا خواب دوارمیپرت کردم. ام

 

باالتر از خونه مون بود رفتم. سوار شدم و روم رو به سمت  یسوشا که کم نیرو پشت سرم بستم و به سمت ماش در

 سوشا کردم.

 سالم.-

 لبخند نگاهم کرد. با

 ؟یسالم خوب-

 جوابش رو دادم. یکه از لبخند و لحن مهربونش تعجب کرده بودم ول نیا با

 ؟یخوبم، تو خوب یمرس-

 رو تکون داد.  سرش

 به ما نداد؟ یجواب چیابات چرا هب-

 شدم. رهیجلو خ به

 کنه. یو پرس و جو م قیتحق کمیخب فعال داره -

 رفت. رونیرو روشن کرد و از کوچه ب نیتکون داد و ماش یسر
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 .میباش یمنتظر جواب منف دیحساب با نیبا ا-

 باال انداختم. یشونه ا یالیخ یب با

 .یناراحت ش یکه بخوا یو من رو دوست ندار ستیبرات مهم ن ادیخب بهتر. تو که ز-

 طوره. نیگفت: هم آروم

و به  میشد ادهیپ نی. از ماشمیهر دو تامون ساکت بود میکه قرار بود شام رو اون جا بخور یبه رستوران دنیرس تا

صبر  ی. سوشا دستم رو گرفت و بدون لحظه امی. وارد شدمیکه وسط شهر و به شدت شلوغ بود رفت یسمت رستوران

 م و سوشا بالفاصله گارسون رو صدا کردینشست یا شهیش زیباال برد. پشت م یکردن من رو به سمت طبقه 

 ینم یزیخودش جوجه با مخلفات سفارش داد. منم که کباب برگ سفارش دادم. چ یش بود. براگشنه یادیز یانگار 

 یخانواده تو هیکردم. فقط  یرستوران نگاه م لیداشتم به اطراف و وسا یکاریبود و منم از ب نییگفت و سرش پا

زدم و  ی. لبخنددندیخند یزدند و م یحرف م تندچهار نفره که داش یخانواده  هیرستوران بودند.  یباال یطبقه 

طبقه باال دنج  نیشدم. ا رهیها خ وارهید یرو یو قاب ها یو مشک دیسف یوارهایم گذاشتم و به دچونه ریدستم رو ز

طور داشتم با لبخند به همه جا نگاه  نیازش خوشم اومده بود. هم یلیبود و خب من خ نییتر نسبت به پا کیتر و تار

بگه که  یزی. خواست چدهیبد دیکه دختره چقدر ند یاالن م یموند. وا رهیلبخند سوشا خ یکه نگاهم رو کردم یم

 بود گرفت. زیم یگذاشت. بعد از رفتنش سوشا دستم رو که رو زیم یگارسون غذا ها رو آورد و رو

 تونم عوض شم؟ یهانا بنظرت من م-

 شدم و لبخند زدم. رهیخ نشینگران و غمگ یچشم ها به

 .یتون یمطمئن باش م یالبته سوشا اگه بخوا-

 از کنارمون اومد. ییآشنا یصدا

 .ستندیآشغال  عوض بشو ن یآدما-

 .میدا برگشتدو با تعجب به سمت ص هر

 نگار؟-

 نگار؟-
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 ***سوشا***

 

 .ستادمینگار ا یبلند شدم و رو به رو تیعصبان با

 ؟یکن یم یجا چه غلط نیتو ا-

 صورتش کنار زد. یرو از جلو شییطال یناز موها با

 .یکن یکه تو م یهمون کار-

 زل زدم. شیآب یچشم ها یزدم و تو یپوزخند

 کنم. یرو نم یکس یو جاسوس یاما من فضول-

 !یایب رونیخانم ب نیهم فشار داد و دستش رو به سمت هانا گرفت و گفت: انتظار نداشتم باز با ا یهاش رو رو دندون

 دورش کردم. زیهولش دادم و از کنار م یرو گرفتم و کم بازوش

که برو گمشو از اون  نیو سوم ا امیم رونیکه من هر وقت دلم بخواد با همسرم ب نیخانم اسم داره، دوم ا نیاوال که ا-

 خوره. یو زشتت حالم بهم م ییالیگودز ختیر

 با تعجب نگاهم کرد. یکم

 همسر؟-

زارم  یپنجه پا بلند شد و کنار گوشم آروم گفت: مطمئن باش نم یانداخت و دوباره به من نگاه کرد. رو یهانا نگاه به

 .یرو داشته باش یخوش یروز ها زتیکنار همسر عز

رفت. نفس  نییرستوران پا یچیمارپ یو دو رفت و از پله ها یحرص و نفرت گفت. از کنارم با تندرو با  زیعز همسر

که دور مچ دستم  یکنه. با دست یم مونهیبره آخرش د نییزاره آب خوش از گلوم پا یدختره  نم نی. ادمیکش یقیعم

 نشستم. یصندل یو دوباره رو مزد یحلقه شد به خودم اومدم و به هانا نگاه کردم. لبخند
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 .ضهیمر هیبه حرف هاش گوش نکن اون -

 در گوشت گفت؟ یلبخند زد و گفت: چ هانا

 زد. یموج م یدلم نگران یخب تو یو ول دمیظاهر خند به

 چند تا فحش آب دار بهم داد. هی-

 !بهیعج یبهش نگفت یزیو گفت: فحش داد و تو چ دیخند هانا

 گلدار رو خوردم. ی شهیش وانیل یتواز نوشابه  یباال انداختم و کم یا شونه

 شه. ینم گهید یمکان عموم یتو یول ارمیب نییش رو پاخواست چونه یراستش چرا دلم م-

 تکون داد و غذا خوردن رو از سر گرفت. یسر

 .ارندیب گهید یکیدم  یهانا فکر کنم سرد شده. سفارش م-

 نه تکون داد. یرو به معن سرش

 نه سوشا سرد نشده خوبه؛ تو هم بخور.-

نگار نگرانم  یکردم. حرف ها یم یخوردم و فقط با غذام باز یتکون دادم و قاشق و چنگال رو برداشتم. غذا نم یسر

 .فتهیب یهانا بود. دوست نداشتم براش اتفاق یبرا مینگران یهاش عادت داشتم ول یباز ونهیکرده بود من به د

فکر بودم که هانا  یشده بودم و تو رهیبودند خ یشکل مشک یگلدان مربع هی یکه تو زیم یرورز قرمز  یگل ها به

 صدام کرد.

 سوشا؟-

 شدم. رهیخ باشیز یچشم ها به

 جانم؟-

 هم که هست. یجان خجالت یانداخت. ا نییو سرش رو پا دیکش خجالت

 اند؟یب یکه خواستگار یکرد یچطور پدر و مادرت رو راض-
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و نرم دستش رو نوازش  دیدستم گرفتم و با انگشت شصتم آروم پوست سف یبود رو تو زیم یهاش که رو دست

 کردم.

 یکرده بود. من از خونه  یبابا رو راض یدونم چطور یخب من فقط به مامانم زنگ زدم و بهش گفتم و اون هم نم-

 خودشون اومدند. یخودم و اون ها هم از خونه 

 چشم هام زل زد. به

 ؟یکن ینم یون آشتچرا با هاش-

 « داشت. یخوردن یواقعا لب ها»لب هاش قفل شد.  یرو نگاهم

باشه دور کنم. نگاهم رو از لب هاش گرفتم و به  یتونه چه عال یم دنشیکه بوس نیرو تکون دادم تا فکرم رو از ا سرم

 اومدند. یزن و مرد داشتند ازش باال م هیپله ها نگاه کردم که 

 فکرش هستم. یتو-

 .دمیچشم لبخندش رو د یوشه گ از

 خوبه یلیخ-

 زدم. یکم رنگ لبخند

 .میبر یهانا اگه تموم شد-

 پاک کرد و از جاش بلند شد. زیم یرو تکون داد و دور لبش رو با دسمال رو سرش

 «خاک تو سرت ؟یعوض ش یخوا یم یجور نیا»از ران پام گرفتم.  یشگونین

 یهر چه زودتر به خونه م دی. بامیاومد رونیحساب از رستوران ب هیعجله از جام بلند شدم و همراه هانا بعد از تسو با

هانا حرکت کردم. تعجب رو از  یسرعت به سمت خونه نیتر شیدو تامون بهتر بود. با ب یبرا یطور نیرسوندمش ا

 براش نداشتم. یبودم چون جواب نونممگفت و خب ازش هم  یهم نم یزیچ یخوندم ول یچشم هاش م

 

*** 
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 هانا

 

شده  یچ یعنیمونده بود.  رهیفکر بود خ یهال نشسته بود و تو یتو یمبل ها یاخم بابا که رو یاپن نگاهم رو از

. دمید یکرد م یآشپزخونه داشت غذا درست م یمامان هم که تو یرو از چشم ها یگفت؟ نگران ینم یزیبود، چرا چ

 دلم نشست. یبابا ترس تو یجد یشد. با صدا یکرد و دوباره مشغول کارش م یبه من و بابا م ینگاه یهر از گاه

 جا کارت دارم. نیا ایهانا ب-

مبل رو به روش نشستم. نگاهش رو  یبه مامان کردم و آب دهنم رو قورت دادم و آروم به سمت بابا رفتم. رو ینگاه

 گرفت و به چشم هام دوخت. یا شهیش زیم یرو ینیاز گلدون چ

 هانا!  دمیپسر نشن نیدرمورد ا یجالب زیچ چیه-

 نگفتم. یزیانداختم و چ نییرو پا سرم

آد  یبار م هی یگفتند سال یکه باباش هم گفته بود رو رفتم کارمنداش م یگه. شرکت یکس درموردش خوب نم چیه-

 شه. ینم داشیپ گهیزنه و دوباره تا سال د یسر م هی

 و گفت: هانا سرت رو بلند کن و به من نگاه کن. دیکش یقیعم ینفس

 ! دمیکش یقدر خجالت م نیدونم چرا ا یرو بلند کردم به بابا نگاه کردم؛ نم سرم

 هیکه  دمی. من از مادرت شندمینشن یخوب فیاز خودش تعر یداره. وضعش هم خوبه ول یهانا پسره خونواده خوب-

 یو باز هم م ستین یکه پسر خوب یدونست یهانا بابا جان اگه از قبل هم م ی. ولیپسره رو دوست دار ییجورا

شم که هر روز حسرت خوردن و  یمتونم بگم چون اون روز هم گفتم که مانعت ن ینم یزیکه من چ شییخوا

 . نمیرو بب تیناراحت

 شه. یانداختم و آروم گفتم: اون گفت که عوض م نییرو پا سرم

 یرو یتون یشه م یمبل داد و گفت: محکم گفت که عوض م یرو به پشت شهیداخت و تکپا ان یپاش رو رو بابا

 ؟یحرفش حساب کن

 «اگه سر تکون دادن رو اصال حرف دونست!» دلم گفتم:  یتو
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 نداشتم که بگم. بابا از جاش بلند شد. ینگفتم. اصال حرف یزیرو تکون دادم و چ سرم

 .یو بهتر فکر کن ترشیخوام ب یفقط ازت م ریرو بگ متیخب بابا جان تصم-

 کردم. نگاهش

 چشم.-

فردا که دانشگاه  دیمشغول به سمت اتاقم رفتم. با یزد و به سمت آشپزخونه رفت. از جام بلند شدم و با فکر لبخند

 تونم رو حرفش حساب کنم مطمئن بشم. یشه و من م یکه عوض م نیرفتم حتما با سوشا حرف بزنم و از ا

خواستم با  یلیرفتم دانشگاه خ یخونه سوشا ضرب گرفته بودم. امروز وقت قیآالچ یتو یچوب زیم یوانگشت هام ر با

 ی. به پله هامیجا حرف بزن نیو آخر سر هم من رو آورد خونش که ا چوندیمن رو پ یاون ه یسوشا حرف بزنم ول

 خواد وقت تلف کنه چشه؟ یم یچرا ه نیاومد. ا یم نییخونه نگاه کردم که سوشا داشت آروم و با ناز پا

 .رمهیسوشا د یه-

و دستش  ستادیاومد. کنارم ا یبهش م دیاومد کال رنگ سف یواقعا بهش م دشیسف شرتیکرد و پا تند کرد. ت نگاهم

 ؟یکن یقدر صدام م نیچرا ا هیچ یهان یگفت: وا یکرد و با لحن لوس شیشلوار کتان مشک بیرو داخل ج

 .میحرف بزن نیبش ای: بدادم و گفتم میشونیبه پ ینیچ

 بود.  دهیچسپ شنهیم به سگذاشت. شونه یصندل یپشت یکنارم نشست و دستش رو رو یصندل یرو

 .میمسائل حرف بزن یسر هیدر مورد  دیسوشا با-

 اومده بود کنار زد و گفت: باشه. رونیمقنعه ب یرو که از جلو موهام

 چشم هاش نگاه کردم. به

 بود. دهینشن یخوب زیتو اصال چ یبابام اومده بود شرکتت و خب پرس و جو کرده بود درباره  روزیسوشا د نیبب-

 .دیم کشگونه یش آروم روانگشت اشاره با

 خب؟-
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 اش فرو کردم. نهیس یحرص انگشت اشاره ام رو تو با

 ...و اگر هم نه که میجواب مثبت بد میتون یاگه پسره قراره عوض شه که م گهیخب اون م-

 دستش گرفت. یرو تو انگشتم

 شم. یخب من اون روز گفتم عوض م-

 زدم. یپوزخند

 .یاره سرت رو تکون داد-

 آورد. کیرو نزد سرش

 دم. یسرم رو تکون نم یحت یکه در جواب کس ادیم شیباش چون من پ دوارمیام-

مختلف پر شده بودند  یبا رنگ ها ییقایآفر یبنفشه ها  یکنار استخر که از گل ها یرو به سمت گلدون ها روم

 کردم.

 باشم. دواریبه من بده که حداقل مطمئن بشم و ام یجواب درست حساب هی-

 م گذاشت و صورتم رو به سمت خودش برگردوند.چونه ریرو ز دستش

 کنم. یرو م میسع یدم ول یمن قول نم-

 شده بود. خیلب هام م یبود و رو نییاون نگاهش پا یچشم هاش نگاه کردم ول به

 هانا! یدار یخوردن یلبا-

 .دمیبه شونه اش کوب یکیمشت  با

 .زیادبه ه یب-

شم  یعوض م هویگم  ی. من نممیخوشبخت ش میتون یمطمئن باش م میرو درک کن گهیو گفت: هانا اگه همد دیخند

 تونم عوض شم. یروزه نم هیکشه من  یرو هم بدون که طول م نیکنم. ا یرو م میسع یول

 رو پر کرد. مینیبودم ب دهیکه براش خر یادکلن یتر آورد.بو کیرو نزد سرش
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که بدونند من  نیبودند هانا و بالفاصله بعد از ا میزندگ یها تو یلیگوش نکن، خ یبهم اعتماد کن. به حرف هر کس-

 دیبا یم سخته ولدون ی. میخوام فقط به من اعتماد کن یرو خراب کنند. م میخوان که زندگ یو م انیازدواج کردم م

 طور باشه. نیا

 .دیلبم کش یتکون دادم. انگشتش رو رو دنیفهم یسرم رو به معن آروم

 ببوسمت. یدونم دوست دار یکه م نیو ا-

 ؟یگفتم: چ غیج با

 . دیخند باز

 برو عقب سوشا. -

 گفت: اوه آره حتما. یرو تکون داد و با حالت متفکر سرش

 .دمیاش کوب نهیآورد و خواست ببوستم که با کف دست به س کیسرش رو نزد عیسر یلیخ بعد

 برو عقب.-

 رو خراب نکن. مونیهمون طور که نگاهش به لب هام بود گفت: هانا خوش خمار عقب رفت و یچشم ها با

 حرص دوباره هولش دادم. با

 من نه. یگذره ول یبه تو داره خوش م-

 .هانا یستین یخوب یگوشم آروم گفت: دروغ گو کیو نزد دیخند

 جام بلند شدم. از

 .رمهیرم سوشا د یمن م-

 از جاش بلند شد. سوشا

 رسونمت. یم-

 رم. یخودم م یاومدم و پا تند کردم و به سمت در رفتم و از همون دور داد زدم: نه مرس رونیب قیهول از آالچ با
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 اش بلند شد.قهقهه  یصدا

 ترسو.-

 یشدم و آدرس خونه رو دادم. دست نیگرفتم. سوار ماش یو تاکس ستادمیا نابویعجله از خونه خارج شدم و سر خ با

 لبم گذاشتم.  یرو

 قدر مهربون و خوب باشه. نیهم شهیخودم تکون دادم. کاش سوشا هم یزدم و سرم رو با تأسف برا یلبخند

 

 مغازه اشاره کردم. یتو یاز لباس عروس ها یکیسوشا گذاشتم و به  یبازو یرو رو دستم

 خوبه سوشا؟ نیا-

 گفت: نه. لکسیر یلیخ

 حرص نگاهش کردم. با

 نه؟ یگ یگم تو م یم یمن هر چ یازش خوبه بخدا. چرا ه ادیسوشا بابا من خوشم م-

 مغازه برد. ی گهیو به سمت د دیرو کش دستم

 .ادیمن ازش خوشم نم-

 ش؟یپوش یلب آروم و با حرص زمزمه کردم: آخه مگه تو م ریز

 چشم هام زل زد. یشت و توبه سمتم برگ یتو

 .ادیمنم خوشم ب دیپوشدش با یزنم م ینه ول-

چقدر هر بار من پر از حس خوش و  کلمه رو تکرار کرده بود و نیرو تکون دادم و لبخند زدم. چقدر امروز ا سرم

 . از لباس عروس ها برد یکیشدم. بازوم رو گرفت و من رو به سمت  یم ینیریش

 خوبه هانا؟ نیا-
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 نیباز و آست قهیاندازه پف داشت.  یب نشییاش تنگ و پا لباس عروس پف دار که باال تنه هیلباس نگاه کردم.  به

 بود. یشده بود. لباس خوشکل یش سنگ دوزها، همه نیآست یلباس و رو نییمچ دست بود. از باال تا پا یهاش تا رو

 و گرونه! نیسنگ یادیز یخوشکله سوشا ول یلیخ-

 خانم. مییخوا یپرو م یرو برا نیفروشنده و گفت: اکرد به  رو

 از بازوش گرفتم. یشگونین

 دم! یجا هستم. منم دارم نظر م نیمنم ا-

 باال انداخت و به لباس عروس اشاره کرد. یا شونه

 .یپوش یاصال لباس عروس نم ایلباس عروس  نیا ای-

ره من  یخرم از پول اون م یرو م نیو روم رو به سمت لباس عروس کردم. واقعا خوشکله اصال بزار هم دمیکش یپوف

 پوشمش. فروشنده با ناز و کرشمه لباس رو دست سوشا داد. یفقط م

 اون اتاق خانم. یتو دیبر-

 دونستم. یلب اداشو در آوردم: خودمم م ریز

 م داخل اومد. با تعجب نگاهش کردم.و من رو به سمت اتاق برد و خودش دیخند سوشا

  ؟یتو چرا داخل اومد-

 باال انداخت. یشونه ا یتفاوت یب با

 . نمشیتنت بب یو بعد تو شیخوام کمک کنم بپوش یم-

 هولش دادم. رونیرو باز کردم و به سمت ب در

 دم. ینشونت م دمشی. پوشرونیبرو ب تیترب یب-

 نی. همنمیب یم یشب عروس یبرا یبگ شیاریبعد درب یبپوش یها بر یدخترا نکن نینگاهم کرد و گفت: مثل ا کمی

 دم. یجا هم خودت رو هم لباس رو جِر م
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 به خودم و لباس نگاه کردم. نهیآ یو خوشکل در رو بست. با تعجب از تو لکسیر یلیخ بعد

 تو وجودش نداره. یکوچولو لطافت و مهربون هیاعصابه.  یپسر چه ب نیخدا ا یوا-

رو ببندم. آروم در اتاق رو باز  پیخب نتونستم ز یول دمیرو با تأسف تکون دادم. با هزار مکافات لباس رو پوش سرم

 دستش بود صدا کردم. شیبود و گوش ستادهیکردم و سوشا رو که کنار در ا

 لباس رو ببندم. پیتونم ز یسوشا نم-

رو  پی. سوشا زبودم دهیروشن پوش یتاب آب هی میشکم یمانتو ریسمتم اومد و وارد اتاق شد. خوب بود حداقل ز به

 نگاهم کرد. نهیآ یبست و از پشت سر از تو

 قشنگه. یلیخ-

 سرم رو تکون دادم. آروم

 موافقم.-

 .دیکش نییلباس رو پا بیکرد و ز یآروم یرو مهمون بوسه  گردنم

 اریلباس رو در ب-

لبم نشست. با عجله لباس رو از تنم  یرو یلبخند دمیاش کش بوسه یجا یرو یرفت. دست رونیخودش از اتاق ب و

رفتم و به سمت سوشا و  رونیرو هم سرم کردم. از اتاق ب میو شال مشک دمیآوردم و مانتو و شلوارم رو پوش رونیب

 سوشا گفتم: چقدر شد؟ شفروشنده رفتم. فروشنده لباس رو از دستم گرفت. آروم کنار گو

 نگاهم کرد. یالیخ یب با

 .ونیلیهفت م یچیه-

 نگاهش کردم. یکم

 !نیهم گهید یچیه-

 گفت: آره. یالیخ یبا ب دوباره
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مونده بود که اون  گهید لیعالمه وسا هی میبود دهی. حاال فقط لباس رو خرنبود یچیاون ه یبرا ونیلیخدا هفت م یوا

 میپاساژ شد یبزرگ و لوکس تو یو دونه به دونه وارد مغازه ها میاومد رونیخواستند. از مغازه ب یپول م یهام هم کل

. گهید یها زیچ یلیسفره عقد و خ یرو لیتا کفش و وسا ریبگ اس. از انواع لبمیدیخر یم میخواست یکه م یو هر چ

کرد. بدتر از  یم دیتر خر شیتر ب الیخ یاون ب میکن ییرو ادهیو ز یگفتم که کمتر ولخرج یمن به سوشا م یهر چ

 متیمارک ها و گرون ق نیخواست. از بهتر یو نظر منم نم دیخر یخواست م یخودش م یبود که هر چ نیهمه ا

 بود.  یاش عال قهیو الحق هم که سل دیخر یها م نیتر

 دیسف رهنیبا پ یکت و شلوار مشک هیخوشحال شدم و  یاز من خواست که کت و شلوارش رو انتخاب کنم کل یوقت

 خوشش اومد.  یلیبراش انتخاب کردم که اونم خ یدونه و کراوات مشکمر

و باکالس پارک شده بود  متیگرون ق یها نیاز ماش یانبوه ونیکه م نیو به سمت ماش میاومد رونیپاساژ ب از

 یجا م نیخواستند ا یکه لباس مارک و گرون م ییپاساژ هم که فقط مال پولدار ها بود و فقط اون ها نی. امیرفت

 اومدند.

 پارک کرد. یشاپ یکاف کنار

 رسونمت. یو بعد تا خونه م میخور یم یزیچ هی میر یشو م ادهیپ-

. وارد میبود رفت یچوب رونیکه از ب یشاپ یشدم. دست تو دست باهم به سمت کاف ادهیپ نیتکون دادم و از ماش یسر

هاش همه  وارهیداشت. د یکیتار یود و فضاب یشاپ دنج ی. کافمینشست یو چوب کیگرد کوچ زیو پشت م میشد

 ؟یخور یم یاد. به من نگاه کرد و گفت: تو چیخدمت اشاره کرد تا به سمتمون ب شیو قرمز بودند. سوشا به پ یمشک

 .یپک شکالت سیآ هی-

 .یپک شکالت سیخدمت گفت: دو تا آ شیتکون داد و رو به پ یلبخند سر با

 رم دست هام رو بشورم. یخدمت که از کنارمون رد شد سوشا از جاش بلند شد و آروم گفت: من م شیپ

 زدم. لبخند

 باشه.-

 رهیدستم خ یرنگ تو ییو ساده و طال فیکه طبقه باال بود رفت. به حلقه ظر ییکنارم رد شد و به سمت دستشو از

اتفاق افتاد. همون روز که از خونه سوشا برگشتم  عیسر یلیکه خ یگذشت. نامزد یم مونیشدم. دو روز از روز نامزد
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کرد. موافقتم رو به  حتمینص یکه نگران بود اما قبول کرد و کل نیسوشا رو به پدرم گفتم و اون هم با ا یحرف ها

قدر عجله  نیدونم چرا ا ی. نممیبرپا کن یهمون روز با خانواده اش اومد تا جشن نامزد یسوشا اعالم کردم. فردا

گذره و ما  یو حاال هم که دو روز م میو البته کم گرفت کیبا حضور اقوام نزد کیکوچ ینامزد هیاشت؟ همون شب د

که ما مال  ادیب یکردم که روز یوقت فکرش رو نم چی. لبخندم پرنگ تر شد. همیرو بخر یعروس لیکه وسا میداوم

 و اما حاال... نهیب یمن رو نم یگفتم که اون حت یبودم و م دیمن ناام شهی. هممیهم باش

 پا برجا باشه و من بتونم با سوشا خوشبخت بشم.  میکردم که خوش یحال بودم و هر شب آرزو م خوشحالم

آورده بودند؟  سوشا دستم  یها رو ک نیافتاد وا ا زیم یرو یپک ها سینشستن سوشا به خودم اومدم. نگاهم به آ با

 بشه امشب! یگفت: چه شب یذوق و خوش حالبود رو گرفت و با  زیم یرو که رو

 تعجب نگاهش کردم. با

 چطور؟-

 به چشم هام زل زد. یشاد با

 مونم. ینامزدم م شیشام دعوت کرد پس من امشب پ یمامانت االن زنگ زد و من رو برا-

 نه! یبهت و تعجب گفتم: وا با

 .دیخند

 آره. یوا-

بلند  دیحال من رو د یذاشتم؛ سوشا وقت یدهنم م یپکم رو تو سیانداختم و تند تند و با حرص آ نییرو پا سرم

 نه خدا. یوا ؟یو روان زیه نیلب زمزمه کردم: امشب با ا ری. آروم زدیخند

 

 نیقدر به ا نیکردم با حرص رو به مامان گفتم: ا یخرد م یرازیدرست کردن ساالد ش یها رو برا اریطور که خ نیهم

 پسره رو نده.

 شه دختر؟ یم تیفت: حسودو گ دیخند مامان
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 .دوختم زیم یرنگ رو یرو از مامان گرفتم و به گلدون آب نگاهم

 شه. یشه؛ فقط پرو م یحسودم نم رینخ-

گذاشتم و به  ییبرداشتم و داخل ظرف شو زیم یرو از رو فیکث ینگفت. ظرف ها یزیو چ دیباز خند مامان

 شونه ام نشست؛ نگاهش کردم. یگرم مامان رو یشستنشون مشغول شدم. دست ها

 تر دوست دارم. شیدونه دخترم رو ب هی یکیمن  یول-

 .دمیسرخ و نرمش رو بوس ی گونه

 . منم دوست دارم.یفداتم مامان-

مشغول شد. دست هام رو شستم و به سمت اپن رفتم.  زیم دنیوسط آشپزخونه رفت و به چ یغذاخور زیسمت م به

کردند کردم. چقدر خوب بود که باهم کنار اومده بودند و خوش  یم یبه بابا و سوشا که داشتند شطرنج باز ینگاه

 . حال و خندون بودند

 شام. دییایبابا، سوشا، ب-

 کنه. یاومد گفت: دامادمون هم که تقلب م یاز جاش بلند شد و همون طور که به سمت آشپزخونه م بابا

 .ستادیا با تعجب کنار بابام سوشا

 تقلب کردم؛ بخدا تقلب نکردم. یمن ک-

 کرد. یخنده. سوشا هم که فقط داشت با تعجب نگاهمون م ریز میبه من و مامان کرد و هر سه تامون زد ینگاه بابا

 شما؟ دنیخند یم یبه چ-

 .ستادیسوشا کنار مامان ا اد؛یبه سوشا اشاره کرد که کنارش ب مامان

گه تقلب  یطرف برنده شد م یکنه وقت یم یباز یهمسر ما شطرنجش افتضاحه با هر ک نیا ر؛ینگ یمادر تو جد-

 کرده.

 خنده. رینگاهم کرد و زد ز یکم سوشا
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 خدا از دست شما! یوا-

رو  زیشکل ممکن م نیباتریو ز نیپخته بود و به بهتر یمامان قرمه سبز .مینشست یمربع شکل و چوب زیدور م باهم

 یکرد و مامانم هم که کل یم فیذاشت دهنش ده بار از دست پخت مامان تعر یقاشق م هیا بود. سوشا هم ت دهیچ

 ی. نممیکرد. بعد شام بابا و سوشا به هال رفتند و مشغول حرف زدن شدند و من و مامان ظرف ها رو شست یذوق م

 هم بود.  یسوشا تو یزدند که اخم ها یحرف م یدونم در مورد چ

رو  شییطور که ساکت بود چا نیبابا حرفش رو قطع کرد و هم یول میو من و مامان هم کنارشون نشست میبرد ییچا

رفت  یچون صبح زود سر کار م ییفکر بود. بابا بعد از خوردن چا یتو یبود ول ونیزیخورد. سوشا هم نگاهش به تلو

نگاه کردن رفت تا  ونیزیدن با سوشا و تلوحرف ز یو خسته بود به سمت اتاقش رفت تا بخوابه. مامانم هم که بعد کل

 مبل دو نفر نشستم. یمبل تک نفره بلند شدم و کنار سوشا رو ی. از رومیبخوابه. من و سوشا مونده بود

 سوشا؟-

 گرفت و به چشم هام زل زد. ونیزیرو از تلو نگاهش

 جانم؟-

 بود کنار زدم. ختهیر شیشونیپ یو لختش رو که تو یمشک یموها

 گفت؟ یبابا چ یفکر یچرا تو-

 کشمت. یم یو بابات گفت مواظب دخترم باش و اگه ناراحتش کن ستمیفکر ن یزد و گفت: نه تو لبخند

 .دیهام باال پر ابرو

 ؟یجد-

 رو تکون داد. سرش

 م؟یهانا خستم بخواب-

 تر شد. شیب تعجبم

 خسته؟-
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 نگاهم کرد و ابرو هاش رو باال داد و به اتاقم اشاره کرد. یلبخند گل و گشاد با

 .میبخواب میاره بر-

و به سمت اتاق  دیمبل بلند شم. من رو به دنبال خودش کش یکه باعث شد از رو دیدست من رو گرفت و کش بعد

 کنم. یبگم و کار یزیفرصت نداد تا چ یبرد. حت

 

 کرد نگاه کردم. یمن رو نگاه م سوشا که با ذوق ی. به چشم هامیاتاق شد وارد

 ؟یکن یم یجور نیچرا ا-

 .دمیکش یبلند نیرو از تنش در آورد. ه شیقهوه ا شرتیبگه ت یزیکه چ نیبدون ا سوشا

 ؟یاریرو درم شرتتیچرا ت-

 .دمیکش یکوتاه غیبه سمت کمربند شلوارش رفت که من ج دستش

 ؟یکن یم کاریسوشا چ یوا-

 لباسا بخوابم. نیتونم با ا یبا هول به سمت در رفتم که سوشا بازوم رو گرفت و با خنده گفت: چته هانا؟ بابا من نم بعد

 خوابم. یهال م یمبل تو یرم رو ینفره ست من م هیهول و تند تند گفتم: خب باشه. تخت  با

 قه کردم. بلند کرد. از ترس دستم رو دور گردنش حل نیزم یکرد و من رو از رو یاخم

جدا از من  یبخوا یبترس ای یناراحت باش ،ی. قهر باشمیازدواج کرد یچه وقت یچه در دوران نامزد گهیبار د هی-

 زنمت. یشوهر خوب م هیمثل  یبخواب

 شده بودم. رهیبه چشم هام زل زده بود خ تیطور با بهت و تعجب به چشم هاش که با جد همون

 اعصاب؟ یچه ب-

 زد. مهیتخت گذاشت و خودشم روم خ یو من رو رو دیخند

 اهوم.-
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 اش و گفتم: برو کنار لطفا سوشا. نهیزدم به تخت س یکی

 آورد. کینشست، سرش رو نزد شیشونیپ یرو یاخم

 نکن. تیخوام ببوسمت هانا اذ یم-

 .دمیعجز نال با

 .سوشا نکن-

 .بود رو برداشت و به سمت در رفت نیزم یکه رو شرتشیروم بلند شد و ت از

 عجله بلند شدم. با

 سوشا! سوشا کجا؟-

 .به سمتم برگشت تیعصبان با

 نه... یکن یچرا فقط م-

 نگم. یچیه یگ یبعد م یکن یدلت بخواد م یتعجب گفتم: هر کار با

 کنار در چسپوند. واریرو گرفت و من رو به د بازوم

 بفهم. یمحرمم ،ینامزدم-

 بفهم. ستیدرست ن ؟یگفتم: خب که چ تیعصبان با

 .دیکش یفاصله گرفت. پوف ازم

 آه! یچقدر تو بچه مثبت-

 اسمش رو صدا کردم. آروم

 سوشا.-

 . به سمتش رفتم.دیاون دراز کش یبه سمت تخت رفت و رو یزیگفتن چ بدون
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 سوشا؟-

 و چشم هاش رو بست. دیپهلو چرخ به

 هانا. میبخواب ایفقط ب-

ناراحت بودم  یلیو چشم هام رو بستم. خ دمیتخت دراز کش ینگاهش کردم و چراغ ها رو خاموش کردم. رو یکم

 رها بشم. الیبودم که زود خوابم ببره و از فکر و خ دواری. امبهتر بود یجور نیا یول

 سوشا باعث شد چشم هام رو باز کنم. یتکون خوردم که صدا یکم 

 .گهید رونیخودت بلند شو برو ب یارکار به من د یحرص گفتم: چ با

 پرت کرده بود رفت. نیزم یرو شبیکه د شرتشیتخت بلند شد و به سمت ت ینگاهم کرد و بعد از رو یکم

 نوه خوشکل که به باباش رفته تو راهه. هیگم که  یو به مامانت م رونیرم ب یباشه هانا خانم من م-

 نشستم. خیجام س یرو

 ؟یچ-

 .باال انداخت یشونه ا یالیخ یب با

 .مینکرد یدونه ما امشب کار یاون که نم-

 حاال خوشت اومده؟ هیو گفت: چ دیبگم. خند یزیتونستم چ یکردم و اصال نم یتخت با بهت نگاهش م یرو

 حرص بالشت رو به سمتش پرت کردم. با

 .یتیترب یب یلیخ-

ام جفت کردم و  نهیس یحرص دست هام رو روتخت پرت کرد و دوباره به سمتم اومد. با  یرو دوباره رو شرتشیت

 !یزار یم شیعضله و بازوهات رو به نما ؟یپوش یرو نم شرتتیگفتم: چرا ت

 .یدونم دوست دار یو گفت: آره چون م ستادیلبخند رو به روم ا با

 .دمیکش یپوف
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 اصال هم دوست ندارم. رمینخ-

 .دی. خندو بازو هاش بود کهیت شینگاهم به شکم ش یزدم ول یهم حرف م زیمنه ه حاال

 .نمیب یاره دارم م-

 رو به چشم هاش دوختم. نگاهم

 کنم. یلباس عوض م رونیبرو ب-

 تخت پرت شدم. با تعجب گفتم: چته؟ یکه دوباره رو دیام کوب نهیکف دستش به س با

 به چشم هام نگاه کرد. طونیخم شد و ش روم

 طمئنن دوست داره!م میاریمامانت نوه ب یبرا یجد یجد هینظرت چ-

 خورد. یمگه تکون م یو هولش دادم ول دمیکش یکوتاه غیج

 خواد برو عقب. یمزه. مامانم نوه نم یب تیترب یبرو عقب ب-

 در اتاق باز شد و مامان سرش رو داخل آورد. هوی

 خواد. یراستش چرا دلم نوه م-

 کردم. یکرد نگاه م یخنده منم که فقط داشتم با بهت به مامان که با لبخند داشت نگاهم م ریزد ز سوشا

 مامان؟-

 برد و در رو بست. سوشا با خنده گفت: خب فکر کنم همه مشکالت حل شد؟ رونینگفت و سرش رو از در ب یزیچ

 .ومدیاشکم در م داشت

 کنم برو عقب. یسوشا خواهش م-

 .دیرو پوش شرتشیت یدلبخند بلند شد و تن با

 .میبر رونیب کمی دیو با میصبحونه بخور ایزود ب-
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 .دمیکش یتخت نشستم و نفس راحت یاتاق خارج شد. رو از

 ه؟یجور نیپسره چرا ا نیخدا ا یوا-

 نیساده ام رو با ج یصورت شرتیدهنم رو قورت دادم و از جام بلند شدم و به سمت کمدم رفتم و از داخل کمد ت آب

 ایب ای. با خنده گفت: بدیبردم که سوشا من رو د رونی. در اتاق رو باز کردم و آروم سرم بدمیآوردم و پوش رونیب یآب

 ندارم تیجاست کار نیاالن مامانت ا

پسره رو  نیرفتم. آخه من به مامان گفتم به ا رونیقهقه بلند مامان و خودش بلند شد. با حرص از اتاق ب یبعد صدا و

 خدا. یا نم؟یب یم ینده  و اما حاال چ

تند  یکی هویشدم تا دست و صورتم رو بشورم. تا در رو بستم  ییحرص و اخم از کنارشون رد شدم و وارد دستشو با

 زدم. سوشا با خنده گفت: نترس منم. یبلند غیاز ترس ج دیتند و محکم در رو کوب

 .دمیبا پا به در کوب یکی

 شدم.مرض زهر ترک -

 .میرینوبت بگ شگاهیآرا یبرا میر یدنبالت م امیرم تو هم صبحونه بخور و آماده شو م یو گفت: خب من م دیخند باز

 شدم. کیدر نزد به

 !یتو که صبحونه نخورد-

 .باز مامانت چند تا لقمه بهم داد که بخورم یکال عادت ندارم صبحونه بخورم ول-

 کنه. یمن رو مسخره م یلب آروم گفتم: آره مامانم برا شما لقمه گرفته ول ریحرص از در فاصله گرفتم و ز با

 دوباره با خنده گفت: حسود نباش. سوشا

در رو باز کردم که سوشا پشت در نبود. رفته بود. دوباره وارد  د؟یاز کجا فهم نیتعجب به در نگاه کردم. ا با

گفتم:  یبلند یمبل بلند شدم و با صدا یاز رو دمیزنگ رو که شن یشدم و دست و صورتم رو شستم.صدا ییدستشو

 من رفتم خداحافظ مامان.
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و از خونه  دمیرو پوش میآل استار مشک یباال انداختم و کفش ها یاتاقش بود و جوابم رو نداد. شونه ا یتو مامان

 در پارک شده بود؛ سوار شدم. یسوشا جلو نیزدم. ماش رونیب

 سالم.-

 ؟یو گفت: بَه سالم هانا خانم خوبکرد  نگاهم

 خندونش نگاه کردم. یخوش حال و لب ها یزدم و به چشم ها لبخند

 خوبم. یمرس-

 .یخوب باش دمیبا رونیب یر یم پیپسر خوشکل و خوشت هیباال انداخت و گفت: با  ییابرو

 به بازوش زدم. یکیحرص  با

 .فتهیخودش-

من رو  یکه روم رو به سمت سوشا کرد و گفتم:  کجا دار میگذشت یشلوغ م یها ابونینگفت. از خ یزیو چ دیخند

 ؟یبر یم

 تموم صبحم رو تموم کنم. مهیکه بتونم کار ن ییجا هینگاهم کرد و گفت:  یبدجنس با

 .دیبلند خند یبهت و ترس نگاهش کردم که صدا با

 .میریخوب ببرمت تا نوبت بگ شگاهیآرا هیخوام  یدختر؟ م ییتو چقدر ترسو-

 و خوش اخالق شده بود! طونیامروز چقدر ش نیشدم. ا رهیخ رونیتکون دادم و از پنجره به ب یرس

 بزرگ پارک کرد و روش رو به سمت من کرد. شگاهیآرا هی یجلو

 .زاره یبرات وقت م گهیدو روز د یبرا نیحرف بزن و بب شگاهیخب برو با آرا-

 کردم. نگاهش

 ؟ییایتو نم-



 پسر بد شدم هیعاشق 

157 
 

 یخوشکل تو یو اون دختر و زن ها امیدوست دارم ب یلیخ ییبه خودش گرفت و گفت: خدا یناراحت ی افهیق

 که! یدون یشه م ینم یول نمیرو بب شگاهیآرا

شدم و با حرص و محکم در رو بستم. از پنجره سمت خودش  ادهیپ نیسرش زدم و از ماش یتو یکی میمشک فیک با

بود و من از در داخل شدم. کنار در  نینب شگاهیآرا ی شهیرفتم. ش شگاهینکردم و به سمت آرا یتوجه یصدام کرد ول

از جاش بلند  دیبود نشسته بود. من رو که د روشتلفن  هیو  وتریکه کامپ زیپشت م یزه و ساده ا یم زهیر یدختر

 شد و با لبخند دستش رو به سمتم آورد.

 .دیسالم خوش اومد-

 لبخند دستش رو فشردم. با

 .رمینوبت بگ میروز عروس یمن اومدم برا دیممنونم. ببخش-

 اشاره کرد. یرنگ یسمت مبل قهوه ا به

شد رفت و  یمتصل م گهیکه به اتاق د یکنم. به سمت در یرو صدا م شگریمن االن خانم آرا دینیبش دییبفرما-

بود نگاه  یا شهیش زیم هیسه تا مبل و  یکه فقط جا یشکل یو مربع کیداخل شد. چشم چرخوندم و به راهرو کوچ

 یعکس عروس و دخترها یرنگش کل یبو آ دیسف یها وارهید ینوبت گرفتن بود. رو یجا فقط برا نیکردم. ا

اومدند.خانم  رونیزه ب یم زیکوچولو تپل همراه همون دختر ر هیزن با قد بلند و  هیخوشکل بود. در اتاق باز شد و 

 به سمتم اومد. شگریآرا

 گلم. یخوش اومد-

 دست دادم. باهاش

 ممنونم.-

 مبل کنارم نشست. یرو

 زم؟یخب عز-

 داشت نگاه کردم. یدود شیآرا هیچشم هاش که  به

  د؟یو خب شما وقت دار مهیعروس گهیدو روز د یمن برا-
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 لبخند سرش رو تکون داد. با

 .میدر خدمتتون گهیدو روز د یما برا ستین ی. مشکلزمیالبته عز-

 بره. شگاهیبه اون آرا شگاهیآرا نیاز ا یحوصله داشت ه یاشتند کشدم. خداروشکر وقت د خوشحال

 ممنونم خانم... یلیخ-

 لبخند گفت: سارا صدام کن. با

 دست دادم. باهاش

 ممنونم سارا خانم.-

جا حاضر  نیصبح زود ا گهیدو روز د یکرد و من قرار بود برا ادداشتیبود اسمم رو  نیهم که اسمش نازن دختره

که  نمیتونستم بب یداده بود و من م نییرو پا شهیسوشا رفتم. ش نیاومدم و به سمت ماش رونیب شگاهیباشم. از آرا

 یکمک راننده سوار شدم. دستم رو رو یرو دور زدم و صندل نیشده؟ ماش یچ یعنیفرمون گذاشته.  یسرش رو رو

 سوشا گذاشتم و آروم تکون دادم. یبازو

 شده؟ یسوشا چ-

برم امروز  دیاز شرکت زنگ زدند کارم داشتند با یمن رو ببخش دی. فقط بازمیعز یچیت: هرو بلند کرد و گف سرش

 .میباهم خوش بگذرون میبر میتون یرو نم

دلم  یببخش گفتنش رو کجا زم،یبار بهم گفت عز نیاول یبرا یو ببخش گفتنش بودم. وا زمیشک  عز یفقط تو من

 زدم. ی. لبخند گل و گشاددیگفت ببخش یوقت نم چیبزارم اون ه

 .زمیاشکال نداره عز-

سکوت من رو به خونه  یرو روشن کرد و تو نیگفته. فقط سرش رو تکون داد و با لبخند ماش یچ دیفهم خودش

شده بود و از لبخند جذاب  ینیریپر از حس ش بایکلمه ز کیقشنگ بود. وجودم با  یلیکه واقعا خ یرسوند. سکوت

 داره. یبودم که اون هم حس خوب دهیفهمسوشا هم  یلب ها یرو
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*** 

 سوشا

 

 ؟یکن یم یجا چه غلط نیباز کردم. وارد اتاق شدم و با داد گفتم: تو ا یاتاق رو با تند در

 و با لبخند نگاهم کردم. دیچرخ یصندل یرو آروم

 دلم برات تنگ شده بود.-

 تند کردم و به سمتش رفتم. پا

 .نمیرو بب ختتیخوام ر ی. نمرونیجا گمشو ب نیاز ا-

 گذاشت. منهیس یبلند شد. دستش رو رو یصندل یناز از رو با

 ؟یاعصاب شد یقدر ب نیچقدر خشن. تو چرا ا-

 هم رفت.  یرو محکم گرفتم. صورتش از درد تو دستش

 مثل تو باعث شده. یاشغال هی-

 رو پرت کردم. دستش

 .رونیجا برو ب نیاز ا-

خوام  یدونم که م ی. میدختر رو دوست ندار نیدونم که ا یکرد گفت: سوشا م یطور که دستش رو نوازش م همون

 که بهت کردند. ییها یبخاطر بد یریاز اون انتقام بگ

 . ریدختر پاک انتقام نگ هی. از یکار رو نکن نیکارم برداشت و گفت: بهتر ا زیم یرو از رو فشیک

 زدم. یپوزخند

 ندارم. یکیتو  یکردن ها حتیالزم به نص-
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 چشم هام زل زد و بعد از کنارم گذشت. یتو یکم

 .یش یم مونیاز پس زدنم پش -

 .دمیخند

 برو بابا.-

 اتاق کارم رفتم.  یو به سمت کاناپه تو دمیکش یقیاتاق خارج شد و محکم در رو پشت سرش بست. نفس عم از

 انتقام؟-

 .دمیکاناپه دراز کش یو رو دمیکش یپوف

 .ستندیاز همه زن ها انتقام گرفت. اونا قابل اعتماد ن دیبا-

*** 

 

 کیگذاشتم و سرم رو نزد یشیآرا زیم یزدم از جام بلند شدم دستم رو رو یهام رو آروم باز کردم. لبخند چشم

 یمیمال یداشت. رژ گونه  ییبایز یلیخ یدود شیبه خودم کردم. چشم هام آرا یتر قینگاه دق نهیآ یبردم و از تو

 ظیغل شیاز آرا ادیساده کنند. ز شیکه برام آرا ودمبه گونه هام زده بودند و لب هام رژ قرمز داشت. بهشون گفته ب

موهام درست کرده بودند و از جلو از وسط  نییخوشکل و ساده پا ونیشن هیاومد. چون موهام کوتاه بود  یخوشم نم

 خوشم اومده بود. یساده بودم ول یلینصف کرده بودند و از هر طرف شل برام جمع کرده بودند. خ

 گر و شاگرد هاش کردم. شیبه آرا یپرنگ تر شد. نگاه لبخندم

 .یمرس هیعال یلی. خدیخسته نباش-

 .مزیزد و گفت: مبارک باشه عز یلبخند شگریآرا خانم

 لباس هاش رو بپوشه. دیکه اون جا بودند و گفت: به هانا خانم کمک کن ییبایرو کرد به دو تا دختر ز بعد

رو  پشیاز دختر ها کمک کرد تا ز یکیو  دمیبود. لباسم رو پوش نهیشدم که چهار طرفش آ  یکیاتاقک کوچ وارد

 یلبخند گل و گشاد رو هیها  ونهیسالن نشستم. مثل د یتو یها یاز صندل یکی یاومدم و رو رونیببندم. از اتاقک ب
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سالن بود. به  دیسف یها وارهید یکه رو ییها عروسکردم. به عکس  یطرف و اون طرف نگاه م نیلب هام بود و به ا

 یصندل یکه رو ییهر طرف سالن گذاشته شده بودند. به دخترها یمیقد یگلدون ها یکه تو ییبایز یاون گل ها

کردند. به اون لبخند  یگر براشون موهاشون رو درست م شیبزرگ نشسته بودند و خانم آرا یها نهیآ یرورو به  یها

که باز  دیکردم. انگار اون ها هم مثل من شاد و خوش حال بودند. در سف یشادشون نگاه م یبا ذوق و چشم ها یها

کرده بود سرش رو داخل آورد و با ذوق  شتاددایکه اون روز اسمم رو  یزهیم زهیشد نگاهم به سمش رفت. دختره ر

دوباره از سالن خارج و وارد راهرو  یتشکر ا. از جام بلند شدم و بعروس خانوم دامادتون اومدند یرو به من گفت: وا

دستش و کت و  یدست گل قرمز تو هیشدم و به سمت در رفتم. در رو باز کردم که سوشا رو کنار در با  کیکوچ

بود. سرش رو بلند کرد و به من نگاه کرد و لبخند زد. به  ستادهیا دیکه اون روز به انتخاب من خر یشلوار مشک

 به سمتم اومد و دست گل رو جلوم گرفت. لبخند زدم. لمبرداریدستور ف

 . یمرس-

 .میسوشا رفت نیو من هم دستم رو دور بازوش حلقه کردم و آروم به سمت ماش ستادیا کنارم

 ؟یرو گل نزد نتیچرا ماش-

 .من خودش عروسه گل الزم نداره نینگاه کرد و گفت: ماش نشیماش به

 لمبرداریف نیرو دور زد و سوار شد.  با حرص گفت: ا نی. در رو برام باز کرد و منم نشستم و خوش ماشدمیکش یپوف

 .ارمیم نییکنار گوشم وز وز کنه فکش رو پا یجور نیاگه هم

 .دمیخند

 زشته سوشا.-

 تکون داد. یسر

 اد؟یم یحاال همراه ک-

 تعجب نگاهم کرد. با

 ؟یدیاشکان رو دم در ند یعنی-
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نگفتم و از پنجره به  یزیاشکان هم هست. چ دمیخدا آن قدر حواسم به سوشا بود که نفهم ی.  وادیهام باال پر ابرو

رو تنها  لمبرداریتر کرد و با سرعت حرکت کرد و اشکان و ف شیآهنگ رو ب یو صدا دیشدم. خند رهیخ رونیب

 گذاشت.

 فهیکشه چشمات که همه رو حر یمنو م فه؛یرد یتو رو دارم همه چ یوقت»

 زونه. یحالم چه م یمن شیپ یدونه وقت ینم یشکیه ونهیتوء د جز

 شه دل تو رو نخواد یره برات؛ مگه م یو دلم م جون

 «چشم همه حسودامون درآد... زم؛یخوام تو رو عز یم یجور هی

 «جون و دلم. ،یمیابراه ثمیم»

 

 

ش باز بود. سوشا دستم همه شمیاستقبال اومدند. منم که ن یدر تاالر که نگه داشت مامان و بابا ها و اقوام برا یجلو

 یلحظه از رو کیمامان برامون اسپند دود کرده بود. لبخند  میشدم و به سمتشون رفت ادهیپ نیرو گرفت و از ماش

کرد. با همه خوش و بش و به همه  یبود و با لبخند نگاهم م ستادهیگوشه ا هیطور  نیشد بابا هم هم یصورتش گم نم

باکالس و باحال  ی. اون سالن بزرگ پر بود از مهمون هامیعروس و داماد نشست گاهیجا یو بعد رو میخوش آمد گفت

و کم.  ادیز یها شیبا آرا با،یو ز متیگرون ق یدختر با لباس ها ید. کلکه همشون از اقوام سوشا و دوست هاش بودن

. خونواده دندیخند یگفتند و م یدست هاشون بود و م یتو السیگ یها وانیزده بودند و ل یرسم پیکه ت یپسر ها

ن من رو تو بغلش .  مامان و بابا ها به سمتمون اومدند. مامامینسبت به اون ها کم تر بود یلیما هم بودند فقط ما خ

 گرفت.

 مادر. یخوشکل شد یلیخ-

 لپش موند. یرژم رو یکه جا دمیرو بوس شگونه

 .یفدات بشم مامان-

 .دیجدا شد که مامان سوشا گونه هام رو بوس ازم
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 .زمیمبارک باشه عز-

 قدر مهربونه.  نیزدم. چه خوبه که حداقل مامانش أ یلبخند

 مادر جان. یمرس-

گفت و ازمون دور شد. مطمئنم  کیساده بهمون تبر یلیگفت و پدر سوشا هم که خ کیو تبر دیرو بوس میشونیپ بابا

 .پیسوشا به پدرش رفته مثل خودش مغرور و خوشت

که پا برامون نمونده بود.  میبود ستادهیاومدند. اون قدر ا کیتبر یسوشا برا یاز اقوام و دوست ها یاز اون ها کل بعد

 که سوشا نگاهم کرد و لبخند زد. مینشستهامون  یصندل یرو

 .یخوشکل شد یلیخ-

 حرص نگاهش کردم. با

کنه اون وقت  یم فیازش تعر ادیم رونیب شگاهیعروسشون از آرا یاومد. همه داماد ها وقت ادتیخوبه خداروشکر -

 اومد. ادتیتو االن 

 .دیم رو بوسو گونه دیخند

 کیجا بخاطر تبر نیا میهم اومد یرفت. وقت ادمیقدر حرف زد که کال  نیأ لمبرداریف نیا شگاهیاومدم آرا یوقت-

 .یخوشکل شد یلیخ یجد یرفت ول ادیبازم  نایگفتن و ا

 کرده بود و خوشش اومده بود. فیزدم خوش حال بودم که ازم تعر لبخند

 سوشا. یمرس-

 م؟یبرقص میبر هیرو گرفت و گفت: نظرت چ دستم

 تعجب نگاهش کردم. با

 .یاستراحت کن کمیکه بزار  میبعد ما االن نشست ؟یگ یرو م نیا یتو دارواقعا -

که بلند شم. بلند شدم و همراهش به  دینه تکون داد و از جاش بلند شد و دست من رو هم کش یرو به معن سرش

به دختر و پسر ها گفت که  دیتا ما رو د یج ی. دمیرفت دندیرقص یکه دختر و پسر ها داشتند م یرقص ستیسمت پ
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کمرم  یگذاشتم و اون هم دستش رو رو وشاس یشونه  یو آروم گذاشت. دستم رو رو میآهنگ مال هیبرند کنار و 

 .یرقص یبا من م یکه دار یو ذوق کرد یخوش حال یلیدونم خ یگذاشت. کنار گوشم گفت: م

 .یفتهیخودش یلیاز بازوش گرفتم: خ یگون شین

 یبرامون دست م انیو اطراف دمیرقص ینگفت. آروم همراهش م یزیسرم گذاشت و چ یرو رو شو چونه دیخند

. سوشا میکردم که مال هم باش یوقت فکرش رو هم نم چیکه ه دمیرقص یم یداشتم. کنار کس یزدند. حس خوب

 کرد.  یم رو چند برابر میخوش حال نینسبت به قبل عوض شده بود مهربون و خوش اخالق شده بود و هم یلیخ

 لمبرداریف نیا میدر آورد یسر غذا خوردن مسخره باز ی. کلمیتا باهم غذا بخور میرفت یاز رقص به سمت اتاق بعد

غذا  یانداختش.  به سوشا نگاه کردم که داشت دو لپ رونیشد آخر سر هم سوشا از اتاق ب یمون نم الیخ یهم که ب

 یلیانداختم و آروم گفتم: خ نییکرد. سرم رو پا نگاهمبا تعجب  دمیش رو بوسونهبردم و گ کیخورد سرم رو نزد یم

 دوست دارم.

حرف رو  نیفعال از من انتظار گفتن ا یدارم ول ینگاهم کرد و گفت: هانا کنارت حس خوب یرو قورت داد. کم شلقمه

 لب هام گذاشت. یرو یکوتاه یآورد و بوسه  کینداشته باش. سرش رو نزد

 از دستم ناراحت نباش.-

و  دیخند یکه م نیداشت و مهربون بود. هم یکه کنارم حس خوب نیزدم. از دستش ناراحت نبودم خب هم لبخند

رو از دهنش بشنوم  و اون موقع  بایجمله ز نیتونستم ا یبود کم کم با گذشت زمان م یخوش حال بود برام کاف

 شد. یکامل م میخوش حال

. سوشا از همه میاومد رونیتموم شد و من همراه سوشا از تاالر ب یعروس یبکوب و رقص و شاد بزن و یبعد کل      

غر غر کردند و ناراحت شدند. مامان و بابا از مون  یدختر و پسر ها کل ادیهمراهمون ن یخواسته بود که کس

سفارش کرد که مواظب من به سوشا  یلیکردند. بابا خ یو  سالمت یخوشبخت یبرامون آرزو یکردند کل یخداحافظ

 قاطع گفت که مثل خودم مواظبشم.  یلیباشه و سوشا خ

 خونه خودش پارک کرد و با لبخند به سمتم برگشت.  یجلو سوشا

 .میدیخب به خونمون رس-
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کنم.  هیخواست گر یکه دلم م ییاز گفتن کلمه خونمون خوش حال شده بودم تا جا یلی. خپرنگ تر شد لبخندم

در باعث شد به سمت سوشا برگردم که  یبودم صدا ستادهی. وسط سالن بزرگ امیو با هم وارد خونه شد میشد ادهیپ

 کرد. یبه در داده بود و با لبخند نگاهم م هیپشتش رو تک

*** 

 سوشا

 

 

به  یکردم گفتم: خب خانم خوشکله دار یدر فاصله گرفتم و همون طور که دستم به کراواتم بود و داشتم شل م از

 ؟یکن یفکر م یچ

 مبل نشست. یرو هانا

 کنم. یفکر نم یزیمن که به چ-

 رو باز کردم. دمیسف راهنیاز مبل ها و دو دکمه اول پ یکی یو کتم رو پرت کردم رو کراوات

 !یتو فکر بود یانگار یبود ستادهیاومد وسط هال ا یوقت یول-

 تکون داد و با لبخند گفت: نه اصال. یسر

 مبل بلندش کردم. یرو گرفتم و از رو فشیظر یسمتش رفتم و دست ها به

 اتاقمون. یتو میبر هیخب پس نظرت چ-

که  یو به سمت اتاق بزرگ میو با هم از پله ها باال رفت دمشینگفت. دنبال خودم کش یزیانداخت و چ نییرو پا سرش

و  یقد نهی. در رو بستم و هانا هم به سمت آمیش کرده بودم رفتامشب آماده یخودمون انتخاب کرده بودم و برا یبرا

 یبودم از تخت و رو تخت دهیخر دیاتاق رو کال سف لیبزرگ کنار کمد رفت و مشغول جدا کردن تور و تاجش شد. وسا

بعد دوباره با هول  لحظه برگشت و نگاهم کرد و هیرو در آوردم که هانا  راهنمی. پگهید زیر لیتا کمد و وسا ریبگ

شکمش گذاشتم.  یزدم و به سمتش رفتم و از پشت بغلش کردم و دست هام رو رو یمشغول کارش شد.  لبخند کج

 کرد. یبود و نگاهم نم نیینگاهش کردم سرش پا نهیآ یاز تو
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 هانا از من خجالت نکش.-

 ی. لبخنددیگردنش گذاشتم. لرز یرو رو سرش رو تکون داد اما باز نگاهم نکرد. موهاش رو کنار زدم و لب هام فقط

 .دمیکش یغیزدم و محکم گردنش رو گاز گرفتم. ج

 !یوحش-

 که گفتم خجالت نکش. نی. دوم اادیخوشم م یلیخ یباز یو گفتم: اوال که من از وحش دمیخند

 نگاهم کرد. نهیآ یحرص از تو با

 .باشه-

اون  یرو کار رو کردم. به سمت تخت رفتم و نیبکشه که من زود تر ا نییلباسش رو پا پیرو عقب آورد تا ز دستش

سرش  یرو یها رهیکنارم. پشت بهم نشست و من آروم مشغول باز کردن گ ادینشستم. به هانا اشاره کردم که ب

 . دیتخت دراز کش یو رو رفتداد. کنار  یم یخوب ینرمش گذاشتم. بو یموها یرو رو مینیشدم. ب

 چشم هاش رو بسته بود. آروم صداش کردم.کردم.  نگاهش

 هانا؟-

 خودم آروم گفت: جانم؟ مثل

 نگاهش کردم. نیغمگ

 برات باشه. ییایشب خوب و رو هیخوام امشب  یم یدون یم-

 .میشب ها با هم نداشته باش نیاز ا گهید دیدلم گفتم: شا یهام رو بستم و تو چشم

 ...دمیو نرمش رو بوس بایز یبردم و لب ها کیرو نزد سرم

که تو  نیشون بوده. حس ا نیو خاص تر نیبا اون بهتر یکیکه داشتم رابطه ام با هانا و نزد ییبا وجود تمام رابطه ها 

 هیآغوشش بوده واقعا فوق العاده بود.  یکه اون تو یهست یو تو تنها مرد یشد کیکه به اون نزد یهست یکس نیاول

 .رینظ یحس ب
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 یزد. از خودم متنفر م یکه با وجود دردش باز به روم لبخند م دمید یکه دوست داشتنش رو م نیز ابردم ا یم لذت

تونستم مثل هانا  یکردنند. کاش م یوجودم رو پر م ضیضد و نق یباز حس ها یاون همه خوب دنیشدم که با وجود د

 داشتنه هانا داشتم. وستو پر از د نهیدل به دور از ک هیپاک و خوب باشم، مثل اون 

 

*** 

 

 زیم ی.  کف دست هام رو رودمیپوش یشلوارک صورت هینافم بود رو همراه  یکه تا رو یکوتاه یصورت شرتیت

 .دمیگردنم دست کش یها یکبود یشدم با لبخند رو رهیخ نهیگذاشتم و به آ یشیآرا

 .یروان یپسره -

رفتم.  نییدرد داشت و کالفه ام کرده بود. از پله ها پا نمییپابه کمر به سمت در رفتم. از کمر به  یو با دست آروم

 خوند. وارد آشپزخونه شدم. یآشپزخونه داشت برا خودش آهنگ م یسوشا تو

 !یندار یخوب یاصال صدا-

 ؟یکرد از سر تا پاهام رو از نظر گذروند و بعد گفت: خوب نگاهم

 بود نشستم. دهیصبحونه کامل چ هیبزرگ که سوشا روش  زیپشت م یصندل یرو

 .ستمیبدک ن-

ها رو  زیچ یسر هی دیاات رو بخور با پس صبحونه یرو به روم نشست و گفت: اوک یصندل یرو تکون داد و رو سرش

 بهت بگم.

 تعجب نگاهش کردم. با

 ؟یچ-

 گفت: فعال صبحونه رو بخور. تیجد با

 تکون دادم. یسر
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 باشه.-

 یحت ر،یهم بود. از کره، مربا، عسل، پن زیسفره بود لقمه گرفتم و خب همه چ یکه رو یزیخودم از هر چ یبرا آروم

 گذاشتم. به سوشا چشم دوختم. زیم یو رو دمیرو هم سر کش ریش وانیبود. ل یعال نیهم بود و خب ا یکاچ

 م رو خوردم حاال بگو!که صبحونه ینیب یخب م-

 پوزخند بود. کی هیتر شب شیکه اون لبخند ب خواستم باور کنم یزد و من اصال نم یکج لبخند

وجه تنها خونه  چیبه ه ،یر یجا نم چیعنوان بدون من ه چیبه ه کیگم هانا.  یخونه رو برات م نیا یتو یقانون ها-

زنگ  ادیتلفنت ز ،یش ینم کی. به من نزدمیها رو ندار یمسخره باز نیبازار و پارک و ا ،یر یمامان و بابات نم ی

 کار کنم. یدونم چ یآورم. دانشگاهتم که فعال نم یپدرت رو در م یحرف بزن یو آروم با گوش ییتنها ایبخوره و 

 کردم. یو سرد نگاه م یعصب یفقط داشتم به اون چشم ها یناباور با

 ؟یچ...-

 .دیکوب زیم یرو رو مشتش

 کنم. یگفتم تکرار نم یچ یدیشن یستیکر که ن-

 بغلش بودم؟ یبود که شب تو یهمون مرد مهربون نیمن أ یخدا

 سوشا؟-

 رفت. با عجله بلند شدم و با دو به دنبالش رفتم و بازوش رو گرفتم. رونیزد و از آشپزخونه ب یپوزخند

 .یکار ها رو با من بکن نیا یتو حق ندار ؟یچ یعنیکارا  نیحرف ها ا نی! ایگ یم یفهمم چ یسوشا من نم-

 .یبر یحق ندار گهیگفت: آها دانشگاه هم د یمتم برگشت و با حالت متفکرو به س دیکش رونیرو از دستم ب بازوش

کنم و تو  یکار ها رو م نیچطور همه ا نیرو اعصابم نرو حوصله ندارم. حاال بب ادمیبه چشم هام زل زد و گفت: ز بعد

 .یبکن یتون ینم یغلط چیهم ه

 از بازوم گرفتم دردم اومد. یشگونیکنارم رد و از پله ها باال رفت. ن از
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 ستم؟یمن خواب ن یعنی-

 هیصبحش رو با  یورزش یاومد. لباس ها رونیشده بودم. از اتاق ب رهیشک بودم و با بهت به در اتاق سوشا خ یتو

عوض کرده  یآب نیج هیکه دکمه هاش رو نبسته بود و  یو مشک یمردونه چهارخونه زرشک رهنیو پ دیسف شرتیت

 به سمتش رفتم. یجیلب هاش بود. با گ یرو گاریس هیبود و  ختهیصورتش ر یوبود. موهاش ت

 ؟یچ یعنیکار ها  نیکنم ا یسوشا خواهش م-

 نگاهم کرد. یتفاوت یبا ب یکم

 امیتا صبح خونه ن دیشا ایتا شب  رونیرم ب ی. االنم میرو بشناس یواقع یخوام سوشا یفقط م یچیه-

 دستش رو تکون داد. بعد

 .یگودبا-

و منگ بودم  جیو پشت سرش محکم در رو بست. گ دیرو پوش دشیآل استار سف یخونه رو باز کرد و اسپرت ها در

واسه  ییافتادم و تنها نیزانو هام کف زم یحال شدم و رو یشده بود!؟ ب یطور نیشده بود و چرا ا یچ دمینفهم

 کردم و زار زدم. هیگر میروز اول بعد از عروس یبدبخت شدن خودم تو

 

و هق هقم کل  نیف نیگذاشتم تا بشورم. ف ییظرف شو نکیس یرو تو فیکث یقابلمه رو گذاشتم و ظرف ها سر

 هیداشتم گر یسوت و کور رو پر کرده بود. از اون موقع که سوشا اون حرف ها رو زده بود و رفته بود من ه یخونه 

ها نبود چون قرار بود امروز رو به خوش  دو کم خچالی یهم تو یزینخوردم. چ یزینهار هم چ یبرا یکردم حت یم

 یکه گفت ماکارون ارهیب یزیچ رونیشام هم زنگ زدم تا سوشا از ب ی. برامیالزم اختصاص بد لیوسا دیو خر یگذرون

مرگش رو گذاشته. دست هام رو پاک  یاتاقش کپه  یتا من درست کنم چون هوس کرده. االن هم تو ارهیخره و م یم

 شام صداش کردم. یبلند برا یو با صدا دمیکش یقیدم. اشک هام رو پاک کرد و نفس عمیرو چ زیکردم و م

 شام. ایسوشا؟ ب-

رو  زیچ چیه یکرد و اصال حوصله  یدرد م ینشستم. سرم بدجور زیپشت م یصندل یپس منم رو دمینشن یجواب

شدند.  یم ریافتاد اشک هام سراز یم ادمیسوشا رو باور کنم و تا  ینداشتم. هنوز نتونسته بودم حرف ها و کارها

 پف کرده سوشا دوختم.  یو به چشم ها فتمگر زیم یرو یشد نگاهم ر از بشقاب خال دهیرو به روم که کش یصندل
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 .ارینگاه کردن غذا رو ب یبه جا-

تند قاشق  و تند ختیخودش ر یعالمه برا هیو جلوش گذاشتم.  ختمیر یسید یرو تو یجام بلند شدم و ماکارون از

 رو به سمتم هول داد. سیخورم د ینم یزیمن چ دید یذاشت. وقت یدهنش م یرو تو یپر از ماکارون

 کنم. تتیتر اذ شیب یبخور جون داشته باش ایب-

 و آروم آروم خوردم. ختمیخودم ر یبرا یماکارون ینشند. کم ریتا دوباره اشک هام سراز دمیکش یقیعم نفس

بکشم و  یکوتاه غیو داد سوشا باعث شد ج شهیشکستن ش یکه صدا ختمیر نکیس یها رو جمع کردم و تو ظرف

 .فتهیقابلمه از دستم ب

 هانا؟-

 ستادهیوسط هال ا تیرفتم . با عصبان رونیکرد؟ از آشپزخونه ب یصدام م تیبا عصبان یطور نیچرا داشت ا دمیترس

با سرعت به سمتم اومد و موهام  دیدان شکسته کنارش افتاد. من رو که د. چشمم به گلدیکش یبود و تند تند نفس م

 رو از پشت سر گرفت.

 زنگ نزن. یبهت نگفتم به کس-

 زنگ نزدم. یترس گفتم: من که به کس با

 شدند. یکه داشتند کنده م یجور دیتر موهام رو کش شیب

 !تهیگوش یمامانت رو یدروغ؟ شماره -

 دست هاش که از پشت سر دور موهام حلقه شده بود گذاشتم. یرو رو دستم

 موهام! مامان زنگ زد و من نتونستم جواب بدم دوباره بهش زنگ زدم. یلعنت-

 سرخ شده تو چشم هام زل زد. یچشم ها  با

 !یجواب بد یگفت؟ تو چرا نتونست یچ-

 هم فشار دادم. یهام رو از درد رو چشم
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و گفت که چرا خونم منم گفتم  دی. فقط حالم رو پرسنبود یبودم و حواسم به گوششک  یشما تو یبخاطر حرف ها-

 شرکت کار داشت. یکه سوشا تو

 ام گذاشت و آروم آروم به گونه ام ضربه زد. گونه یرو ول کرد و کف دستش رو رو موهام

و  هیپاره کردنت کار آسون کهیخانم چون ت میندار یو فضول ینیطور به دروغ گفتن ادامه بده. خبرچ نیهم نیآفر-

 کنم. یراحت م یلیخوشکلت رو خ یخب اون موها

به چشم هام نگاه  یلبش گذاشت. کم یآورد و رو رونیب یشلوار ورزش بیرو از ج گارشیآروم سر تکون دادم. س 

 کرد و بعد از کنارم رد شد و به سمت پله ها رد شد.

 .یسمیساد ،یزدم: روان غیج

 و وارد اتاقش شد. ستادیام نه ا لحظه کی ینگفت و حت یزیچ

 !؟هیچه مکافات گهید نیشدند؛ خدا ا ریهام دوباره سراز اشک

بود و آرنجش رو  دهیتخت دو نفرمون دراز کش یدر اتاق رو باز کردم و سرم رو داخل اتاق بردم. سوشا رو یآروم به

خونه  لیبود برنگشته بود و حاال هم مست و پات ۵چشم هاش گذاشته بود. از صبح که رفته بود تا االن که ساعت  یرو

 .ستادمیچهارچوب در ا یاومده بود. در رو کامل باز کردم و تو

 سوشا؟-

 رو برداشت و همون طور که روش به سقف بود گفت: هان؟ دستش

 «ادب یب»

 دهنم رو قورت دادم. آب

 م؟یریسوشا مامانم زنگ زد و براش شام دعوتمون کرده؛ م -

نگاهم کرد و از جاش بلند شد و به سمتم اومد. با هول گفتم: خب اگه  یتخت نشست. کم یند شد و رووار بل ربات

 .ستین یمشکل مییآ یگم نم یم یدوست ندار

 .دیرو گرفت و من رو به دنبال خودش کش دستم
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 م؟یباهم خوش بگذرون کمیتخت دو نفرمون  یاتاقمون، رو یفعال باهم، تو هینظرت چ-

 ام بازوش رو چنگ زدم. گهیدست د با

 کنم. یخواهش م رونی. ولم کن من برم بستیحالت خوب ن یسوشا توروخدا تو االن مست-

 و از تنش در آورد. دیرفت و اون رو باال کش یخاکستر شرتیت یتخت و دستش به سمت لبه ها یکرد رو پرتم

 .زمیهمه ترس نداره عز نیکه ا یطونیو ش یکوچولو خوش گذرون هی-

 تخت پرتم کرد. یخت نشستم و خواستم بلند شم که دوباره روت یرو

 ...سیه-

 .ومدیاشکم در م داشت

 تروخدا بزار برم.-

 رو از تنم در آورد. میآب شرتیحرکت ت هیرو تکون داد و با  سرش

 فقط آروم باش.-

 کردم. یترس نفسم بند اومده بود و هق هق م از

 ک...نم. یس...وشا! سوش...ا خواه...ش م-

 سوشا بدون توجه به التماس هام، به کارش ادامه داد. اما

 

*** 

 سوشا

 



 پسر بد شدم هیعاشق 

173 
 

زدنند و  یشهر بهم چشمک م یپام بود و چراغ ها ریبام تهران نشستم. شهر بزرگ ز یرنگ تو یقهوه ا مکتین یرو

دادم و  مکتیام رو به ن هیگذاشتم و تک مکتین یشدند. دست هام رو از هر طرف رو یم دهید کیکوچ یلیخونه ها خ

 .دمیکش یقینفس عم .دیدرخش یم کیرو تا اهیآسمون س یتو یبه آسمون چشم دوختم. ماه بزرگ و نوران

 کنم؟  یکار رو م نیدختر أ نیواقعا من چه مرگمه؟ چرا دارم با ا-

 که از ییحرف زدن زن و مردها یبچه ها و صدا غیج یدست هام گرفتم. صدا نیو خم شدم و سرم رو ب دمیکش یپوف

 یزنگ خورد با ب میملتم کار داشتم. گوش یبودم و به صدا ریشدند رو اعصابم بود. با خودم درگ یاون جا رد م

 زد. یبهم چشمک م یگوش هصفح یآوردم. اسم نگار داشت رو رونشیب میشلوار ل بیاز ج یحوصلگ

 .یکن یو ولمون نم یمون یکنه م نیتو روحت که ع-

 سبز رنگ رو لمس کردم. دکمه

 باز؟ هیچ-

 رسه! یزنت بهت نم یانگار ؟یو آروم گفت: باز هار شد دیناز خند با

 هم فشار دادم. یهام رو با حرص رو چشم

 ببند. -

 ؟یاعصاب شد یو ب تیترب یقدر ب نیمکث کرد و بعد گفت: چرا ا یکم

 ؟یخوا یم ینداره. بگو چ یربط چیبه اطراف نگاه کردم و بعد گفتم: به تو ه یکم

 تو رو.گفت:  آروم

 .قطعش کردم یالیخ ینگاه کردم و بعد با ب یبه گوش یکم

 تا من از دستت راحت شم. مونیم شیریمرده شورت رو ببرن س-

 شونه ام نشست. یرو یدست

 قدر دلت پره؟ نیا یاز ک-
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 سمت اشکان برگشتم. به

 .نیبش ایب-

 کنار رفتم و اشکان کنارم نشست و روش رو به سمت من کرد. یکم

 .امیکه ب یخب بگو چرا به من زنگ زد-

 باال انداختم. یا شونه

 کردم. تیهانا رو اذ یدونم مرد امروز کل ینم-

 محکم به صورتم زد. با بهت نگاهش کردم. یلیس هینگاهم کرد و  یکم

 یلهمه مثل همند. و یکن یفکر م یدوست بود یابونیخ یدخترها نی. با اهیدونم دردت چ یم ؟یآورد ریمظلوم گ-

ساده و مظلوم. بعد  ه،یدختر پاک و معصوم دمشید یول یزیچ هی دمشید یمرد، هانا فرق داره اگه نم ستیطور ن نیا

هر کوفت  ای ییبایز ایکم فکر کن. اون دوست داره و بخاطر پول و  هی ستندیهمه مثل هم ن ؟یکن یم تشیخر اذ یتو

 خواد. بفهم نفهم. یتو رو نم گهیو زهرمار د

 خداحافظ. ینیب یمن رو نم گهید یاز جاش بلند شد و رو به من گفت: تا آدم نش بعد

 شد نگاه کردم. یتعجب به اشکان که داشت ازم دور م با

 . اشکان؟ایب یدلت خواست گفت یاشکان کجا؟ تو که هر چ-

 شد و با سرعت از اون جا دور شد. نشیجواب نداد و سوار ماش یول

 .میندار یدوست درست حساب هیخدا  یا-

 .دندیخند یم ایزدند و  یلبخند م هی یکردند و هر از گاه یبودند و به من نگاه م ستادهیگوشه ا هیدختر  یسر هی

 باال انداختم. ییابرو

 دلم بزارم؟ یاحمق ها رو کجا نیا-
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قدم زدن رو  لیطو ابونیخ یتو نییپا یکوتاه چرمم گذاشتم و با سر یپالتو بیج یجام بلند شدم و دستم رو تو از

 .دمیبه خونه رس یو ک یکه چطور دمیکه نفهم یمشغول بود جور یادیو ز ریاز سر گرفتم. فکرم درگ

من که نصف  رهنیباز کردم و وارد خونه شدم. آروم از راهرو گذشتم که چششم به هانا که با همون پ دیرو با کل در

 بود. دهیمبل سه نفره دراز کش یلخت بود رو دشیو سف دهیکش یبدنش رو پوشنده بود و پاها

شدم.  مونیپش یکنم ول تشیبود؟ خواستم اذ داری. لبم کج شد. پس بدیسمتش رفتم و بغلش کردم. پلکش لرز به

تخت خوابوندمش و پتو رو تا  یکرده بودم. از پله ها باال رفتم و وارد اتاقمون شدم. رو تشیاذ یامروز به اندازه کاف

 پرت کردم. رمیتحر زیم یصندل یرو در آوردم و رو دمیسف شرتی. پالتو و تدمیشکمش باال کش یرو

. آروم صداش دارهیدونستم که ب یصورتش کنار زدم. م ی. موهاش رو از رودمیبه پهلو و رو به هانا دراز کش کنارش

 کردم.

 هانا؟-

نگفتم.  یگفتم ول یم دیهم فشار دادم. با یونگفتم و چشم هام رو محکم ر ینگفت. خواستم بگم متأسفم ول یزیچ

 به عالم خواب فرو رفتم. یکه چشم هام رو باز کنم دورش حلقه کردم. لبخند زدم و بعد از کم نیدستم رو بدون ا

... 

 

 یهفته ست که من ه هی. یهفته ست تو با من قهر هیو رو به اشکان گفتم: اشکان نگاه کن االن  دمیکش یقیعم نفس

 .ادیذهنم م یتو بیغر بیعج یفکر ها ستیدست خودم ن یدون یم یعنیکنم.  یم تیجهت هانا رو اذ یب خود و یب

 ؟ییو گفت: چه فکرها دیکش یپوف اشکان

 یم انتیخ ،یزنن به همه چ یکنند. گند م یم تچارهیب یبه دخترا و زنا رو بد کمیکنم اگه  یزدم: بابا من حس م داد

 .یریکنند تا بم یکنند و بعد ولت م

آورد و به  کیکارم گذاشت و سرش رو نزد زیم یمبل بلند شد و به سمتم اومد. کف دست هاش رو رو یاز رو اشکان

 چشم هام زل زد.

 ؟یتو چ یباشه، دلش شکسته باشه ول دهید انتیکنه که خ یم یفکر ها رو کس نیا ؟یکن یفکر ها رو م نیچرا ا-
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 منم شکستم اشکان، منم...  دم،ید انتیبلند گفتم: من خ یو با صدا زیرو م دمیکوب یکی

 نگاهم کرد. یدهنم و با بهت و ناباور یدستش رو گذاشت رو هوی

خدا  ای ه؟یعشق چ یدون یدل کجاست اصال، م یدون یتو م ه،یاحساس چ یدون یتو اصال م ؟یخدا تو عاشق شد ای-

 !دهیو ند دهینشن یها زیشه، به حق چ یباورم نم

 دهنم برداشت. یکه دستش رو از رو دمیدستش کوب یور یکی

 ؟یپر یشعور چرا وسط احساسات من م یب-

 مبل پرت کرد. یرو رو خودش

 شه. حاال ادامه بده. یواقعا باورم نم-

 مبل رو به روش نشستم. یبلند شدم و رو یصندل یرو از

و منم بهش  میزندگ یگم اشکان من بعد از رفتن تو به خارج خب تنها شده بودم. نگار اومد تو یم یدارم جد-

هم کرده و آخر  انتیکه خ دمیبخاطر پول سمتم اومده، بعدها فهم دمیاول فهم یدون یوابسته و بعد عاشقش شدم. م

 من به همه مشکوک بشم. باعث شد نیهمگم.  ینم یزیتونستم باور کنم، نپرس چون چ یکرد که نم یسر کار

 .دمیام کش شلخته یموها یتو یو دست دمیکش یقیعم نفس

اگه اونم بخاطر پولم من رو  یول ادی. دروغ چرا از هانا خوشم مانیکنم همه بخاطر منفعتشون سمتم م یحس م-

 مدت ولم کنه بره. هیترسم باهاش خوب باشم و بعد  یم ؟یبخواد، اگه ازم خسته شد چ

و  دیسوشا. خداروشکر که فقط دو هفته ست باهم ازدواج کرد ستین یهات اصال منطق لیگفت: دل تیبا جد اشکان

اون واقعا روز  ی. لعنتتونیجشن عروس یاون رستوران و هم تو یهم تو دمیجبران هست. هانا رو د یهنوز فرصت برا

 . دندیفهم هرو هم نیکرد ا یخوشحال بود و با عشق به تو نگاه م یلیخ یعروس

 یدون ی. میکرد یطور با اون دختر ساده و معصوم رفتار م نیا دیتأسف تکون داد و ادامه داد: تو نبا یاز رو یسر

 میکن یم یفکر هیکرده اون موقع  رییکه تغ یدیمدت فهم هیشو و باهاش مهربون شو اگه بعد  کیبنظر من بهش نزد

 شه.  یو من مطمئنم هانا بد نم

 هم فشار دادم. یوهام رو محکم ر چشم
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 دونم. ینم-

 یصورتم افتاده بود. از جلو یرو میا صورتم خورد. چشم هام رو باز کردم. کت اسپرت سرمه یمحکم تو یزیچ هی

 چشم هام کنار بردمش.

 چته؟-

 لگد به پام زد. هی

 .یزار یمرگت رو م یشرکت که فقط کپه  یزنت، تو شیگمشو برو خونه پ-

 و از جام بلند شدم. صدام کرد، به سمتش برگشتم. دمیکش یپوف

هانا  یکنم ول ی. نگار بد کرد و من حس شک و تنفرت رو درک مستندیباهاش خوب باش سوشا؛ همه مثل هم ن-

 . یریاز نگار انتقام بگ دی. تو باستین نیحقش ا

 هم گذاشتم. یرو دییتا یهام رو به معن پلک

 .یمرس-

 .دیبه پام کوب گهیلگد د هی

 حاال برو گمشو.-

 حرص ازش دور شدم. با

 .یوحش-

 رو کنسل کن یرم قرار ها و کال همه چ یگفتم: من کار دارم م یاومد و رو به منش رونیاتاق کارم ب از

 بدون منتظر جواب موندن از کنارش گذشتم و از شرکت خارج شدم. و

دم تا مثل نگار بعد ها  یرو نم ادیشد. به هانا ز یاز نگار گرفته م دینبود انتقام با نیبا اشکان بود. حق هانا ا حق

 پسر خوب. هیکنم مثل  یباهاش خوب رفتار م یشم ول مونیپش
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. دیچیدرن دشت و بزرگ پ یاون خونه یبسته شدن در تو یباز کردم و وارد شدم. صدا دیدر خونه رو با کل آروم

به  یچهار چوب در نگاه یشکست. به سمت هال رفتم. تو یرو م بود که سکوت خونه ییقدم هام تنها صدا یصدا

 رهیخ ینشسته بود و به بشقاب خال یز غذا خوریآشپزخونه کردم که از اپن آشپزخونه نگاهم به هانا افتاد که پشت م

و  برنج سید هیهم  زیگذاشته بود و وسط م نشستمیکه من م ییجا یبشقاب هم رو به رو هیتر رفتم؛  کیبود. نزد

بودم. آروم از هال گذشتم و به سمت آشپزخونه  یزدم من عاشق قرمه سبز یبود. لبخند یپر از قرمه سبز یکاسه ا

 اپن گذاشتم. هانا به من نگاه کرد. یهام هانا به خودش اومد.  کت اسپرتم رو رو قدم یرفتم. با صدا

 .یسالم خوش اومد-

 زدم. یلبخند

 .یمرس-

 زیم یدادم. بشقابش رو از رو یگفت جوابش رو نم یرو م نی. خب هر بار که ادمید ینگاهش م یرو تو تعجب

ظرف  یطور بشقابم رو پر کردم. دست هام رو رو نیخودم هم هم یبرا ختم؛یر یبرداشتم و براش برنج و قرمه سبز

ول شدم. کردم و به خوردن مشغ بازرو  دمیسف راهنیاول پ ینشستم. دکمه  یغذاخور زیشستم و پشت م ییشو

متعجب هانا نگاه  ینگاهم به بشقاب هانا افتاد که غذاش هنوز دست نخورده بود. سرم رو بلند کردم و به چشم ها

 کردم.

 ؟یخور یچرا نم-

 به سمت قاشقش رفت. دستش

 خورم. یم-

 یکردم تو یبه هانا نگاه م یبود که وقت یخورد. مظلوم تنها کلمه ا یبود و آروم و آروم داشت غذا م نییپا سرش

 م؟یبر رونیبعد از نهار ب هیو گفتم: نظرت چ دمیکش یاومد.  پوف یذهنم م

 چشم هام زل زد، آروم گفت: اگه بخاطر رابطه است باهم مهربون نباش. هیرو بلند کرد و  سرش

 .ستیگفتم: بخاطر اون ن تیکردم و با جد اخم

 عجله از جاش بلند شد. با
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 پس من برم آماده شم.-

 تعجب نگاهش کردم. با

 !حاال غذات رو بخور-

 .ینشد مونیرم آماده شم تا پش یذوق گفت: نه م با

 با هول و دو از کنارم رد شد و به سمت پله ها رفت. بعد

 زدم: حاال فعال زوده. داد

 رسه. یشم وقت رفتن م یخودم داد زد و گفت: نه تا آماده م مثل

 اتاق شد و در رو بست.  وارد

 دهنم گذاشتم. یر از برنج توقاشق پ هی

 رفتنند آخه؟ رونیو ب دیزنا چرا آن قدر عاشق خر نیا-

 .یخوشمزه یلیگفتم: المصب خ میرو به خورشت قرمه سبز یالیخ یباال انداختم و با ب یا شونه

 

 

*** 

 هانا

 

و  ساده یمشک یمانتو .دمیپاره بود رو پوش یرون پا و زانوم کم یرنگ م رو که رو یآب نیهول و عجله شلوار ج با

آوردم و تنم کردم. شونه ام رو برداشتم و موهام رو شونه کردم. در اتاق باز شد و سوشا وارد  رونیکوتاهم رو از کمد ب

لباس ها  نیزنه که چرا ا ی. حتما االن داد مدمیترس کمی. راستش کرداش رو به کمد داد و به من نگاه  هیاتاق شد. تک
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که مثل من پاره بود رو  یآب نیو ج یمشک شرتیت هینگفت و در کمد سمت خودش رو باز کرد و  یزی. چدمیرو پوش

 خواد با من ست کنه؟ یم یعنیشه  یخدا باورم نم یدر آورد. وا

 . به من نگاه کرد.دیو کت چرم کوتاهش رو هم پوش دیها رو پوش لباس

 ؟یهنوز آماده نشد یساعته تو اتاق اومد هی-

 تکون دادم. هول سرم رو با

 شم. یاالن آماده م-

و  دمیچشم هام کش یبرا یکیبودم، گذاشتم و خط چشم بار ختهیموهام که آزادانه دورم ر یطور رو نیرو هم شالم

چهارچوب در سرش رو به سمتم چرخوند و گفت:  یرو هم به لب هام زدم. سوشا در اتاق رو باز کرد و تو یرژ صورت

  ؟یکت چرم مثل من دار

 و گفت: باشه اون رو هم بپوش دیکش یآره تکون دادم. پوف یسرم رو به معن آروم

 باز شد. شمیاز اتاق خارج شد. ن و

 شده بخدا. شیزیچ هیسوشا امروز  نیا م؛یخواد ست کن یم یوا یوا-

تنم مرتبش کردم. از اتاق  یتو نهیآ یو جلو دمیآوردم و پوش رونیبه مژه هام زدم و کت چرمم رو از کمد ب ملیر کمی

و  دیپام رو شن یرفتم صدا نییاز پله ها پا یبود وقت شیگوش یبود و سرش تو ستادهیخارج شدم. سوشا کنار در ا

 نایاشاره کرد: ا یجا کفش یمن رو یمشک یاستار ها لو به ا دیرو پوش شیسرش رو بلند کرد. کفش ال استار مشک

 رو بپوش.

 در خارج شد. از

افتادم. سوشا  یبخاطر ست لباس هامون ذوق کرده بودم و داشتم پس م ی. کلدمیدو به سمت کفش ها رفتم و پوش با

قدم  یبارون یهوا نیا یتو هی. نگاهم کرد و گفت: نظرت چستادمیبود منم کنارش ا ستادیا  اطیح یپله ها یرو

 ندارم. یرانندگ یراستش من حوصله  م؟یبزن

 رم رو تکون دادم.س یلبخند گل و گشاد با

 موافقم.-
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 .دیاش چسپ نهیکرد؛ شونه ام به س کیشونه ام قرار کرد و من رو به خودش نزد یزد و دستش رو رو لبخند

 .میخوش بگذرون مییخوا یپس کنار من راه برو امروز م -

 امروز! دو هفته قبلش نه به یکارها و رفتار هاش تعجب کرده بودم. نه به رفتارها نیاز ا یلیخ واقعا

 ؟یشده مهربون شد یسوشا چ-

 چشم هام زل زد. یتو

 من از اولشم مهربون بودم.-

 باال انداختم. یا شونه

 اون اوال... یول-

 گم. یرو بهت م لشیدل یو گفت: روز دیرو بر حرفم

شدم و همراه سوشا از خونه  الیخ یپس ب دوست نداشتم روزمون خراب بشه یکنجکاو بودم ول نکهیزدم. با ا لبخند

 خارج شدم.

 .میکن یم دیپاساژ خر یکم تو هی میر یم ایکه سوشا نگاهم کرد و گفت: ب میرد شد یکنار پاساژ از

 و به داخل پاساژ برد. دیبدون منتظر موندن تا من جوابش رو بدم دستم رو کش بعد

 .گهید میر یو گفتم: نکن سوشا زشته آروم باش م دمیخند

 گفت: آها باشه. طرف و  اون طرف رو نگاه کرد و نیا یو کم ستادیا

لب هام جا خوش کرده بود دور تا دور  یکه رو یخنده دستم رو دور بازوش حلقه کردم و همراه سوشا با لبخند با

تا لباس  ری. از مانتو و شلوار بگمیکرد دیخودمون خر یبرا ی. کلمیو رو کرد ریو تموم مغازه ها رو ز نییپاساژ، باال و پا

 سوشا. یلباس هم برا یو کل جاتیو بدل یمهمون

قدر مهربون  نیدونم چرا ا یذوق مرگ کرد. نم یو من رو کل میر یمامانم م یشام خونه  یبهم قول داد که برا سوشا

 یدلم آرزو م یتو دمید یکردم و هر بار که کارها و رفتار هاش رو م یکه بود خداروشکر م یهر چ یشده بود ول

 طور بمونه. نیکردم که هم
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. سوشا آروم کنار گوشم میها قدم زد ابونیخ یتو دیخر یو  دوباره دست تو دست هم با کل میاومد رونیپاساژ ب از

 نکردم. ییرو ادهیقدر پ نیوقت ا چیگفت: ه

 .یو گفتم: از بس تنبل دمیخند

 لبخند نگاهم کرد. با

 دارم. یاالن با تو خوبه، حس خوب یحسش نبود ول ییگم. راستش اصال تنها یم ینه جد-

 داره؟! یگفت که با من حس خوب یمن اون داشت بهم م یکردم. خدا نگاهش

 نشند. ریتا اشک هام سراز دمیکش یقیعم نفس

 .یجور بمون نیهم شهیسوشا کاش هم-

نگفت. از کنار سوپر مارکت  یزیو چ دیسرم رو بوس ینگاهم کرد و بعد دستش رو دور شونه هام حلقه کرد و رو یکم

از سبد  یکیو سوشا  می. وارد فروشگاه شدستمیو باعث شد که منم  به ا ستادیا هویکه سوشا  میشد یرد م یبزرگ

دلت خواس بگو تا من  یهر چ فهیگفت: ضع یامزه اب تباال انداخت و با حال ییرو برداشت. ابرو دیچرخ دار خر یها

 کنم و پول خرج کنم. دیخر یخوام برا خونمون کل یبگم چشم. امروز م

 پولت هم باش. دنیو گفتم: باشه پس منتظر ته کش دمیخند

 نگاهم کرد. مظلوم

 .یغلط کردم هان-

 که  اخم کرد و آروم گفت: آروم بخند. دمیخند یبلند یصدا با

دهنش و اون چشم  یآدامس گنده تو هیبا  ینیپسر جوجه ماش هیبه پشت سر بود. سرم رو برگردوندم که  نگاهش

 سوشا رو گرفتم. یو بازو دمیکم جلو کش هیرو  میکرد. روسر یمن رو نگاه م زشیه یها

 .میهامون رو بکن دیخر میبر ایب-

و  یعالمه خوراک هیآشپزخونه و  یبرا لیوسا یکلتکون داد و همون طور که نگاهش به پسر بود دنبالم اومد.  یسر

گفت چقدر کم  یمن رو حساب کرد تازه م یها دیاون خر یجنتلمنانه پول همه  یلی. سوشا هم خدمیتنقالت خر
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. سوشا میاومد رونیبودم. از سوپر مارکت ب هکرد دیماه کامل خر هی یبنظر خودم که به اندازه  ی. ولیکرد دیخر

 گهید ییجا ادیها ز دیخر نیبا ا میجا به جا کرد و گفت: به نظرم امروز رو خونه برگرد یدستش رو کم یتو یها دیخر

 مامان و بابات. یرفتن به خونه  یبرا میش ی. تازه آماده ممیبر میتون ینم یا

 زدم. لبخند

 .هیعال یلیخ-

 یادیز یلب هام بود. جا ی. هنوز لبخند رومیو به سمت خونه راه افتاد میگرفت و سوار شد یتاکس ابونیسر خ سوشا

تر هم بخاطر رفتار خوب و  شیبهم خوش گذشته بود ب یها و گردش ساده با سوشا کل دیخر نیهم یول مینرفته بود

 سوشا بود. یمهربون

 

 

تخت  یو به سمت مامانم که رو دمیسادم کش ییطال کیبه تون یدست بلندم رو از تنم در آوردم و ی روزهیف یمانتو

 کرد رفتم. کنارش نشستم و دستم رو دور گردنش حلقه کردم. ینشسته بود و با اخم نگاهم م

 ؟یقربون اخمات برم؛ چرا ازم ناراحت یاله-

 بهش سر بزنم؟ دیمامان دارم با هیمن  یدو هفته نگفت نیا یرو از دور گردنش جدا کرد و با بغض گفت: تو دستم

کنم که منم دوست  کاریشدم. حق داشت که از دستم ناراحت باشه. چ رهیخ اشک آلودش یبه چشم ها یناراحت با

 سوشا... یداشتم بهش سر بزنم ول

که دوست  نیبد هم داره. ا یلیاخالق خ هیمامانم ببخش توروخدا، بخدا اصال نتونستم سوشا سر کار بود و خب -

 برم. یینداره تنها جا

 ؟یچ یعنیاش دروغ بگم. مامان با تعجب نگاهم کرد و گفت: وا  تونستم که همه ینم

 باال انداختم. یا شونه

 دونم واال. یچه م-
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 هام رو گرفت و با دقت تو چشم هام زل زد. دست

 شما دعواتون شده؟-

 تکون دادم. یسر

 .نیاخالقش ناراحت شدم هم نیکم به خاطر ا هیفقط من  هینه مامانم، دعوا چ-

مامان و بابام رو  دیبگم چون انتخاب خودم بود. نبا یزیتونستم چ ینم یدروغ گفتن به خانواده سخت بود ول چقدر

 نه. ایشه  یسوشا واقعا عوض م نمیکردم تا بب یفعال ناراحت م

 هیطور باشه. حاال اشکال نداره مادر، حرفش رو گوش کن اون از  نیهم دوارمینگاهم کرد و گفت: ام یکم مامان

 تو هم انجام نده که هر بار دعواتون نشه. ادیخوشش نم ییزایچ

 تکون دادم. یسر یلبخند با

 جاش بلند شد. از

 دلش برات تنگ شده. یلی. بابات خمیبابا و سوشا بر شیپ ایب-

 جام بلند شدم. از

 چشم مامان.-

دست نخورده بود.  زینکرده بود و همه چ رییکوچولو هم تغ هی یبه اتاقم کردم حت یاز اتاق خارج شد. نگاه مامان

. ختمیسرم بسته بودم رو باز کردم و دورم ر یرفتم. موهام رو که باال یقد نهیلبخندم پرنگ تر شد و به سمت آ

اش چشمشون به من و  ن و بابا همهبودم امشب ماما یخوش حال م دیصورتم بود. با یرو میشگیهم شیآرا

هال  یتو یمبل ها ینه. به سمت در اتاق رفتم و بازش کردم. سوشا کنار بابام رو ای میباهم خوب نندیسوشاست تا بب

با لبخند به سمتشون اومد. در رو بستم و از  ییچا ینی. مامان با سدندیخند یزدند و م ینشسته بودند و حرف م

 رفتم و دستم رو دور گردنش حلقه کردم. ابامپشت سر به سمت ب

 بابا جونم؟-

 دست هام گذاشت. یدست هاش رو رو بابا
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 .نمتیبابا جان بب نیرو به روم بش ایب-

 ابا جان؟ب یاومد ریقدر د نیمبل رو به روش نشستم. با دقت نگاهم کرد و گفت: چرا ا یو رو دمیموهاش رو بوس یرو

 لبخند به چشم هاش نگاه کردم. با

 سوشا بود بابا. ریهمه اش تقص-

 .دیلحظه رنگش پر کی سوشا

کم  هیخواست  یرفت، م یشرکت م ی. هکار داشت یو خودشم که کل میبا هم بر دیگفت با یاش م دادم: همه ادامه

 به شرکت سرو سامون بده.

 رو بگم؟ تیترسه تا من واقع یقدر م نیکه لبخندم پرنگ تر شد. حاال چرا ا دیکش ینفس راحت سوشا

 نگاهمون کرد. یبا مهربون بابا

 .دیسر بزن هیبه ما هم  یگاه دیبرس تونیاشکال نداره بابا جان، به زندگ-

 و دوباره سر جام نشستم. دمیگونه اش رو بوس یشدم و تند بلند

 .ییچشم بابا-

 و رو به مامان گفت: غذا حاضره حاج خانم؟ دیخند بابا

 با لبخند از جاش بلند شد. مامانم

 .نمیچ یرو م زیرم م یاره م-

 همراهش بلند شدم. منم

 .امیمنم کمکت م-

 ی. کلمیخوش مزه مامان آماده کرد مهیخوردن خورشت ق یرو برا زیمامان به آشپزخونه رفتم و با کمک هم م همراه

از بودنمون کنارشون خوش  یلیبابا خ . مامان ومیو حرف زد میدیخند یکنار مامان و بابا بهمون خوش گذشت. کل

 .میهم گذروند شیپ رو یو شب عال میوقت کنارشون بود ریحال بودند. اون شب رو تا د



 پسر بد شدم هیعاشق 

186 
 

 مشغول بود. یلیفکرش خ یساکت بود و انگار نیماش یبرگشت سوشا تو وقت

 سوشا؟ یچرا ساکت-

 شد. رهیبهم کرد و دوباره به جلو خ ینگاه مین

 .میسر بزن هیمنم  یشب به مامان و بابا هی دیبا-

 .میر یم ششونیشب حتما پ هیرو تکون دادم و با لبخند گفتم: البته،  سرم

فکر اون  یخونه و خانواده اش تنگ شده و االن تو یطور ساکت موندم. حتما دلش برا نینگفت و منم هم یزیچ

 شم. یمزاحم فکر کردن هاش نم ادیهاست؛ پس من ز

 

کنم. به در حموم نگاه  یکم فضول هیخواست که  یدلم م یلیزد. خ یکنار تخت بهم چشمک م زیم یسوشا رو یگوش

رفتم. دوباره به در  یبلند شدم و به سمت گوش شمیآرا زیپشت م یصندل یاومد. از رو یآب هنوز م یکردم صدا

سر به مخاطب هاش زدم  هینداره. اول  دونستم که رمز یرو برداشتم. م یبار با عجله گوش نیحموم نگاه کردم و ا

 ستی. وارد لنبود نیمخاطب ستیل یتو یتر اسم پسر روشون بود و اسم دختر شیفقط چند تا شماره داشت که ب

 رو باز کردم. امینداشت. پ یگهید امیپ چیناشناس ه یشماره  هیاز  امیپ هیهاش شدم که در کمال تعجب جز  امیپ

از دست  شهیهم یخونه و اون رو برا یروز اومد هی یدید هویمواظب خانم خوشکلت باش و باهاش وقت بگذرون. -

 .یداد

 از ابرو هام از تعجب باال رفت. یکی

 وات؟-

 رو خوندم. امیپ دوباره

 ه؟یک نیأ یعنیکنه!  یم دیما رو تهد یک ؟یچ یعنی نیا-

 ستیکه کردم از ل یکار نیاول دنیلرز یها از سرم بپره. دستام م نیباز شدن در حموم باعث شد کال فکر و ا یصدا

 هانا خانم؟ یکه سوشا از پشت کنار گوشم آروم گفت: فضول دمیکش یقیاومدم. نفس عم رونیها ب امیپ
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که اصال فکر نکنم به لبخند شباهت داشته باشه  یافتادم. با لبخند یبود و واقعا داشتم از ترس پس م یجد صداش

 اشاره کردم. یبه سمتش برگشتم. به گوش

 !هیچ ینه بابا فضول-

 از ابرو هاش رو باال انداخت. یکی

 ؟یپس چ-

 .رمیخواستم باهاش عکس بگ ینگاه کردم و مظلوم گفتم: من فقط م یکم به گوش هی

 با تعجب نگاهم کرد. یکم

 ؟یخودت چ یپس گوش-

 باال انداختم. یا هشون

 داشته باشم. یادگاریچندتا عکس  هیتو هم  یگوش یخوام تو یم-

 .دیبلند خند یکم نگاهم کرد بعد با صدا هی

 چه خوب.-

بود و باال تنه اش لخت  دهیچیحوله هم دور خودش پ هیرو از دستم گرفت و من رو تو بغلش گرفت. فقط  یگوش بعد

 بود.

 م؟یریباهم چندتا عکس بگ هینظرت چ-

 ؟یگ یم یتعجب گفتم: جد با

 .دیام رو بوس گونه

 .یجد یاره جد-

متفاوت و  یو عکس ها یعالمه عکس سلف هیکدومشون حواسم نبود.  چیه یگرفت که من تو یلبخند چندتا سلف با

 .میبود داریوقت ب ریتا د یو اون شب رو با خنده و مسخره باز میباحال باهم گرفت
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*** 

 

با سوشا واقعا برام  یدوماه زندگ نیشده بودم. مرور ا رهیبودم و به سقف خ دهیهال دراز کش یکاناپه تو یرو 

کرد  یم یکه گذشت جز اون دو هفته اول که سوشا باهام بد رفتار یآورد. دو ماه یو هر بار لبخند به لبم م ندیخوشا

عوض شده بود و فوق العاده  یلیبود. سوشا خ نیریش یابودم و هر روزم پر از اتفاق ه دهیاز سوشا ند یبد گهید

دو ماه  نیطول ا یاتفاق تو نی. بهتردمیشکمم کش یرو یو خوش رفتار بود. دست یمهربون و دوست داشتن

 شهیاز هم سوشا خوشحال تر و مهربون تر میبود دهیموضوع رو فهم نیکه ا یشکمم بود که از روز یتو یکوچولو

. دمیعذاب د یلیواقعا خ یماه باردار هی نیا ی. تودیچرخ یاندازه بود و مثل پروانه دورم م یب شیشده بود. نگران

 .رمیم یکردم دارم م یآوردم که حس م یاون قدر باال م یوحشتناک بود و گاه ارمیو

بود.  ومدهیشب بود و سوشا هنوز خونه ن کیکاناپه نشستم. به ساعت نگاه کردم ساعت   یجام بلند شدم و رو از

حال بود، تلفن  یخسته و ب ومد،یبه خونه م ریکرده بود. د رییبود که سوشا تغ یهفته ا هیدونم چرا  ینم دمیکش یپوف

رمز  شیگوش یرو یو حت ستین یزیگفت چ یبود که م نیشده بود و بدتر از همه ا شهیتر از هم شیهاش ب امیها و پ

 گفت. ینم یزیبه من چگذاشته بود و 

 کنم؟ کاریچ دیشکمم با یبچه تو هیدونم با  یبار واقعا نم نیکه باز مثل اول بشه و من ا دمیترس یم

 در من رو به خودم آورد.  یتو دیکل دنیچرخ یصدا

 چهار چوب در قرار گرفت. یبه در بود که سوشا تو نگاهم

 هنوز؟ یدیسالم نخواب-

 یها لکسیو به سمت آشپزخونه رفت و نا دیموهام رو بوس ینه تکون دادم. به سمتم اومد و رو یسرم رو به معن آروم

 .اومدم نییکاناپه پا یاپن گذاشت. خواست به سمت پله ها بره که از رو یرو رو دیخر

 ؟یاومد ریکه چرا د یبگ یخوا ینم-
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شرکت کار  زمیحال گفت: عز یخوند و بنرده بود سرش رو به سمتم چر یکنار پله ها همون طور که دستش رو از

 داشتم باز شروع نکن.

 من از صبح تنها بودم سوشا. یگفتم: ول یگرفته  یصدا با

 اومد و به سمتم اومد. خواست بغلم کنه که عقب رفتم. نییاز پله ها پا یا مهیلبخند نصف ن با

 بده. حیخوام توض یبغل نم-

 ...دیو نامرتبش کش دهیژول یموها یتو یدست

 چشم هام زل زد. یتو

وقت کار کنم و خوب خسته  ریمدته شرکت کار هاش عقب افتاده و مجبورم تا د هی. فقط ستین یزیواقعا چ زمیعز-

 شم.  یحال م یو ب

 رو پشت گوش انداختم. موهام

 وقت بازم هست. ریهر شبت که تا د یها و زنگ ها امیاون وقت...پ-

 اش گرفت.دست ه نیمبل نشست و سرش رو ب یرو

 هانا. هیکار یخب اوناهم تلفن ها-

 گفتم: دروغ نگو. یگرفته آ یصدا با

 رو بلند کرد و با تعجب نگاهم کرد. سرش

 هانا؟-

 چشم هام تار شد. یجلو سوشا

سوشا؟  یشد یجور نی! چرا ایکار یتا ساعت سه و چهار تلفن ها می. آخه مگه دارگهیگم د یراست م ه؟خبیچ-

 شکمم بکنم. یتو یخودم و بچه  یبرا یفکر هیزودتر بهم بگو تا من  یمثل اون اوال بش یخوا یاگه باز م

 صدام کرد: هانا؟ تیجد با
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 .دیچک اشکم

 ؟یکرد کاریدنبالمه. تو چ یکیانگار که  رونیرم ب یم یگم؟ اون روز بهت گفتم وقت یم یاصال برات مهمه من چ-

 .ستین یزیچ یتفاوت گفت یب یلیو خ یچیه

 !؟یشدم و تو کم آورد یطور نیهفته ست که ا هیگفت: فقط  تیجاش بلند شد و با عصبان از

چرا در  ؟یگ یبهم نم یزیچرا چ یکنم ول یرو درک م زیو همه چ اوردمیو با بغض گفتم: من کم ن دمیرو باال کش مینیب

 !؟یدون یم بهیغر هیو من رو  یگ ینم یزیمورد مشکالت و اتفاقات به من چ

 . از جاش بلند شد و به سمتم اومد.ارمیزدم و هر آن انتظار داشتم که باز باال ب ینفس م نفس

 آروم باش هانا.-

 فاصله گرفتم و به سمت پله ها رفتم. ازش

 هانا؟-

شد و هق  ری. دوباره اشکم سرازدمیرو ندادم و وارد اتاق شدم و به سمت تخت رفتم و آروم روش دراز کش جوابش

 گفت؟ یبه من نم یزیواقعا چرا سوشا چهقم بلند شد. 

اومد. چشم هام رو باز کردم. لباس هاش  سیکمد و بعد در سرو یباز شد. چشم هام رو بستم. صدا یاتاق به آروم در

 افتاده بود. لبخند زدم. ریتحر زیم یصندل یکف اتاق و رو یرو

 شلخته.-

 سوشا دورم حلقه شد.  یرفت و بعد دست ها نییکه باز شد دوباره چشم هام رو بستم. تخت پا سیسرو در

 هانا؟-

 .دیهام رو باز کردم. پشت گردنم رو بوس چشم

شرکت بهم  یکم ی. جدیخوام ناراحت و نگران بش یگم. نم یبهت نم یزیست اگه چباور کن بخاطر خودت و بچه-

رو  یهمه چ گهید یول دیکش یوقت طول م ریهر روز کارم تا د نیهم یکردمش برا یدرست م دیبود و من با ختهیر

 .امیزود خونه م گهیبه راه شده و من شبا د



 پسر بد شدم هیعاشق 

191 
 

 .دیبازوم رو بوس یقرمزم رو باال داد و رو شرتیکوتاه ت نیآست

من چند نفر رو گذاشتم که مراقب تو باشند  ادیدنبالت م یکیکه  یهانا، همون روز که بهم گفت ستمیتفاوت ن یمن ب-

 یرو به من گزارش م تیو زنگ هامم همشون از طرف اون افراده که اتفاق ها و وضع. تلفن ها و حواسشون بهت باشه

 کنند.

 .دیکش یقیعم نفس

 یم دهیدر خونمون د یجلو یتر شیب یها نیرو خراپ کنه. هر روز ماش مونیخواد زندگ یکه م هیدونم هانا ک ینم-

 یم دمونیتر از قبل تهد شیخبر بدم چون... هر بار ب سیتونم به پل ینم یتونم بکنم. حت ینم یکار چیشه و من ه

 کنند.

 .دیشکمم کش یرو یدست

 .فتهیتو و خوشکل بابا ب یبرا یخوام اتفاق ینم-

 بهم شک نکن. گهیکنار گوشم گفت: د آروم

 .دمیسمتش چرخ به

 ببخش سوشا.-

 .دیرو بوس مینیب یرو

 اشکال نداره هانا.-

 رو آروم نوازش کردم؛ چشم هاش رو بست. صورتش

 شه سوشا. یدرست م یهمه چ-

 .زد لبخند

 .فتهیب یشما اتفاق یزارم برا یکنم. من نم یمطمئن باش که درستش م-

 لب هاش گذاشتم. یرو یکوتاه ی بوسه
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 .یمرس-

تونست اون  یم ینگفت. نفس زدن هاش مرتب شده بود و خوابش برده بود. واقعا ک یزیپرنگ تر شد و چ لبخندش

هاش بلند شده بود،  شیبه سوشا نگاه کردم. ر نه؟یما رو بب یو خوش حال یانصاف باشه که نخواد خوشبخت یقدر ب

مرتب  شهیهم بودمش. سوشا دهیطور ند نیوقت ا چیچشم هاش گود افتاده بود و لب هاش ترک خورده بود. ه ریز

کرد به  یفرصت نم یداشت که حت یدو هفته اون قدر غصه و نگران نیا یاالن تو یول دیرس یبود و به خودش م

 .دمیرو بوس شیشونیخودش برسه. پ

 .زمیدوست دارم عز-

 

 

*** 

 سوشا

 

 یکه رو میکارم بلند شدم و به سمت گوش زیاز پشت م یحوصلگ یرفت. با ب یداشت رو اعصابم رژه م میگوش یصدا

دستم رو پرت  یزد. خودکار تو یبهم چشمک م یگوش یوسط اتاق کنار مبل ها بود رفتم. اسم نگار رو ی شهیش زیم

 رو برداشتم. یو گوش زیم یکردم رو

مسخره  نیدونم همه ا ی. میدیرو به لجن  کش میکنم؟ زندگ کاریمن از دستت چ یکثافت باز تو، باز تو نگار لعنت-

 سر توء. ریها ز یباز

سر به خونه  هیها  دادیداد و ب نیا یو نفس بکش. بنظر من به جا ریکم ترمز بگ هی زم؛یعز سیو گفت: ه دیخند آروم

 بزن.

 ؟یچ یعنی ،یبا داد گفتم: چ دمیترس

دونم چرا خانومت  یکه نم نیاز دوستان و ا یسر هیبا  ستمیتنهام ن یگفت: خب من خونتونم. راست لکسیو ر آروم

 !دهیقدر ترس نیا
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 کشمت خدا شاهده. یشکنم م یزدم: نگار دستت به هانا بخوره تک تک انگشتات رو م داد

قطع کرده بود. با عجله از اتاق کارم خارج شدم و از راهرو گذشتم هر چقدر هم  یرو از گوشم دور کردم. لعنت یگوش

 میطوس یشلوار پارچه  یتو نیماش چیرفتم. سوئ نییصدام کرد جوابش رو ندادم. با عجله و دو از پله ها پا یکه منش

 حرکت کردم. تموم تن و جونم رو ترس گرفته بود.  هرو روشن کردم و با سرعت نور به سمت خون نیبود. ماش

 خودت مواظب هانا باش.  هیروان هیخدا نگار -

 نیبود با سر زم کیو بار نزدرم. د یدونستم چطور دارم راه م یشدم اون قدر هول بودم که اصال نم ادهیپ نیماش از

 بخورم.

در رو باز  ی. مرد بلند قد و درشت اندامدمی. محکم و تند تند در رو کوبستادمیدر خونمون ا ینفس زنون جلو نفس

 یداشتند گوشه گوشه  یجد ی. وارد شدم  ده تا مرد که همه درشت اندام بودند و صورت هاستادیکرد و کنار در ا

 ؟یهست یکدوم گور نگارو داد زدم: نگار،  ستادمیبودند. وسط خونه ا ستادهیخونه ا

 هانا رو گرفته بود. یاز دست هاش بازو یکیشد. با  دایپله ها پ یاز باال نگار

 خورم. یکشمت قسم م یبشه خدا شاهده که م شیزیچ هیمواظب باش، هانا -

 ینیتا بب ینگاه به پشت سرت بنداز هیخوام  یو گفت: جونم عاشق داد زدن و حرص خوردنتم. فقط اول م دیخند

 .یبکش یخوا یکه م ستمایفقط من ن

 بود دهنم از تعجب باز موند. ستادهیچهار چوب در ا یکه تو یکس دنیو تعجب به پشت سرم نگاه کردم. با د یجیگ با

 تو...-

 چرا؟ گهیتو د رضایبهت دوباره تکرار کردم: تو!... عل با

 ؟یدار یچه انتظار گهید یدزد یعشق آدم رو م یزد و گفت: وقت یپوزخند

سرتا  پیت هیدر کنار رفت و مهسا با  ی. از جلوستمیاش رو تکون داد و گفت: اشتباه نکن فقط من ن انگشت اشاره بعد

سه نفر به دو نفر؟ انصافتون  ایرو که به ذهنم اومد رو به زبون آوردم: لعنت یحرف نیوارد خونه شد. اول یپا مشک

 کجاست! 

 کرد. ینگاه م رضایبهت بود و فقط به عل یتو هانا



 پسر بد شدم هیعاشق 

194 
 

بعد فرداش  یکن یازت خوشم اومده و طرف رو ذوق مرگ م یگ یم یکیبه  یبه مهسا اشاره کرد و داد زد: وقت نگار

 به فکر انتقامه. شه و یبشه؟ خب معلومه که ازت متنفر م یواقعا چ یخوا یم یر یدوستش م یخواستگار

 یو زندگ یتموم گندکار ی. باعث و بانییکثافت به تمام معنا هی ؟یخوا یم یچ گهید یکیخودش داد زدم: تو  مثل

 !؟یخوا یم یچ گهی. واقعا تو دییمن تو یقبل فیکث

 .یمن عاشقت بودم و تو ولم کرد یچشم هام زل زد و گفت: ول یغم تو با

 .کیهستر یخنده  هیاونم  دمیخند

هاش همه جا زبون زد  یکرد و گندکار انتیبار حامله شد، ده بار خ هیبود  ینه!؟ من ولت کردم آره؟ ک یا ونهیتو د-

 موندم؟ یم یآدم نیهمچ هیخودش رو کشت! چطور با  یبابا یهمه شد. ک

 رفتم. کیچشم هام زل زده بود. نزد یتو یکند و عصب یحرص پوست لبش رو م با

 اون بره. دی! پس بزارگهینداره بزار بره. همه مشکلتون با منه د یل کن اون گناهتوروخدا هانا رو و-

 یپرت م نییهانا رو از پله ها پا ییایتر ب کیقدم نزد هیاومد و گفت:  کیرفتم که نگار نزد یم کیطور نزد همون

 کنم.

 .ستادمیرو به روم گرفتم و ا ستیهام رو به شکل ا دست

 باشه باشه.-

 هانا بلند شد. یگرفته  یصدا

 چرا؟ گهیتو د رضایعل-

کرد و گفت: چون دوست داشتم هانا. تو قرار بود مال من  شیا قهوه نیشلوار ج بیدست هاش رو داخل ج رضایعل

 .یباش

 ! یدیمن رو ند گهیو د یداشت که تو عاشق شد یچ یروان نیدونم ا ینم یمن اشاره کرد و گفت: ول به

 شد. ریش سرازچشم یهانا از گوشه  یها اشک

 .یتو برام مثل داداشم بود-
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و هر  یداشت یبودم. هر کار شتیمن پ شهیخواستم داداشت باشم من دوست داشتم. هم یداد زد: نم رضایعل

شدن  گهید یکیمن رو با عاشق  یها یآخر سر خوب یو من پشتت بودم. ول یکرد یمن رو صدا م یداشت یمشکل

 .یجبران کرد

 کردم و داد زدم. رضایرو به سمت عل روم

 .ستیاحمق سرش داد نزن اون حالش خوب ن-

 تر شدم. کیسمت هانا و نگار برگشتم و آروم به پله ها نزد به

 نگار بزار هانا بره.-

بازوش رو ول کرد و هانا نتونست  هویهانا رو هول داد و  یاول بازو یپله  یو رو دیهانا رو دنبال خودش کش نگار

 پله ها افتاد. یوتعادلش رو حفظ کنه و ر

 دیاپس از دستم پر-

 افتاد. با عجله و دو به سمتش رفتم و... یبود که تلو تلو داشت از تک تک پله ها م یاما من نگاهم فقط به دختر و

 

لب هاش خون  ونیبغلم گرفتم و به سمت خودم چرخوندم. از دماغ و م یپله زانو زدم و سر هانا رو تو نیآخر کنار

 شکمش بود. ی. دستش روومدیم

 !زمیمن، هانا؟ هانا عز یخدا یوا-

 بازش به چشم هام نگاه کرد. مهین یبا چشم ها فقط

که کنار پله ها بود رفتم. هانا رو نشوندم و آروم سرش رو به  یبغلم گرفتم و بلند شدم و به سمت تلفن یرو تو هانا

از  یرو گرفت. گوش میمشک راهنیپ ی قهیاز پشت  یکی هویاشکان رو گرفتم که  یدادم. با تلفن شماره  هیتک وارید

 دستم ول شد.

 .ستیزنگ به آرژانش بزنم هانا حالش خوب ن هیبزار  دیکثافت آشغال ولم کن-
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 دمیدوباره د یتار شد ول یلحظه همه چ هیصورتم زد.  یمشت تو هیگنده من رو به سمت خودش چرخوند و  مرده

 خوام صورت خوشکلت رو آسفالت کنم.  یام رو گرفت و گفت: م قهی. رضامیبغل عل یتو دمیبهتر شد که فهم

 دستش بود. یچوب تو هیکله زد تو دماغم که مطمئن شدم دماغم شکسته. نگار به سمتم اومد  هی بعد

 کنم.  یها رو تالف تیخوام همه آزار و اذ یچوب م نیبا أ-

چوب  ینشد. گاه بینص یبدنم از ضربه هاش ب یجا چیدستش من رو زد. ه یتونست با چوب تو یکه م ییتا جا بعد

لب هام  یزدم و گاه یکرد. داد م یرو هم سر من خال شیبچگ یداد که مهسا همه عقده ها یرو هم به دست مهسا م

 یپاهاشون چشمم به هانا بود که به من نگاه م یدادم. درد داشت واقعا درد داشت. از ال به ال یهم فشار م یرو رو

 تونست تکون بخوره. یگفت اما نم یم یزیلب چ ریکرد. آروم آروم ز یم هیکرد و گر

کله جانانه مهمونش کردم که آخش  هی میحال یمن رو بلند کرد و به سمت خودش برگردوند. که منم با همه ب رضایعل

 در اومد.

گوشم خوابوند که منم  ریچک ز هیشد. نگار به سمتم اومد  یچشم هام تار م یجلو یاومد و گاه یخون م مینیب از

 صورتش تف انداختم. یتو

 کثافته آشغال.-

 بودند بلند شد. ستادهیکه هر گوشه خونه ا ییاز اون مردها یکی یبگه که صدا یزیچ خواست

 زنه. یخانم دختره با تلفن حرف م -

. داد دیپاهاش کوبلگد به  هیبه سمتش رفت و  تیرو سر جاش گذاشت. نگار با عصبان یسمت هانا برگشتم که گوش به

 زدم.

 .یروان ینداشته باش دختره  شیکار-

 و مهسا کرد.  رضایتوجه به من و هانا روش رو به سمت عل بدون

 .میبر دیبا دیجمع کن یهمگ-
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 یب یلیرفت و خ یم یاهیرو جمع کردند. چشم هام س لشونیبا هول وسا یپرت کرد و همگ نیزم یمن رو رضایعل

تر کرده بود. کنار پاش  شیترسم رو ب شیست و پا به سمت هانا رفتم. شلوار و دست خونچهار د یرو یحال بودم ول

 پرت کردم.  نیزم یخودم رو رو

 زم؟یهانا عز-

 زدم. یاز چشم هاش رو باز کرد. هنوز نفس نفس م یکی یال فقط

 ؟یزن...گ زد یهان...ا به ک -

 رو بست. چشمش

تو بودند...که حواسشون نبود... تل..فن رو از... من دور کنند... منم همون شماره اشکا...ن رو  ریاون قدر... درگ-

 دوباره گرفتم... و...

 نگفت. صداش کردم: هانا؟ یزیچ گهید

 . دوباره اسمش رو صدا کردم: هانا؟دمیازش نشن یجواب

دستش گذاشتم.  یر هانا زانو زدم. دستم رو رو. با تموم توانم از جام بلند شدم و کنادمیازش نشن یجواب چیهم ه باز

 زد. یآروم م یلینبضش خ

 هانا؟-

پاها و سر  ریکنم. دست هام رو ز هیو گر نمیخواست همون جا بش یبه اطراف نگاه کردم. مثل دختر ها دلم م یکم

 یرفتند ول یم یاهیس ینداشتم چشم هام به زور باز بودند و گاه یهانا گذاشتم و بلندش کردم. خودمم حال آن چنان

 یبچه ا گهیداشت و من مطمئن بودم که د دیشد یزیر خونول کنم.  ادیب یکه کس نیا دیهانا رو اون جا به ام دینبا

عقب  یها یصندل یرفتم. هانا رو رو نگیاومدم و به سمت پارک رونیب ختهیبهم ر یوجود نداره. از اون خونه

 شدم.  نیخوابوندم و سوار ماش

 یرفتم تو یم یحال شده بودم که گاه یحرکت کردم. اون قدر ب مارستانیو به سمت ب رونیسرعت از خونه ب با

اگه  یداغون بودم ول یواقع یکردم. به معنا یروم رو به سمت جدول کنار جاده م یها و گاه نیجهت مخالف ماش

شدم  مارستانیاشتم و با عجله وارد محوطه برو نگه د نی. ماشفتهیب یهانا اتفاق یذاشتم برا یمردم نم یخودم هم م

 .ستیخانومم حالش خوب ن دیاریبرانکارد ب هیو داد زدم: 
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رفتم. در رو باز کردم و پرستار ها با عجله هانا رو  نیچند تا از پرستار ها به سمتمون اومدند و من باز به سمت ماش 

شد. چند بار پلک  اهیچشم هام س یجلو زیلحظه همه چ کیرفتم که  یبرانکارد گذاشتند. با دو دنبالشون م یرو

 نیکه زم دمیو در آخر فقط فهم دیچرخ یدور سرم م ینداشت. همه چ یا دهیفا یهام  رو باز و بسته کردم ول

 .دمیو نفهم دمیرو ند زیچ چیه گهیخوردم و د

 

بلند  یالکل و صداها یرنگ و بو دیشده! اتاق سف یتا بفهمم کجام و چ دیطول کش یچشم هام رو باز کردم. کم آروم

دستم بود  یهم رفت. نگاه کردم، سُرم تو یدستم صورتم تو یمانند باعث شد از جام بپرم. با سوزش تو غیج یو گاه

 نییآوردم و از تخت پا رونیاز دستم ب یرو تند سُرمکرد.  یم یزیشده بود داشت خونر دهیو االن که همراهم کش

 یها یاز صندل یکی یتوجه نکردم. از اتاق خارج شدم. اشکان رو یرفت ول یم جیبه سمت در رفتم. سرم گ دمیپر

 یکرد یمن رو صدا م ؟یآورد رونی! سرم رو چرا بیگفت: وا تو چرا بلند شد دیسالن نشسته بود تا من رو د یتو

 خب.

 نکن بگو هانا کجاست؟ نگران و دکتر ها رفتار یگفتم: توروخدا مثل آدم ها یحوصلگ یب با

 سوشا... نیو آروم گفت: بب دیموهاش کش یتو یدست

 چیتو رو که ه ؛یچرت و پرت بگ ایو  یاز کلمه متأسفم استفاده کن یاشکان بخوا نی: ببدمیبرهنه وسط حرفش پر پا

 ؟یشد میکنم، تفهم یرو رو سر تموم عوامل و دکتر و پرسنل خراب م مارستانیدم ب یجِر م

 با تعجب نگاهم کرد. یکم

کم  هیو جذب اون،  نیاز جن یکیبخاطر مُردِن  یدون یباالست م یاعصاب. نه من خواستم بگم هانا طبقه  یوا ب-

 حال تو بوده... یایزنه و فقط جو ینم یناخوش احواله خب! راستش اصال حرف

 !نیاز جن یکی ؟یرو جلوش گرفتم: چ دستم

 .دیخند

 یشه ول یتر بود متأسفانه سقط م کیتر و کوچ فیاز بچه ها که ضع یکی دیدو قلو داشت ؟یدونست یاره مرد تو نم-

 خداروشکر خوبه. گهید یحال کوچولو
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 یهنوز بود باعث م گشونید یکیکه  نیهم یناراحت بودم ول یلیاز کوچولو هام خ یکی یکه برا نیزدم. با ا لبخند

سرم  هیبا  دیتخت سف یشد که خوشحال بشم و لبخند بزنم. با عجله از پله ها باال رفتم و به سمت اتاق هانا رفتم. رو

شده  رهیاز پنجره خ رونیبود و به ب دهیرمق دراز کش یب ییو چشم ها ەترک خورد یزرد، لب ها یدستش، رنگ یتو

 ده.  لبخند زد.پام باعث شد به سمتم برگر یبود. وارد اتاق شدم. صدا

 و خوشکلمون چطوره؟ یحاال ماماِن قو-

 دستم گرفتم. ینشستم. دستش رو تو یصندل یرو کنارش

 هانا؟ یخوب-

 آره تکون داد. یسرش رو به معن آروم

 قربونت برم.-

 شکمش گذاشتم. یرو رو دستم

 من بود. ریش تقصمتأسفم هانا؛ همه-

 .هگید ادیم شیگفت: پ یگرفته ا یو با صدا آروم

 انداختم؛ بغض کرده بودم. نییرو پا سرم

 بخاطر کوچولومون متأسفم.-

 دستم گذاشت. یرو رو دستش

 هست و تنهامون نذاشته. شونیکیخداروشکر که -

 رو تکون دادم. سرم

 ممنونم. یکن یو با درک رفتار م یمنطق زیبا همه چ یلیخ ؛یهست یهانا تو واقعا قو یدون یخداروشکر. م-

 رو فشرد. دستم
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شکل مواظب دو قلو  نیو مهسا نبودند ما االن به بهتر رضایاگه نگار، عل یناراحتم؛ ول یلیمون خ ین یبخاطر ن-

 سوشا. ستیما ن ری. تقصمیهامون بود

 .دمیرو بوس شیشونیشدم و پ بلند

 چیه یفهمم ول یم رو از حال خودم نیا یناراحت یلیدونم که خ یخونم جانم. م یرو از چشمات م یغم و ناراحت-

 .ادیاز دستمون برنم یکار

 چشمش رو پاک کردم. دستم رو گرفت. یگوشه  یها اشک

انجام نده بزار آسوده  یتالف یبرا یکنم که کار یخونم. خواهش م یرو از چشم هات م تیسوشا غم، نفرت و عصبان-

 .میکن یو راحت زندگ

 دست هاش گرفت. ینگفتم. شک داشتم بتونم بدون انتقام گرفتن راحت ازشون بگذرم. دستم رو تو یزیچ

 کنم. یسوشا خواهش م-

 باشه تکون دادم. یزدم و آروم سرم رو به معن لبخند

 .زمیباشه عز-

 همون لحظه اشکان وارد اتاق شد. یتو

 ایهند لمیف نی. مثل اادیآدم اشکش درم دیزن یحرف م یاز هم خداروشکر. المصب چقدر احساس نیشد ریس-

 .نیشد

 چپ چپ نگاهش کردم. یکم

 فضول. تیترب یب-

 دستش رو به سمتم گرفت. یتو یغذا ینیزد و س یچشمک

 نخورده. یزیبه خانومت غذا بده. االن چند ساعته چ ایب-

 رو تکون دادم. اشکان از اتاق خارج شد. سرم
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 خب؟ گمونید یبخاطر بچه  یغذا بخور دیبا زمیهانا، عز-

 غم نگاهم کرد. با

 نشستم و قاشق رو پر از برنج کردم و به سمت دهنش بردم. یصندل یرو

 بخور جانم.-

 شد. ریچشم هاش سراز یدهنش گذاشتم که دوباره اشک از گوشه  یلب هاش رو از هم باز کرد. قاشق رو تو آروم

 .زمیکنم عز یهانا خواهش م-

 .دیرو باال کش شینیب

 باشه.-

 . دیتخت دراز کش یآروم غذاش رو خورد و رو آروم

 .زمیکم بخواب عز هی-

 زد. لبخند

 باشه.-

 سر خوردم. نیزم یدادم و آروم رو واریام رو به د هیو از اتاق خارج شدم. کنار در تک دمیموهاش رو بوس یرو

 مییزد. چقدر شانس آورده بودم که جا یذوق م یدست هام تو یزنوهام قرار دادم. کبود یدست هام رو رو آرنج

کرده بودم اون عاشقم بود و من... من آزارش داده  کاریدختر چ نیدست هام گرفتم. با ا ینشکسته بود. صورتم رو تو

 یو مهربون بود. بخاطر گندکار یو هنوز هم قو بود دهیمن چه قدر عذاب کش یمن و رفتار ها یبودم. بخاطر کارها

از بچه هام رو از دست داده بودم. هانا رو دچار درد و رنج کرده بودم. از خودم متنفر شده بودم.  یکیگذشته ام  یها

که از کنارم  ییپاها یشدند. صدا ریگلوم حبسش کرده بودم اشک شد و از چشم هام سراز یاتاق تو یکه تو یبغض

 و اشک هام رو پاک کردم. دمیصورتم کش یراهرو هستند. دستم رو رو یتو ییبهم فهموند که کسا شتندگذ یم

 کنه. ینم هیمرد که گر-

 بود رفتم. ستادهیا یرفتم. به سمت اشکان که کنار دکتر نییو از پله ها پا دمیکش یپوف
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 سالم.-

 شونه ام گذاشت. یو اشکان به سمتم برگشتند. دکتر دستش رو رو دکتر

 اتاقم که کارت دارم. یتو ایسالم مرد، ب-

رنگ نشستم. دست  دیمبل چرم سف یکارش نشست و من هم رو به روش رو زیو اون پشت م میاتاق دکتر شد وارد

. دوستتون گفت که دیشد یطور نیموضوع ندارم که چرا ا نیبه ا یگذاشت و گفت: من کار زیم یهاش رو رو

. خانوم شما دو قلو بار دیدار یشجاع و یخوام بگم که واقعا خانوم قو یو اما... م دیکن یمشکل رو حل م نیخودتون ا

 تر بود متأسفانه سقط شد. فیتر و ضع کیکوچ یکه از نظر جسم نیاز جن یکیآب جدا، خب  سهیک یدار بودند و تو

 بیآس گهیتا به  نوزاد د میجذب کرد یسقط شده رو به اصطالح نیو دوباره ادامه داد: ما جن دیکش یقیعم نفس

 دیتون یشند و شما م ینومتون االن بهتر هستند و بعد از دو روز مرخص منرسونه و خداروشکر که حالشون خوبه. خا

تنش و فشار به دور باشند، تا حالشون  ن،یاجسام سنگ شتناز بردا دیدارند، با ازیخونه. اما به شدت به مراقبت ن دیبر

 هم سالمت باشه. گشونید نیکنه و جن دایبهبود پ

 زدم. لبخند

 ممنونم.  یلیدکتر خ یآقا یچشم مرس-

 اومدم و لبخند زدم. رونیاتاق ب از

 رو شروع کنم. یعال یزندگ هیمواظب هانا باشم و  دیبا-

 زدم. یپوزخند

 همراه با انتقام اما به موقعش.-

*** 

 هانا
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بند دور  شیپ هیبه صدا در اومدن زنگ در به خودم اومدم. خواستم از جام بلند شم تا در رو باز کنم که سوشا با  با

 رم. یمن م نیتو بش زمیاومد و گفت: نه عز رونیدستش از آشپزخونه ب یتو ریکف گ هیرش و کم

 .دمیخند

 .نمتیجا بب نیا ایسوشا ب یوا-

 .ستادیاومد و کنار مبل ا کینزد

 جانم؟-

 .دمیقاب دست هام گرفتم و گونه اش رو بوس یو صورتش رو تو ستادمیمبل ا یرو

 .یبامزه شد یلیخ یوا-

 کنم خب. حاال اجازه هست در رو باز کنم؟ کاریسرش رو خاروند و گفت: چ یو با حالت بامزه ا دیخند

 زدم. لبخند

 .زمیباشه عز-

همهمه و خوش و بش کردن  یلباس هام مناسب بود. صدا ن،یو شلوار ج یسرمه ا کیلباس هام نگاه کردم. تون به

 اومدم و به سمت راهرو رفتم که با صورت مهربون بابا رو به رو شدم. نییمبل پا یاومد. از رو یسوشا م

 بابا جونم! یوا-

 هاش رو از هم باز کرد. دست

 حال دختر بابا چطوره؟-

 هام رو دور کمرش حلقه کردم. دست

 .یخوبم بابا جونم، خوش اومد-
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مات موندم اما  یخاله و شوهر خاله کم دنیآورد و کنار رفت. با د رونیبغلش ب یو من رو از تو دیموهام رو بوس یرو

اش کنار  و همه هیگر ریبه خودم که اومدم به سمتشون رفتم و بهشون خوش آمد گفتم. خاله تا من رو بغل کرد زد ز

 کرد. یم یگوشم معذرت خواه

م اش قربون صدقه  ا بد شده بود. مامانم هم که همه رضایاون نبود که عل ریمن از دست خاله ناراحت نبودم. تقص اما

 یزد و حالم رو م یاومده بود و ساعت به ساعت زنگ م شمیدو روز که مرخص شده بودم هر روز پ نیا یرفت. تو یم

 لشیوسا دیاتاق بچه و خر یحاال داره برا نیام که هنوز زندست و مامان از هم خوش حالن بخاطر بچه ی. کلدیپرس

. سوشا دستم رو گرفت و من رو میکرد تشونیتر ذوق کرده.  به سمت هال هدا شیکنه، از خودمم ب یم یشمار لحظه

 همراه خودش به سمت هال برد.

 ؟یستیسوشا تو بخاطر خاله و اومدنشون ناراحت ن-

 باال انداخت. یا شونه

 .ستیاونا ن رینه، کار پسرشون تقص-

 .دمیاش رو بوس گونه

 .زمیعز یمرس-

سوشا از جاش  هوی دنیساعت حرف زدن و حال و احوال پرس می. بعد از نمیمهمون هامون رفت شیزد و باهم پ ندلبخ

. راستش شام امشب به عهده من بود و خب حاال که شما نیخوش اومد یلیبلند شد و رو به مهمون ها گفت: خب خ

 کارم سخت تر شده. دیآمد

مبل گذاشت و  یمبل دو نفره نشسته بودند؛ رفت و دست هاش رو رو هی یبه سمت مامان و خاله که کنار هم رو بعد

 داشته باشم! ازیدو تا کدبانو ن نیسر اون ها گذاشت و گفت: فکر کنم به کمک ا نیسرش رو ب

اش گرفته بود. مامان و خاله از  کرد و شوهر خالم خنده یو بابا با لبخند به سوشا نگاه م دندیو مامان خند خاله

 لند شدند و باهم گفتند: البته چرا کنه؟جاشون ب

داشتم. سوشا  یشاد و سر حال یخونواده  نیکردم. چقدر خوب بود که همچ ینگاهشون م یلبخند و خوش حال با

 شونه هاشون قرار داد. یو دستش رو رو ستادیخاله و مامان ا ونیم

 .میپس بزن بر-
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 ی. گاهدمیبه کارهاشون خند یکردن غذا شدند. کل هم به سمت آشپزخونه رفتند و با هم مشغول درست همراه

سوشا باز کار خودش رو انجام  یکرد ول یکارها منعش م یزد و از انجام بعض یم غیسوشا ج یمامان از دست کارها

مهربون باهاش رفتار  یلیکرده و خ کاریچآورد که پسرش  یخاله نم یخوب بود و اصال به رو یلیداد. سوشا خ یم

 کرد.  یم

که من مانع شدم و خودم به سمت در رفتم.   ادیب رونیزنگ در به صدا در اومد. سوشا خواست از آشپزخونه ب دوباره

 پدرش رو به رو شدم.  یدر رو که باز کردم با صورت خندون مامان سوشا و صورت جد

 .دیسالم خوش اومد-

 بود. ینیوش خنده و نازنبغل گرم مادرش فرو رفتم. واقعا زن خ یپدر سوشا دست دادم و تو با

 دخترم؟  یخوب-

 زدم. لبخند

 .دیمامان جان خوش اومد یمرس-

 یبا پدر و مادرش حرف زده بود که چه تو یخونواده ما خوش حال شدند. سوشا جور دنیاز د یوارد هال شدند و کل 

اون ها هم مثل پسرشون هر . ارندیخودشون ن یاصال به رو دندیخونه ما هر وقت که  خاله رو د یو چه تو مارستانیب

 کردند. یباهاشون رفتار م ییبار با خوش رو

 .میخوش گذروند یجمع خانواده و دور هم کل یرو تو شب

لب  یاش لبخند رو رفته بود و همه ادمیهام  یشاد شده بود. غم ها و ناراحت یخنده ها یپر از سر و صدا و صدا خونه

 هام بود.

 یبزرگ بود فقط ساالت کار سوشا بود که اون هم بدون خرد کردن درست حساب زیم یکه رو ییاز اون  همه غذا 

. همون طور که کنار میدیو بهش خند میکارش مسخره اش کرد نیبخاطر أ یبود. کل ختهیکاسه ر هی یمواد همه رو تو

 آروم کنار گوشم گفت: م؛یهم نشسته بود

 بخند هانا. شهیهم نمت؛یطور خوش حال بب نیهم شهیهم دوارمیام-

 کردم و آروم لب زدم: دوست دارم. نگاهش
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*** 

 

 تر به خودم چسپوندم. شیسوشا حلقه کردم و کتم رو ب یرو دور بازو دستم

 م؟یتو باش یخونه مامان و بابا لیسال تحو یبرا یخوا یسوشا م-

 چشم هام زل زد. به

 تو؟! یمامان و بابا یخونه  میر یم یاگه تو دوست داشته باش ی. ولزمیهفته مونده عز هیهنوز که -

 .زنیکنه. چون هر دو تاشون برام عز یمن فرق نم یو گفتم: نه برا دمیخند

 .امیب نییجدول کنار جاده پا یرو گرفت و کمک کرد که از رو دستم

 .میکن یبعد در موردش فکر م یپس بزار برا-

 پشت بام تهران؟ میبر هیزد و گفت: نظرت چ یچشمک بعد

 ذوق نگاهش کردم. با

 .هیعال یوا-

 جانم. میو گفت: پس بزن بر دیزده و سرخم رو بوس خی یگونه ها یرو

به پشت بام مهمون قدم هامون  دنی. کل شهر رو تا رسمیشلوغ گذشت یرو ها ادهیها و پ ابونیاز خ گهید باهم

ن تخت نرم و گرم صبح ها رو سرد، بغل سوشا حکم همو یاون هوا ی. تومیحرف زد یو کل میدیخند ی. کلمیکرد

 نش،یریگرم و لبخند ش ینش، صدایدلنش ی. حرف هایایب رونیعنوان ازش ب چیخواست به ه یداشت که دلت نم

 ریز یها یها و نگران یاون مهربون یبود. دلم برا یاش برام دوست داشتن گاهش همه یگاه و ب یها طنتیاون ش

 یو ب میکدوم برامون مهم نبود؛ غرق هم بود چیها، ه نیبوق ماش یمردم، صدا یو همهمه اهویرفت. ه یم شیپوست

 اطراف.  یایتوجه به دن
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به اطراف نگاه کرد  ی. سوشا کممیشدند نشست یم دهید زیشهر بزرگ که خونه هاش ر یسبز رنگ، باال یصندل یرو

چه  نی. آخه امیبند یم خی یکه دار ماه اسفند نیاول زمستون، نه به ا یخوب و آفتاب یو گفت: نه به اون هوا

 وضعشه؟

 از بازوش گرفتم: یشگونین

 غر غرو. ی! آقایزن یچقدر تو غر م-

 کرد. کیام گذاشت و من  رو به خودش نزد شونه یدستش رو رو سوشا

 هانا؟-

 شدنم. رهیخ باشیرخ ز مین به

 جانم؟-

 سمتم برگشت؛ لبخند زد. به

 دوست دارم.-

 تعجب نگاهش کردم. با

 سوشا... تو... باالخره... -

 جمله رو به زبون آورد. با  نیشد که سوشا باالخره ا یبهت بودم و اصال باورم نم یتو

 شد. رهیکردم که  دوباره به رو به رو خ ینگاهش م یاشک یها چشم

 یفکر ها یسر هیو من سر  یو هست یبود نیگفتم. اشتباه کردم. هانا تو بهتر یکاش که زودتر م یاره گفتم و ا-

 آزارت دادم و واقعا متأسفم.  بیو غر بیعج

 .دمیکش ششیصاف و بدون ته ر یگونه  یام رو رو اشاره انگشت

. میکه با تو دارم واقعا راض یمن از زندگ یدونم ول ی. نممیما هر دو اشتباه کرد دیسوشا گذشته ها گذشته؛ شا-

و  یکنار هم پر از خوش حال میرو بهتر بساز مونندهی. آمیها رو فراموش کن یگذشته و بد ایکنارت خوش حالم. ب

 ...یخوشبخت
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 شکمم گذاشتم. یرو رو دستم

 ره. یمن که مطمئنم به مامانش م یدوست داشتن یبا کوچولو-

 حرص نگاهم کرد. با

 داره. یخوشکل نیبه مامانش بره؛ بابا به ا دیچرا با-

 .دمیبه بازوش کوب یکی

 من بره.به  دیبا رمینخ فته،یخودش-

 چشم هام نگاه کرد. یتو کمی

 .یجذاب نیبه باباش بره اونم بابا به ا دیبچه به مامانش بره؛ بچه با ستیاصال درست ن-

 .دمیپاش کوب یپام رو با

 م؟یدعوا کن نمیسر ا دیمزه؛ با یب-

 .دیبلند خند یصدا با

مامان کوچولو و  نیکنم. اصال بزار بچمون به مامانش بره. به ا یم یقربونت برم؛ بابا دارم باهات شوخ یاله-

 خوشکلش.

 .دمیزدم و گونه اش رو بوس لبخند

 .نیآفر-

 .هیانصاف یباز ب یشده گفت: ول دیکل یرو برگردوند و با دندون ها روش

 بلند بخندم. یبار نوبت من بود که با صدا نیا

 .یعاشقتم روان-
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*** 

 سوشا

 

 یو آروم وارد خونه شدم. از راهرو گذشتم و تو دمیکش یقیدر چرخوندم و بازش کردم. نفس عم یرو تو دیکل

غذا بود و آروم با  زیم دنیشدم. مشغول چ رهیرو به چهارچوب دادم و به هانا خ مهی. تکستادمیچهارچوب در ا

 . زدیکوچولومون داشت حرف م

 .میخور ینهار م گهیخونه و باهم د ادیم ییخوشکل مامان االن بابا-

 تنگ شده؟ ییبابا یدلت برا-

 .دیخند آروم

 غرغروت تنگ شده. یبابا یراستش منم دلم برا-

 هویرفت که  خچالیکرد. هانا به سمت  یم ینیگلوم داشت سنگ یتو یبدجور یزیچ هی. دمیگلوم کش یرو یدست

 . سرش رو بلند کرد و با تعجب بهم نگاه کرد.ستادیجاش ا یتو

 ؟یستادیاون جا ا ی! از کیومدعه سوشا ا-

 گفت: االن اومدم. یگرفته ا یصدا با

 اومد. آروم به سمتم اومد و با دقت به صورتم زل زد. رونیتر شد و از آشپزخونه ب شیب تعجبش

 ! چرا صدات گرفته؟زمیعز یخوب-

 باال انداختم و به سمتش رفتم. یا شونه

 سرما منو خورده! دیدونم شا ینم ایفکر کنم سرما خوردم، -

 بازوم گذاشت و آروم نوازش کرد. یرو رو دستش
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 چقدر هوا سرده. یدون یلباس گرم بپوش. مگه نم رونیب یر یم یگم وقت یمن م یه-

 .دمیزدم و آروم روش دست کش یاش دوختم. لبخند به شکم برآمده نگرانش گرفتم و یرو از چشم ها نگاهم

 عشق بابا چطوره؟-

 ا بلند شد.سرفه هان یصدا

 خب؟ یمن گری. مامانت عشقمه شما جدیاوه ببخش-

 هانا نگاه کردم. یبه چشم ها دوباره

 خانوم؟ یشد یراض-

. چشم هام رو بستم و صورتم رو کج کردم و خودم رو به دست دیگونم کش یرو آروم رو فشینرم و ظر یها دست

 نوازش هاش سپردم.

 .یتر مواظب خودت باش شیب دیبخور با یزیچ یقرص هینهار بخور. بعد  ایب زمیعز-

 زدم و چشم هام رو باز کردم. لبخند

 چشم.-

ظرف  یرو از تنم در آوردم و کراواتم رو شل کردم. دستم هام رو رو می. کت مشکمیوارد آشپزخونه شد گهید باهم

برنج و خورشت  یبرداشت و برام کم زیم ینشستم. به هانا نگاه کردم. بشقابم رو از رو زیشستم و پشت م ییشو

 . ختیر مهیق

 !یحتما گرسنه زمیبخور عز-

 رو تکون دادم وبه بشقابش اشاره کردم. سرم

 .یخوب غذا بخور شهیخوام هم یتو هم بخور جانم؛ م-

 با تعجب نگاهم کرد. یکم

 کنم. یکار رو م نیهم شهیمن که هم-
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 زدم. لبخند

 .زمیعز نیآفر-

خورد و لبخند  یدهنم گذاشتم. باز به هانا نگاه کردم. آروم و با ظرافت غذا م یپر از غذام رو برداشتم و تو قاشق

 ای نمشیب ینم گهید دیکردم شا یهانا بردارم. حس م یتونستم نگاهم رو از رو یدونم چرا نم یلب هاش بود. نم یرو

 و مشغول غذا خوردن شدم. دمیشک یقی. نفس عمنمشیها بب یزود نیتونم به ا ینم دیشا

 سوشا حالت خوبه؟-

 . سرم رو تکون دادم.دیچرخ یصورتم م یرو بلند کرد.؛ نگاه هانا با دقت رو سرم

 . یخوشمزه ست مرس یلیکه غذا خ نیو أ میاره خوشکلم عال-

 طور باشه. نیهم دوارمیبا شک نگاهم کرد و گفت: ام یکم

 . هانا به سمتم برگشت.میاز غذا باهم وارد اتاقمون شد بعد

 م؟یبخواب دیکه االن با یکن یاقعا فکر مو یعنی-

 گونه اش گذاشتم. یرو رو دستم

 آرامش دارم. شتیتونم بخوابم و پ یبهتر م یباش شمیو اگه تو پ استراحت کنم کمیخوام  یجانم فقط م-

 تخت نشست. یو رو باال انداخت یشونه

 خب باشه.-

که  یدیپرت کردم. با شلوارک سف یرو هم گوشه ا میمشک یآوردم و شلوار پارچه  رونیرو از تنم ب میکربن راهنیپ

 تخت پرت کردم. یتنم بود خودم رو رو یتو

 شه. یجا تخت خود آدم نم جیه-

 .دیو کنارم دراز کش دیخند

 .ونهید-
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 .دمیاش رو بوس گونه

 هانا؟ یشه پشتت رو به من بکن یم-

 و پشتش رو به من کرد. دیپهلوش چرخ ینگاهم کرد و بعد رو یباال انداخت و کم ییابرو

 ؟یدیبه پهلو خواب یجور نیا زمیعز یمشکل ندار-

 گفت: نه. آروم

 .دمیگردنش رو بوس یپاهاش قرار دادم و دستم رو دور کمرش حلقه کردم و رو یرو رو پاهام

 هانا؟-

 دستم گذاشت. یرو رو دستش

 صدا کردنتم. جانم؟ یجور نیعاشق أ-

 زدم. لبخند

 هانا. ینیکه تو بهتر نیدوست دارم... و ا یلیکه خ یدون یم-

 بگه که دستش رو فشردم. یزیچ خواست

 . یخوام حرف بزنم و تو فقط گوش بد یم-

 .دمینرمش رو بوس یموها یرو

. به خودتت استراحت بده، مواظب بچمون باش و یطور بمون نیخوام هم ی. میبود یخوب و قو شهیهانا تو هم-

 خوب به خودت برس.

 فشرد.رو  دستم

 ؟یزن یحرف م یجور نیسوشا چرا ا-

 .زمیعز نیهم فتهیدل هام ب زیعز یبرا یخوام اتفاق یو کنار گوشش گفتم: فقط نم دمیخند آروم
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 .دیکش یراحت نفس

 باشه.- 

 .دمیشکمش کش یرو یدست

 پروشا. میاسمش رو بزار می. دوست دارم اگه دختر دار شدادیخوشم م یلیاز اسم پروشا خ-

 .دیخند آروم

 خب باشه. اد؟یاسم دخترمون هم به اسم خودت ب یخوا ی! میسوشا چه اسم یوا-

 بازوش رو نوازش کردم. یرو

که تو دوست  میبزار یاسمش رو همون میپسر دار شد یاسم خوب واسه پسرمون انتخاب کن که وقت هیدر عوض تو -

 .یدار

 اری... اسم سانیاسم ول یط چهارماهشه و زوده براکرد گفت: حاال بچمون فق یدستم رو نوازش م یطور که رو همون

 خوبه نه؟

 زدم. لبخند

 البته که خوبه.-

 .نمیصورتش رو بب یمن تونستم لبخند رو ینگفت ول یزیچ

 .یکه با تو کردم من رو ببخش ییها یهانا بهم قول بده که واسه کارها و اشتباها و بدرفتار-

 .ستادینوازش کردن دستم ا از

 !یترسون یمن رو م یزن یحرف م یجور نیأ یاصال چرا دار ه؟یحرف چه نیسوشا ا-

 هام فرستادم.  هیخوششون رو به ر یرو داخل موهاش بردم و بو سرم

 بهشون برسم. یکم دیو من با ختهیهم ر یشرکت بمونم چون کارها رو دیفقط امشب رو با زم،یعز ستین یزیچ-

 چشم هام زل زد. یو تو دیبه سمتم چرخ آروم
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 ؟یکه ناراحت نیبخاطر هم-

 بود. یچشم هاش و دروغ گفتن کار سخت یهام رو بستم. زل زدن تو چشم

 .ادیب شتیبه مامانت زنگ زدم تا امشب رو پ نی. بخاطر همیدوست ندارم تنها باش زم،یاره عز-

 زد. لبخند

دم که خوب مواظب خودم  یلوس شدما. من حالم خوبه قول م یلیقدر نگران من نباش خ نیاشکال نداره.ا زمیعز-

 برده. ادمیها رو  یها و ناراحت یچهار ماه همه بد نیا یباشم و مطمئن باش خوشبخت

 .دمیلب هاش رو بوس یرو آروم

 باشه عشقم. -

 گهید یاصال چشم هام رو باز نکردم تا وقت یکردم ول یخودم حس م یهانا رو رو رهیهام رو بستم. نگاه خ چشم

 و به عالم خواب فرو رفتم. دمینفهم یزیچ

 

جام تکون خوردم.  یتو یبسته هانا رو به رو شدم. کم یو چشم ها بایچشم هام رو باز کردم و با صورت ز آروم

تر  کیهوا تار لیدل نیبود و به هم یبلند شدم. هوا ابر ی. از جام به آرومچشمم به ساعت افتاد ساعت شش عصر بود

و به  دمیکش یشلوارم بود رفت. ده تماس از اشکان داشتم. پوف یکه تو میسمت گوشقبل شده بود. به  یاز روز ها

چرم کوتاهم رو هم  یبلندم رو تنم کردم و پالتو دیسف شرتی. تدمیرو پوش میسمت کمدم رفتم.  شلوار کتان مشک

 یپشت بیج یرو تو میم رو سرم کردم.  گوش اهی. موهام رو به سمت باال حالت دادم و کاله کپ سدمیروش پوش

 شدم. رهیتخت نشستم و به صورت غرق خوابش خ یبه سمت هانا رفتم. رو وشلوارم گذاشتم 

 برگشتن دست خدا.  یهانا رفتن دست خودمه ول-

 رو قورت دادم. بغضم

 کنم.  داشیتونم پ یوقت نم چیبره ه رانیگرفتن انتقامه اگه نگار از ا یفرصت برا نیاالن بهتر-

 صورتش کنار زدم. یرورو از  موهاش
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کنم و  یخونه زندون یخوام تو رو تو ینم گهی. دنمیهات رو بب دنیخوام هر شب کابوس ها و از خواب پر ینم گهید-

 یو بچه  میکن یزندگ ی. عادمیهم باش شیخوام بدون ترس پ ی. مادیباز سراغت ب یکیهر لحظه نگران باشم که 

 . میبزرگ کن شیآسا یرو تو نمونینازن

 .دمیکش یقیعم نفس

 .نمتیکاش باز بب-

 .دمیگردنش باال کش یو پتو رو تا رو دمیموهاش رو بوس یرو

 دوست دارم.-

 نییرو پاک کردم و از پله ها پا دیکه از چشمم چک یتخت بلند شدم و از اتاق خارج شدم. قطره اشک یعجله از  رو با

 اطیح یتو یز خونه خارج شدم. آروم از سنگ فرش هارو پام کردم و ا دمیاسپرت سف یراهرو کفش ها یرفتم. تو

م نگاه کردم. از بزرگ و مورد عالقه  یبه خونه  گهیدبار  هیو  دمیپاشنه پا چرخ ی. روستادمیگذشتم و کنار در ا

که با اشکان قرار  یشاپ یچشمم گذاشتم و آروم به سمت کاف یرو «یفریو بنیر»هام  نکیخارج شدم و ع اطیح

 فتادم.داشتم راه ا

 

 سرم خورد. یمحکم تو یزیچ هی هویشاپ گذاشتم  یکاف یپله ها یرو که رو پام

 !یآ-

بود و ابرو  ستادهیا ییسرم گذاشتم و برگشتم و به پشت سرم نگاه کردم. اشکان با لبخند دندون نما یرو رو دستم

 داد. یم نییهاش رو برام باال و پا

 خر.-

شاپ رو باز کرد و من رو همراهش  یکاف یا شهیام گذاشت و در ش شونه یو به سمتم اومد و دستش رو رو دیخند

 برد. یخودش م

 گل پسر؟ یچطور-

 شدم وگرنه خوبم. یشما ضربه مغز یحرص گفتم: از صدقه سر با
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 نشست. یشهیگرد ش زیپشت م یصندل یو رو دیخند باز

 خداروشکر.-

 به روش نشستم. رو

 خب؟-

 شد و با دقت به صورتم نگاه کرد. یجد

 ؟یکار رو بکن نیا یخوا یم یسوشا مطمئن-

 تکون دادم. دییتا یسرم رو به معن آروم

 .رمیخودم رو بگ یهانا و ترس ها یانتقام کابوس ها رم،یانتقام بچم رو بگ دیاره مطمئنم. با-

 خواد. یکم بزن بزن م هیرو اون روز هم بهت گفتم؛ دلم  نیو گفت: منم هستم. ا دیکش یپوف

 . گرفتم.دندیخند یداشتند م ینشسته بودند و با شاد یزیکه پشت م یرو از زن و مرد نگاهم

 .فتهیب یتو اتفاق یخوام برا یخوام اشکان؛ اصال نم یواقعا نم -

 .دیلگد به پام کوب هی زیم ریز از

 ؟یزن یلگد م یتو چرا ه یوحش-

 افته پس من هستم.  ینم یکدوممون اتفاق چیه ین باش براخواد. مطمئ یزد و گفت: دلم م لبخند

 زدم. لبخند

 .یمرس-

 .دیبا پا به پام کوب یکیدوباره  زیم ریز از

 ؟یلگد گرفت یضی. مریکرد فیآه اشکان چته؟ شلوارم رو کث-

 شد. رهیبهم خ یینگفت و فقط با لبخند دندونما یزیچ
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 .ونهید-

. با فتهیاشکان ن یبرا یاتفاق چیه دوارمیشدم. ام رهیداشت خ یرز قرمز و مشک یکه گل ها یگلدون ساده مشک به

 داد به خودم اومدم. یخدمت سفارش م شیاشکان که داشت به پ یصدا

 دو تا قهوه لطفا.-

 خدمت که رفت؛ نگاهش کردم. شیپ

 من قهوه نخورم! دیشا-

 یپول برات خرج م یمن ه یفکر کرد یخورب دیمن گفتم با یو هر چ ی. مهمون منیحرص گفت: تو غلط کرد با

 کنم؟

 رهیدر حال رفت و آمد خ یخدمت ها شیام جفت کردم و به پ نهیس یبهش رفتم و دست هام رو رو یغره چششم

 مهیو قرمز و فضاش ن یهاش مشک وارهیبود. د یشاپ دنج و آروم یمشغول کار بودند. کاف زیبه اون م زیم نیشدم. ا

 بود.  کیتار

 ضرب گرفت؛ نگاهش کردم. زیم یرو اشکان

 ؟یتو فکر هیچ-

 باال انداختم. یا شونه

 دونم. ینم-

تر  شیکم ب هیبودم چه وقت آورده بودند؛ خورد و گفت: خاک تو سرت. خب  دهیش رو که من نفهمکم از قهوه هی

 بده؟ حیتوض

 تأسف تکون دادم. یاز رو یسر

گرفته  طیاز شهره و  بل رونیب یمیخونه قد هی یتو دمیکنم. فهم یم بینگار رو تعق هیچند روز هی گهید یچیخب ه-

 شه. یخارج م رانیاز ا گهیپنج روز د یو برا

 تکون داد. دنیفهم یرو به معن سرش
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 دور و برشه؟ یادیز یآدم ها یکن یفکر م-

 داد. یبهم م یحس خوب شیام حلقه کردم. گرم رو دور فنجون قهوه دستام

 .ادیهم ز یلیاره، خ-

فکر بودم. چشمم به بخار قهوه بود اما فکرم  یدونستم. منم تو یرو م نیفکر بود و أ ینگفت و ساکت شد. تو یزیچ

 دلم براش تنگ شده بود. ینگذشته بود ول یکه هنوز ساعت یکس شیهانا بود. پ شیپ

 

 

به من کرد و گفت: چطور نگار  یو درب و داغون نگه داشت. نگاه یمیقد یالیو اطیح یدر ورود یجلو نیماش اشکان

 کنه؟! یداغون زندگ یالیو نیا یشده تو یراض

 باال انداختم. یا شونه

 کشتمش.  یکنه مطمئنن م یم یشهر زندگ یکه تو دمیفهم یمجبور شده. اگه من م-

 رو باز کرد. در

 .میبر ایحاال ب ه،یحرف نمیا-

 رونیتونستم ب ینم یروشن بود که به درست الیو یچراغ هااز  یکیشده بود و فقط  کیشدم. هوا تار ادهیپ نیماش از

 کردم. اطیبلند ح واریبه د ی. نگاهنمیخونه رو بب

 ؟یایازش باال ب یتون یبلنده! تو م یادیز-

 کم نگاهم کرد. هی

 ؟یمن رو دست کم گرفت-

و  وارید یتو یآجر ها یخال یجا یکرد پاش رو رو یرفت و سع واریکه منتظر جواب من باشه به سمت د نیبدون ا و

باال رفتم.  واریاشکان گذاشتم و کم کم از د یجا پاها یباال بره. به سمتش رفتم و پام رو رو واریها بزاره و از د اریش
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 ستادهیا الیو یخورد و مطمئنن  مسلح بودند کنار در ورود یم گاردیبه باد افشونی. چند نفر که قمینشست وارید یرو

 به من کرد. یبودند. اشکان نگاه

 کنم. یاگر مردم حاللت نم-

 گرفت. خندم

 .میومدیدعوا ن یو برا میفقط بگو با نگار کار دار میمقاوت کن میاگه ما رو گرفتند و نتونست-

 تکون داد. یسر

 باشه. یول هیپوکت چ یاون کله یدونم تو یکه نم نیبا ا-

 پا و حرکت ما توجه افراد کنار در جلب شد. ی. با صدامیدیپر نییپا وارید یرو از

 اون جاست؟ یک-

 .میرفت اطیح یتو ی دهیخشک یو آروم به سمت درخت ها مینگفت یزیچ

 اون جاست؟! یک-

 سمت اشکان برگشتم. به

 .مییجا نیکه ما ا دندیهمه فهم ؟یخشک شده راه نر یاون برگ ها یشه رو یم-

 زد. یلبخند

 باشه.-

 شده بود چند تا از مرد ها دور و بر در خت ها رو گرفتند و تفنگ هاشون رو به سمتمون گرفتند. رید گهید یول

 خاک تو سرت سوشا.-

 .دمیپهلوش کوب یتو یکی

 راه رفتنت. نیخاک تو سر تو با ا-
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 از اون مرد ها بلند شد. یکیبلند  یصدا

 .رونیب دییایب-

 .میستادیار هم او کن میاومد رونیدرخت ها ب یاشکان از تو همراه

 د؟یکن یم کاریجا چ نیا-

 کرد. یبه من و اشکان نگاه م یجد یلیبه تن داشت و خ یمرد قد بلند و چهارشونه نگاه کردم. کت و شلوار مشک به

 .نمینگار رو بب میما اومد-

 پوزخند بلند شد. یصدا

 جالبه! ؟یدزدک یجور نیا-

 باال انداختم. یا شونه

و توجه تون  مییایکه خودمون ب میپس مجبور بود مییایخونه ب نیا یکه ما تو دیذاشت یوقت نم چیخب مطمئنن ه-

 .میرو جلب کن

 نگار از دور اومد. یبگه. صدا یزیخواستم چ تا

 شده؟ یاون جاست؟ چ یک-

 وارد شدند. یدزدک یدونم خانم با شما کار دارند ول یمرد به سمتش برگشت و گفت: نم همون

اومد. نگاهش  میبود ستادهیا یکیتار یاومد و به سمت ما که تو نییپا یسنگ یاز پله ها رضایدست تو دست عل نگار

 جاست. سوشا! نیا یک نیخدا بب یبعد لبخند زد و گفت: وا یکه به من افتاد از تعجب دهنش باز موند ول

 دورش اشاره کرد. یبه مرد ها 

 خونه... یتو ادیب دیبزار-

 کوچولو بهش باشه. هیخب حواستون  یمکث کرد و گفت: ول یکم
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نگاهم نکردم و نگاه پر از نفرتم رو فقط به نگار دوخته بودم.  جلو  رضایبه عل یرو گرفت. حت رضایو دست عل دیخند

حواسشون  یاز ما به سمت خونه حرکت کردند و ما هم همراه اون مرد ها که دورمون رو گرفته بودند و چهار چشم

 الیبهمون بود به سمت و

 .میرفت

بزرگ  یسالن و آشپزخونه  هیچهار تا اتاق و  نییبود که همون طبقه پا یطبقه کیبزرگ و  یالی. ومیشد الیو وارد

بود و دو تا مرد گنده هم پشت سرمون  ستادهیو کهنه لم داد. اشکان کنارم ا یقهوه ا یمبل ها یرو رضایداشت. عل

 گونم گذاشت. یسمتم اومد و دستش رو رو ه. نگار بندستادیکنار پنجره ها ا هیبودند و بق ستادهیا

 چقدر دلم برات تنگ شده. زمیعز یوا-

 بمونم. شهیهم یچشم هاش زل زدم و آروم گفتم: اومدم برا یتو

 !؟یگ...ف...ت یچ ...ت...وینگاهم کرد. با لکنت گفت: چ ی. با بهت و ناباورستادیاز نوازش کردن گونم ا دستش

 زدم. لبخند

 خواد. یم یو شاد جانیکم ه هیخسته شدم و دلم  یعاد یاز زندگ گهیبمونم. د گهیاومدم د-

 داشت با تعجب نگاهم کرد. اشکان بازوم رو گرفت و آروم تکونم داد. هنوز

 !؟یشد ونهیسوشا د ؟یگفت یچ-

 نگار گذاشتم. کیکمر بار یآوردم و دستم رو رو رونیرو از دست اشکان ب بازوم

 م.بزار بمون-

 .دیکش یقیعم نفس

 تونم باور کنم. ینم-

 رو نوازش کردم. کمرش

 .میجد یلیباور داشته باش چون خ یدونم ول یم-
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 از جاش بلند شد و به سمتمون اومد.  تیبا عصبان رضایعل

 که؟یمرت یگ یم یچ-

 زدم و رو به نگار کردم. یپوزخند

 چاکته؟ نهیعاشق س-

 تند سرش رو تکون داد. تند

 نه... نه... سوشا من فقط تو رو دوست دارم.-

 !یبه من گفت شیپ قهیرو چند دق نیتو ا ؟یبه سمت نگار بر گشت و گفت: چ رضایعل

 زد: نه دروغ گفتم من فقط سوشا رو دوست دارم. غیج

 قاب دست هاش گرفت. یرو تو صورتم

 شم؟یپ یبمون شهیتا هم یاومد یجد-

 زدم.چشم هاش زل  یرو کج کرد و تو سرم

 تا ابد.-

 داد. هیام تک و سرش رو به شونه دیرو بوس امگونه

 !زمیعز یوا-

 نگار رو از من جدا کرد و روش رو به سمت خودش برگردوند. یتند رضایعل

 خواد تو رو بکشه. یگه اون م ینگار؟ اون داره دروغ م یشد ونهید-

 گه. یو داد زد: اون عشقمه و دروغ نم دیکوب رضایعل ی نهیبه س یمشت

 گذاشت. یلیس یجا یبه صورتش زد.  نگار دستش رو رو یمحکم یلیس رضایکه عل ادیدوباره به سمتم ب خواست

 ؟یزد یلیتو... به من... س-
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 داد زد: آره زدم اشغاله درغ گو. رضایعل

آورد. بدون ترس و اضطراب و با  رونیب یکیکوچ یچاقو نشیشلوار ج یپشت بیج یمکث از تو یبدون لحظه نگار

گم شد. همه با تعجب به  رضایداد عل یصدا یاشکان تو نیه یفرو کرد. صدا رضایشکم عل یچاقو رو تو یالیخ یب

نبود. نگار به سمتم بر گشت. آغوشم رو براش باز کردم  بیعج چیصحنه برام ه نیکردند. جز من که ا ینگار نگاه م

 یتفاوت یو ب یکرد و من با تمام سرد یبغلم خودش رو گم کرد. اشکان با دهن باز نگاهم م یکه به سمتم اومد و تو

 وجودم بود نگاهش کردم.  یکه تو

تفاوت بشم تا  ی. قول دادم که احساسات رو کنار بزارم و مثل سابق بشم. سرد و بامیجا ب نیقرار گذاشتم ا یوقت

 بتونم کارم رو انجام بدم.

 

رو خون گرفته بود.  رضای. کل دو رو بر علدیچیپ یافتاده بود و از درد به خودش م نیزم یبود که رو رضایبه عل نگاهم

گنده اومد و اون رو به سمت ستون وسط  یاز اون مرد ها یکینفس هاش قطع بشه.  گهیدادم که د یهر آن احتمال م

که  یکرد. مرد یم نیزد و نگار رو نفر یم داد یکرد. گاه یمناله  رضایداد. عل هیسالن برد و پشتش رو به ستون تک

اشکان رو گرفت. اشکان تقال کرد تا خودش رو از دستش  یاومد و دست ها کیبود نزد ستادهیپشت سر اشکان ا

: تاومد و رو به من گف رونیتر از اشکان بود.  نگار از بغلم ب یتونست بحرحال اون مرد گنده تر و قو یآزاد کنه که نم

 هم ولش کنم. یجور نیتونم هم ینم یول زمیته عز یمیدونم دوست صم یم

 ببندش. یصندل هیرو به سمت مرد کرد و گفت: به  روش

 برد. نییپا یمن رو گرفت و دنبال خودش به سمت اتاق ها دست

برداشته بود و هاش ترک  وارهیتموم د یبود ول ی. اتاق بزرگستادمیاش رو به در داد. وسط اتاق ا هیرو بست و تک در

 تخت کنار پنجره بزرگ نشستم. نگار به سمتم اومد و کنارم نشست. یداد. رو ینم م یبو

 .ییجا نیخوش حالم سوشا که أ یلیخ-

 اتاق چرخوند. یکرد و نگاهش رو تو یخنده تک

 کم داغونه. هیبار رو ببخش اتاق  نیا یول یبزرگ و مجلل دوست دار یدونم که تو  اتاق ها یم-

 .الیخ یاتاق رو ب مییش گذاشتم و آروم گفتم: مهم ما دوتاگونه یرو رو مدست
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 رو آروم نوازش کرد. بازوم

 !؟یچرا برگشت هویشد  یکنم چ یواقعا سوشا تعجب م -

 باال انداختم. یالیخ یبا ب یا شونه

کنم و حاال  یم یسازم بخاطر بچه بود که  داشتم باهاش زندگ یمثل هانا نم ییکه من با دختر ها یدون یخودتم م-

 ازش خسته شدم. گهید ستین یکه بچه ا

 .دمیکش شیا قلوه یلب ها یچشم هاش زل زدم و انگشتم رو رو به

 تو تنگ شده بود. یدلم برا-

 .دیگردنم رو بوس یرو د؛یناز خند با

 .یبود نیدوم مثل تو نشدن تو بهترک چیه یاومدن ول میزندگ یهمه پسر تو نیسوشا ا یوا-

نگرانش  یلیکرد؟ خ یم کاریاالن هانا داشت چ یعنیشدم.  رهیخ رونینگفتم. از پنجره به ب یزیزدم و چ یلبخند

 بودم. 

 . دیتخت دراز کش یتنش بود. رو یتاپ صورت کیرو در آورد. فقط  شیکت اسپرت مشک نگار

 ه؟یالعاده چشب فوق هینظرت در مورد -

 . دمیزدم و کنارش دراز کش لبخند

 نگار امشب رو خستم.-

 گذاشت. یکوتاه یلب هام رو بوسه  یرو

 .میگذرون یرو باهم م یخوب یبه بعد شب ها نیباشه جانم. از أ-

من، من  یبازوم گذاشت و چشم هاش رو بست. به صورتش نگاه کردم. خدا یسرم رو تکون دادم. سرش رو رو آروم

مهربون  یزدم چشم ها یکجا؟  لبخند یعمل یدختره  نیمن کجا و أ یو ساده  بایز یر بودم. هانادختر متنف نیاز ا

 رونیلحظه از ذهنم ب کیهانا  ادینگار خواب رفته.  چشم هام رو بسته بودم و  دمیکه فهم یاومد. تا وقت ادمیهانا 

 تخت بلند شدم و... یاز من فاصله گرفته بود. آروم از رو یلیتخت غلت زده بود که خ ینرفت.نگار اون قدر رو
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 یبه نگار کردم. آروم تو ی. نگاهدمیکش نییدر رو آروم پا ی رهیاز کنار تخت رد شدم و دست گ نیپاورچ نیپاورچ

 یسالن بزرگ رو روشن کرده بود. به سمت اشکان که رو یفیرفتم. نور کم و ضع رونیبود. از اتاق ب دهیجاش خواب

افتاد که همون طور کنار ستون افتاده بود و  رضاینشسته و دست و پاش بسته بود، رفتم. چشمم به عل یچوب یصندل

 یعنیزخمش بود. سرش کج شده بود و چشم هاش بسته بود.  یغرق خون شده بود رو گهیکه د دیسف یپارچه  هی

 مرده بود؟

بود. شونه هاش رو تکون دادم. با هول سرش رو بلند کرد. آروم گره ها رو باز کردم  نییاشکان نشستم. سرش پا کنار

اومد فرار کن. من افراد داخل خونه رو معطل  شیپ تشیموقع یوقت یو کنار گوشش گفتم: فعال از جات تکون نخور ول

از  ییکرد. صدا یاهم مبا تعجب داشت نگ ستادمیو ا مباشه. بلند شد رونیخودت حواست به افراد ب یکنم ول یم

 بود. گاردیباد یاز همون مرد ها یکیپشت سرم اومد به سمت صدا برگشتم. 

 شده؟ یآقا چ-

 نشون دادم. یرو عصب خودم

 دیحداقل با وانیل هیجا بسته شده  نیحاال که ا یمیاون دوست صم د؟یاریآب ب وانیل هیشد حداقل براش  ینم-

 بخوره تا جون داشته باشه.

 ل سرش رو تکون داد.با هو مرد

 چشم.-

 سمت آشپزخونه رفت. روم رو به سمت اشکان کردم. به

 خوام نگار فرار کنه. یاطالع بده نم سیآشپزخونه حواسم بهش هست تو برو. جاشون رو به پل یرم تو یمن م-

 لبم گذاشتم. یام رو رو بگه که انگشت اشاره یزیچ خواست

 .ستیفعال وقت حرف زدن ن-

 نگاهش کردم. یکم

 برو. رونیجا ب نیمواظب خودت باش و سالم از ا-
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.  هیدست پا چلفت یگشت. معلوم بود از اون تنبل ها یم وانیسمت آشپزخونه رفتم. مرد گنده هنوز داشت دنبال ل به

 دادم.  واریام رو به د هیو تک دمیکش یقینفس عم

 ؟ینکرد دایپ وانیل-

زدم. دلم  یخورد. پوزخند نتیکاب یسرش به لبه  یه سرش رو بلند کنه ولصدام هول کرد و خواست ک دنیشن با

 خنک شد.

 دونم. یرو نم لیوسا یمن جا نیبرا هم مییجا نیفقط چند روزه ا د،یاوه آقا ببخش-

 رو تکون دادم. سرم

 آقا؟ یگ ی. چطوره که تو به من میکن دایبگرد تا پ ستین یمشکل-

و خب ما  دیهست زیعز یلینگار خانوم خ یها بود گفت: آخه شما برا نتیزد و همون طور که مشغول گشتن کاب لبخند

 .میاحترام شما رو نگه دار دیبا

 .ستادمیاپن ا واریرو دور زدم و کنار د یغذا خور زیم  

 خوبه.-

اومد. ترس تموم وجودم رو پر  رونیکه از ب یداد یدرون اپن رو باز کرد. با صدا یها نتیاپن زانو زد و در کاب کنار

مکث کرد و دوباره مشغول شد. گردنش رو گرفتم و بلندش  یکه حال اشکان خوب باشه. مرد گنده کم دوارمیکرد. ام

 گردنش رو نوازش کردم. یکردم. با تعجب نگاهم کرد. کم

 رو انتخاب کرده. یوفادار و خوب یآدم ها نیهمچ هیچه خوبه که نگار -

 اش اشاره کردم. افهیق به

 مثل تو بسازم.  یاندام هیرم هنوز نتونستم  یهمه دارم باشگاه م نیمن ا یهم دار یعال افهیخب ق-

 و گفت: ممنون آقا. دیخند
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کرد.  ی. ناله ادمیهام رو بستم و محکم گردنش رو گرفتم و با تموم توانم سرش رو محکم به سنگ اپن کوب چشم

تا  یتو من رو معطل کرد یزد و گفت: لعنت ی. داددمیکوب واریدوباره سرش رو بلند کردم و بدون مکث سرش رو به د

 !؟یبد یدوستت رو فرار

رمق   یب یاومد. با چشم ها نییاش پا لب ها و چونه یتا رو شیشونیپ ی. خون از رودمیکوب واریسرش رو به د دوباره

 گهیتا د دمیکوب واریکرد. دوباره و دوباره، محکم تر و محکم تر سرش رو به د یودند نگاهم مباز مونده ب یکه فقط کم

 زد.  یگردنش گذاشتم نبضش آروم م گر یرو یافتاد. دست نیزم یچشم هاش بسته شد و رو

 غول تشنا! نیدارند ا یچه جون-

 خورده بود. فرو رفته بود و ترک یبخاطر ضربه ها کم وارید یسر اون غول تشن رو یجا

 رگ گردنش گذاشتم. یرفتم. دستم رو رو رضایکنارش رد شدم و وارد هال شدم. اشکان رفته بود. به سمت عل از

 تو بود االن مرده بود.  یجا یمرد هر ک یهنوز زندست. چه جون سخت یلعنت-

پف کرد و خواب آلود  ییاومد. از جام بلند شدم و دوباره وارد اتاق نگار شدم. نگار با چشم ها یاز دستم بر نم یکار

 من رو نگاه کرد. یجیتخت نشسته بود با گ یرو

 انگار! ادیم رونیاز ب ییصدا ها هی ؟یتو کجا بود-

 در چرخوندم؛ در قفل شد... یرو تو دیکل

 تخت بلند شد. یاز رو 

 ؟یرو قفل کردشده! چرا در  یسوشا چ-

 باال انداختم. یا شونه

 ! خب االن وقتشه.میالعاده داشته باششب فوق هیکه  یخواست یمگه تو نم-

 .دیاش کش شلخته یموها یتو یبه سمتش رفتم.  به اطراف نگاه کرد و دست آروم

 !ه؟یسر و صدا ها چ نیأ نمیبرم بب دینه فعال با-

 سمتش رفتم و کمرش رو گرفت. به
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 بخاطر سر و صدا؟ یتنها بزار یخوا یممن رو -

 .دیبازوم کش یرو یدست

 کشه.  یطول م قهیفقط چند دق -

 تخت پرتش کردم. یرو

 اش گذاشتم و محکم فشار دادم. نهیس یتخت بلند شه که کف دستم رو رو یاز رو خواست

 .ارمیکارها و رفتارها رو سرت در ب یسر هی یخوام تالف یمن م ؛یهان الیخ یرو ب رونیب-

 .دیکش یکوتاه غیج

 ؟یخونم و گولم زد یتو یاومد نیهم یکثافت آشغال برا-

تونست نفس بکشه. دستم رو باال تر  یزد و درست نم یاش فشار دادم. نفس نفس م نهیس یتر دستم رو رو محکم

 گلوش گذاشتم. یبردم و رو

 اشتباه رو تکرار کنم؟ هیکه باز  یانتظار نداشت- 

 گلوش بود حلقه کرد. یدستم که رو هاش رو دور مچ دست

 .یی....کث...افت... دو روهیتو...-

 .دمیخند

 تو؟ ایدوره من  یجان! ک ایصوف یجد-

 زدم. یپوزخند

 یچ هوی یپاک، مهربون، معصوم ول ،یبود بایتو واقعا ز ایمن، صوف یصدات کنم. خدا ایخوام صوف ینم یحت گهید-

  ؟یآشغال به تمام معنا شد هیو  یاسم داد ریی! تغیشد که صورت جذابت رو عمل کرد

 صورتش کنار زدم. یرو از رو موهاش

  ؟یکه بد شد بخاطر چ یشده بودم نه نگار. دختر ایچرا ولت کردم؟ چون من عاشق صوف یدون یم-
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 چشم هاش زل زدم. یتو 

خوب و قانع  لیدل ؟یدچون از زن بابات متنفر بو ست؟ین تیواقع یکه بزرگت کرده بابا یمرد یدیفهم هویچون -

 . یو بد یهمه کثافت کار نیا یبرا ستین یکننده

 چشمش رو پاک کردم. یگوشه  اشک

 نگار. ادهیبرات ز ایاسم صوف گهید-

 تر بردم. کیرو نزد سرم

 . ارهیکثافت و قاتل جلوش کم م هیو خالفکار،  ایگروه ماف هیکه   یتو همون نگار روان-

 گلوش فشار دادم. یرو محکم تر رو دستم

همون طور که  ،ی. همون طور که زن بابات رو دق دادیو کشت یهمون طور که پدرت رو مسموم کرد ،یریبم ادیتو ب-

 ده. یجون م نییکه داره اون پا چارهیب یرضایو مثل اون عل یمن رو کشت یبچه 

 هام رو باال انداختم. ابرو

 کجاست؟ نمش،یب یجا نم نیکه ا یدونم اون رو هم کشت یچاره م یب یو اون مهسا -

دندون هاش گفت: ک...شت...مش،   یگردنش باز کنه از ال یکرد تا دستم رو از رو یطور که تقال م همون

 ... ک...شت...م...ش. نی...زمری...زیتو

 زدم. پوزخند

 ...ضیمر یسمیواقعا برات افتخاره ساد-

 

که با تموم  نی. دست هام از دور گردنش شل شد. با ادیکش ینفس م یسختقرمز شده بود و داشت به  صورتش

داد.  یاجازه رو بهم نم نیشدم ا یقاتل م کیکه من هم  نیفکر کردن به ا یخواستم نگار رو بکشم ول یوجودم م

کرد و توان حرکت  ی. سرفه مزد یتخت بلندش کردم. نفس نفس م یموهاش رو دور دستم حلقه کردم و از رو
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زد:  غی. جدمیاومدم و با لگد محکم به پهلو ش کوب نییپرتش کردم. از تخت پا نیزم یتخت رو یداشت. از رون

 کثافت...

چشم  یبلندش کردم. محکم گردنش رو گرفتم و به صورتش نگاه کردم. با نفرت تو نیزم یرو گرفتم و از رو موهاش

. در کمد شکست. نگار دمیاتاق کوب یگوشه یزدم و با تموم توانم سرش رو به کمد چوب یهام زل زده بود. پوزخند

 یکه تو یدرد یجور هیخواستم  یمهم نبود فقط م مداد. اما من برا یکرد و فحشم م یم نیزد و من رو نفر یم غیج

 کرده.  کاریدل من گذاشت رو تجربه کنه. بفهمه با من چ

 . آشغال ولم کن.یولم کن سوشا موهام رو کند-

 هیکار رو کردم. دهنش پر از خون شده بود. داشت گر نی. دوباره و دوباره ادمیدهنش کوب یبا پشت دستم تو محکم

 کرد. یم

 غلط کردم ولم کن. توروخدا.-

 افتاد. نیزم یکه رو دمیاش کوب نهیس یدست هام رو رو کف

 .ارین فتیاسم خدا رو به زبون کث-

بود.  دهیفا یب یکرد. ول یم هیزد، گر یم غی. جدمیکوب یم. محکم به پهلو ها، پاها و شکمش ملگد به جونش افتاد با

حرکت شد و  یاومد. کم کم ب یم رونیلب هاش خون ب یبردم. از ال یکردنش لذت م هیمن واقعا داشتم از زجر و گر

 زد.  یو نبضش م دیکش یزانو زدم. نفس م نیزم یدر آخر چشم هاش رو بست. رو

بود که  یهمون شونیکیجام بلند شدم که در اتاق با قدرت باز شد و دو تا از اون غول تشن ها وارد اتاق شدند.  از

 تره. نگاهش به نگار افتاد. یاومد که از همه زرنگ تر و قو یما رو گرفت و به نظر م اطیح یتو

 آشغال؟ یکرد کاریباهاش چ-

 .زدم و دست هام و لباس هام رو تکوندم یپوزخند

 ام کرد.که با زن و بچه  یهمون کار ،یچیه-

 . به سمتم هجوم آورد.دیکش ینفس م تیتند و با عصبان تند

 کشمت... یم-
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 .دمیکوبوند، خند واریرو گرفت و من رو به د مقهی

 ؟یچاکش نهیعاشق س-

 صورتم کرد. یمشت حواله  به

 کشمت آشغال. یم-

که  دیکوب یصورتم م یمشت هاش رو تو تیرو هم مهمون صورتم کرد. اون قدر محکم و با عصبان یبعد مشت

ام جداش کردم  قهی یمطمئن بودم صورتم ورم کرده و داغون شده. دست هام رو دور مچ دستش حلقه کردم و از رو

. از درد خم شد. به دمیش کوببه الپا یکیبا پام  ادیبه صورتش زدم و تا به خودش ب یو به عقب هولش دادم. مشت

دهنش  ی. خون از تودمیاش کوب چونه یبود زانوم رو بلند کردم و تو نییسمتش رفتم و همون طور که سرش پا

که  ی. دوباره خواستم به سمتش هجوم ببرم که اون مرد گنده اختیر دیسف یها کیسرام یو رو دیپر رونیب

دست هام رو گرفت. تقال کردم تا خودم رو از دستش آزاد کنم که  از پشت وهمراهش بود با عجله به سمتم اومد 

 بسه.  یسوپر من باز گهیمحکم تر دست هام رو گرفت و کنار گوشم گفت: د

اش سرخ شده بود. با مشت  اومد و گونه یبلند شد. از دماغش خون م نیزم یحال از رو یرو به روم  شل و ب مرد

ام احساس کردم.  لب هام و چونه یتا رو مینیخون رو از ب یکار رو اون قدر ادامه داد که گرم نی. ادیصورتم کوب یتو

 یتو یدیدرد شد د،یکوب یشکمم م یانگار هنوز دلش خنک نشده بود. مشت هاش رو محکم تر و با تموم توانش تو

 یزیخون ر هیرو داد که  نانیاطم نیاومد به من ا رونیلب هام ب یکه از ال یشکمم احساس کردم و بعد از اون خون

چشم  یافتادم. جلو یم نیزم یشک رو یافتاد اگه اون مرد گنده من رو نگرفته بود ب نییرو افتادم. سرم پا یداخل

 یم یزیرمقم دنبال اون مرد بود که داشت دنبال چ ی. نگاه بدمید یشده بود و اون مرد رو دو تا دوتا م تارهام 

به سمتم اومد.  ینگاهش کرد و با لبخند زشت و مسخره یکنار تخت رو برداشت. کم کیو کوچ یچوب زیگشت. م

بود. با خوردن ضربه محکم به  دهیفا یب اکنه؟ تقال کردم ام کاریسرم رو بلند کردم و نگاهش کردم. قصد داشت چ

 افتادم. نیزم یو رو دی. سرم سوت کشدیسرم کوب یرو تو یکه صندل دمیسرم فهم

که داشتند  دندید یرو م ییتارم فقط پاها یافتاده بودم. چشم هام در حال بسته شدند بودند. چشم ها نیزم یرو

بغل گرفت و با سرعت  از اون جا  یجون نگار نشست و اون رو تو یکنار جسم ب یکردند و در آخر کس یحرکت م

خواست چشم  یاما نتونستم و فقط دلم م نبالشونبمونم، بلند شم، تکون بخورم و برم د داریرفتند. خواستم ب رونیب

 ادمیفرو رفتم. بستم چشم هام رو و  یخبر ی. بستم و به عالم بدمینفهم یزیچ گهیهام رو ببندم و بستم، بستم و د
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تموم عالم  الیخ یشکمش منتظر منن تا دوباره خونه برم، بستم و ب یتو یبر آمده و بچه  یبا شکم یرفت که زن

 م و...رو بست مشدم، چشم ها

*** 

 *اشکان*

 

 به سمت سروان برگشتم. یکالفگ با

 ؟یچ فتهیب یدوستم اتفاق یاگه برا میستادیجا ا نیساعته ا میما ن مشون؟یریبگ میتون یکه م نیمطمئن-

 نگاهم کرد. تیبا جد سروان

 .میرو تحت کنترل دار زیما همه چ دینگران نباش-

 رونیحال نگار بود از در ب یجسم ب شونیکیبغل  یهمه تفنگ ها رو به در گرفته شد. دو مرد که تو اطیدر ح یصدا با

. خواستند به عقب برگردند که دندیتعجب کردند و جا خوردند، معلوم بود که  به شدت ترس دندیاومدند. ما رو که د

 تر رفت و داد زد: دست ها باال. کیسروان نزد

بکنه.  یهم بخاطر نگار نتونست کار یکیانداخت و دست هاش رو باال داد و اون  نییاش رو پا از مرد ها اسلحه یکی 

گذاشتند.  نیزن هم نگار رو داخل ماش یها سیباعجله به سمتشون رفتند و به دست هاشون دستبند زدند و پل

از خونه  یاومد. با اون دست چالغم که وقت ینم رونیب یسوشا  چرا از اون خونه لعنت نی. ادمیموهام کش یدست تو

که صدام کردند جواب ندادم و با سرعت به سمت  یشکسته بود به سمت خونه رفتم. هر چ یریدرگ یفرار کردم تو

 رفتم. الیو

 ؟ییسوشا! سوشا کجا-

ا همراه نگار وارد که سوش یافتاده بود. وارد اتاق نیزم یکنار همون ستون رو رضایغرق خون و ساکت بود. عل سالن

کرد. به سمتش رفتم و  کیرو تار امیجون و غرق در خون سوشا دن یجسم ب دنیرفتم د کیاون شدند، شدم. نزد

 کنارش زانو زدم.

 سوشا؟ -
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 ادیب یکینبود و فقط صورتش داغون شده بود.  داد زدم: کمک،  یشکم افتاده بود. بلندش کردم بدنش زخم یرو

 کمک.

 ینم ی. حتمیبرد نیآوردم و به سمت ماش رونیب ییاومدند. همراهشون سوشا رو از اون خونه کذاها  سیتا از پل دو

 یو اون جا بهم بگن که حالش خوبه.  تا اورژانس م مارستانیخواستم برسونمش ب ینه! فقط م ایدونستم زندست 

 مارستانیها سوشا رو با سرعت نور به ب نیماشاز  یکیبا  گهیپس من همراه دو نفر د دیکش یطول م یلیاومد خ

به هانا  دیدونستم با یاز اون غول هاست؟ نم کیدست کدوم  نمیماش چیو سوئ یدونستم گوش ینم ی. حتمیرسوند

 کنم. کاریدونستم چ ینه؟ سردردگم بودم و اصال نم ایخبر بدم 

 یر ها دورش رو گرفته بودند و به سمت اتاقاون گذاشته بودند و پرستا یکه سوشا رو رو یدنبال برانکارد جیو گ مات

و به  نییپا شیاتیکاملِ و عالئم ح یهوش یگفت سوشا در ب یکه داشت م شونیکی یرفتم. صدا یم دند،یدو یم

 ر لب آروم زمزمه کردم: خدا کمکش کن. ی. پس هنوز زنده بود. زدیکوب یسرم م یمثل پتک تو فهیشدت ضع

سر خوردم و همون جا کنار در چمپاته  وارید یبه من اجازه ندادند که وارد بشم. از رو گهیوارد اتاق عمل که شدند د

 دست هام گرفتم. یزدم. سرم رو تو

 ش بگم؟حاال چطور به هانا و خونواده -

مرد رو  یاز پرستار ها یکیرو بلند کردم. پرستار ها در حال رفت و آمد به داخل اتاق عمل بودند. رو پوش  سرم

 .گرفتم

 حال دوستم چطوره؟ دیتوروخدا بهم بگ-

 میبگ یزیاالن چ میتون یاتاق هستند ما نم یدکتر تو یدارند و فعال آقا یداخل یزیعجله و تند تند گفت:  خون ر با

 یرو م نیکرد و ا ی. از جام بلند شدم. دست خودم هم به شدت درد مدمیکش یبا سرعت وارد اتاق شد. پوف و

. به رمیاز حال سوشا نگ یخواستم از کنار اتاق عمل دور بشم تا خبر یلحظه هم نم کی یدونستم که شکسته ول

 یکه برا ییبه زن ها و مرد ها منشستم. نگاه شونیکی یرمق رو یسالن رفتم و ب یتو دیسف یها یسمت صندل

 یسوشا م یکردم و از خدا حال خوب رو برا یلب آروم آروم دعا م ریهاشون اومده بودند؛ بود و اما ز ضیمالقات مر

 بود.  یکنارم نشست، نگاهش کردم سروان احمد یخواستم. کس

 نگران نباش خدا بزرگه. -
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 . دمیصورتم کش یرو یدست

 حالش خوب بشه. دوارمیام-

ه در اتاق گفتم ک یرو که افتاده بود رو م ییو اتفاق ها اتیسروان جزئ یدونم چقدر گذشته بود که داشتم برا ینم

 در هم به سمت دکتر رفتم. ی. با صورتدیچیدستم پ یتو یدیعمل باز شد. با هول از جام بلند شدم که در شد

 دکتر حال دوستم چطوره؟-

 دیتر با شیکه از همه ب یزیداشتند. اما چ یداخل یزیاز بدنش رفته، خون ر یادیتکون داد و آروم گفت: خون ز یسر

کامل به سر ببره. دوستتون  یهوش یب یکه به سرش وارد شده، باعث شده که تو هیدیشد یضربه  مینگرانش باش

 دتون به خدا باشه.ی. امنیفقط هم دیکم. دعا کن اریبس یاریکما هستند با هوش یتو

 ام قرار گرفت. شونه یرو یکردم. دست یدکتر نگاه م یخال یبه جا یبا ناباور

 .دیخدا بزرگه. براش دعا کن-

دست سروان  یرو تو یهمراهم نبود. به اطراف نگاه کردم که گوش یبه خودم اومدم. من که گوش میگوش یصدا با

 رو به سمتم گرفت. ی. نگاهم کرد و گوشدمید

 از اون مرد ها بود. یکی بیج یتو-

 گفتم: ممنون. یگرفته ا یصدا با

 شکه شدم. یگوش یاسم هانا رو دنیرو از دستش گرفتم. با د یگوش

 دختر بگم؟ نیبه ا یخدا حاال من چ یوا-

*** 

 

 هانا
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 یرو نم شیازش نداشتم. جواب گوش یخبر گهید دمیخونه ند یشدم و سوشا رو تو داریعصر که از خواب ب روزیاز د 

ناراحت، دلتنگ و  یلیبه من دروغ گفته بود. خ ییجورا هیشرکت هم نرفته بود و  یداد. به شرکت زنگ زدم حت

کرد. مجبور  یم یبود و نا آروم دهیفهم انگاربچه هم  یشدم. حت یم ونهیزد داشتم د یدلواپسش بودم. دلم شور م

 رو برداشت. یرو از سوشا نداشتم. بعد از چهار بوق گوش یخبر یهمه ب نیتحمل ا گهیشدم که به اشکان زنگ بزنم د

 الو؟-

 رو صاف کردم. صدام

 مزاحم شدم. دیسوگل خوبه؟ ببخش د،یکان خوبسالم آقا اش-

 گرفته بود. صداش

 هانا جان. یمرس-

 رفتم سر اصل حرفم. یزود لیدل نیمزاحم بشم به هم ادیز نخواستم

 ازش ندارم. یخبر روزیاز د د؟یاز سوشا ندار یشما خبر دیببخش-

کنم که  یخوام بهت بگم؛ ازت خواهش م یرو م یزیچ هیگفت: هانا جان  تیآروم و با جد یلیمکث کرد و بعد خ یکم

 بخاطر خودت، بخاطر بچه. یآروم باش

 تموم وجودم رو پر کرد. ترس

 شده آقا اشکان؟ یچ-

 .یمون یو آروم م یشمرده گفت: به من قول بده که آروم شمرده

 تند گفتم: باشه، باشه. تند

 .دمیرو شن شینفس عصب یپشت تلفن صدا از

 .میمارستانیب یکوچولو حالش بده االن تو هیشته، دا یریدرگ هیهانا، سوشا -

 ام زدم. به گونه یچنگ
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 .خدا ای-

 کنم آروم باش هانا.  یبا عجله گفت: خواهش م اشکان

 .دمیکش یقیعم نفس

 .امیکه ب دیهست مارستانیکدوم ب دیباشه، به من بگ-

 بهتره. یساکت موند و بعد گفت: هانا بنظرم خونه بمون یکم

 کنم. داتونیگردم تا پ یها رو م مارستانیتموم ب امیم ای دییکجا دیگ یبهم م ایبغض گفتم:  با

 .دیکش یپوف

 یباش، همه چ یآروم باش. منطق یاومد یباشه هانا جان، فقط بهم قول بده، تو رو به خدا، تو رو به جون سوشا وقت-

 خب؟ یبه فکر بچه و خودت باش دیشه تو با یدرست م

 .دمیلوم کشگ یرو یدست

 !دیترسون یمن رو م دیتوروخدا دار-

گلوم چمباته زده بود، اشک شد و  یرو که تو یرو قطع کرد. بغض یگوش مارستانینگفت و بعد از گفتن اسم ب یزیچ

 گونه هام سر خورد. یو رو ریاز چشم هام سراز

 از دست تو. یسوشا. وا یوا-

 با عجله به سمتم اومد. دیاومد. من رو که د رونیاز آشپزخونه ب مامان

 شده مادر؟ یچ-

 دادم. حیمامان توض یو آروم به سمت پله ها رفتم و در همون حال هم برا دمیکش یقیعم نفس

 .مارستانهیب یداشته حاال هم تو یریدرگ هیدونم مامان، آقا اشکان گفت سوشا  ینم-

 مامان نگران شد. نگاه

 .میر یخودت رو ناراحت نکن بخاطر بچه، االن م ادی، تو زکار ها عادت داره نیباشه مادر، سوشا به ا-
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 یرو هم سرم کردم. داشتم پس م میو شال مشک دمیپوش یمشک یمانتو هی نمیشلوار ج یاتاق شدم و رو وارد

حال خوب  یو سوشا رو تو مارستانیخواست زود برم ب یشده بود. فقط دلم م یافتادم. همه وجودم ترس و نگران

 .نمیبب

به سمت  دندیبار یکه هنوز از چشم هام م ییو با اشک ها میشد یهم آماده شد و همراه هم سوار تاکس مامان

 .میکه اشکان گفته بود راه افتاد یمارستانیب

 رفتم. یپرستار ستگاهیو به سمت ا دمیکش یقیشدم. نفس عم مارستانیب وارد

 اتاق هستند؟ یکدوم تو یتو یخانوم، سوشا راه دیسالم ببخش-

 شدند، طبقه باال. وی یس یهست که وارد آ یساعت مین شونیانداخت و گفت: ا ینگاه زیم یرو وتریکامپ هب

 به پرستار جوان کردم. یبهت نگاه با

 و؟ی یس یآ ؟یچ-

 رو تکون داد. سرش

 کما هستند. یتو دهیداشتند و سرشون ضربه د یداخل یزیبله خون ر-

 به مامان کردم. یام نشست. نگاه شونه یرو یدست

 مامان؟- 

 دستم رو گرفت. مامان

 طبقه باال. میبر ایآروم باش مادر، ب-

کردم.  یطور با بهت به اطراف نگاه م نیشد و هم یشک بودم و باورم نم یو وارفته دنبال مامان راه افتادم. تو شل

 انداخت و به سمتم اومد. نییش رو پاو از دور به اشکان نگاه کردم با خجالت سر ستادمیمامان به طرف اشکان رفت. ا

 من واقعا متأسفم هانا.-

 هقم بلند شد. هق
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 .ی... گفتیبه من م دیتو... با-

 انداخت.  نییرو پا سرش

 فقط بخاطر خودت بود.-

 اشکان رو گرفتم. یبازو

 .نمشی...خوام...ببیم-

و رنگ قرمز نوشته  یسر در اون با بزرگ یکه رو یی. وارد راهرودینگاهم کرد و بعد من رو دنبال خودش کش یکم

رفتم. از اون ور  کیو روش رو به سمت من کرد. آروم نزد ستادیا یبزرگ اتاق ی شهی. کنار شمیشد  ICUشده بود 

تر  شیدهنم گذاشتم تا هق هقم ب یرو رو تم. دسدمیاون همه دم و دستگاه د ونیجون سوشا رو م یجسم ب شهیش

 بلند شه.  نیاز ا

 سوشا؟ -

 یو دهنش بود. دستم رو رو ینیب یو  چند تا لوله تو یچیو گونه اش کبود شده بود، سرش باند پ یزخم صورتش

 گذاشتم. شهیش

 ؟یکار رو با خودت کرد نیآخه چرا سوشا؟ چرا ا-

شم و ب داریخواب ب نیخواب وحشتناک بود که من فقط دوست داشتم از ا هیمثل  یاومد. همه چ یداشت بند م نفسم

شکمم  یشدند. دستم رو رو یم ریگونه هام سراز ی. اشک هام با سرعت رونمیو سالم کنار خودم بب حیسوشا رو صح

 رو گرفت. بازومرفت و حالم اصال خوب نبود.  اشکان  یم یاهیگذاشتم. چشم هام س

 عه هانا؟-

جلو چشم هام دو تا شده بود. اشکان باز هم  زی. همه چتار بود یشد همه چ یرو نگاه کردم. نه درست نم اطراف

 صدام کرد.

 هانا؟-

 شدم. زیخبر از همه جا و همه چ یو در آخر ب دمیبود که د یکینتونستم جوابش رو بدم و تنها تار من
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 دیتخت سف یتار باشه. آروم از رو دمید یاشک درون چشم هام باعث شده بود جلو یبود ول دیبه سقف سف نگاهم

 یرنگ گذاشتم و از رو دیسف یها کیسرام یآوردم و پام رو رو رونیدستم رو آروم ب یدم. سرم تورنگ بلند ش

از  دیها نشسته بود. من رو د یصندل یرو روراه یاومدم. به سمت در رفتم. از اتاق خارج شدم. سوگل تو نییتخت پا

 جاش بلند شد.

 ؟یخوب زمیعز-

 ت جلو هولم داد.نگاهش کردم. دستم رو گرفت و آروم به سم فقط

 طبقه باال. میر یم زم،یعز میبر ایب-

 اومدند. نییچشم هام پا یهام از گوشه  اشک

 حالش چطوره؟-

 تکون داد. یسر

 شه. یحالش خوب م یاگه تو براش دعا کن-

 .دمیرو باال کش مینیب

 کار رو کرد؟ نیچرا ا م،یشد ما که باهم خوب بود یطور نیچرا ا-

 دستم رو نوازش کرد. یرو آروم

به  یدرس درست حساب هیکرده بود و آروم قرار نداشت. رفته که  داینگار رو پ یگفت که جا ی. اشکان مگهیانتقام د-

شه.  یو بخاطر جرم ها و کار هاش بازداشت م مارستانهیو ب ستیکار رو هم کرده نگار حالش خوب ن نینگار بده، که ا

 هم توسط  نگار کشته شده. رضایعل سفانهند رو هم گرفتند. متأکرد یم یکه باهاش همکار ییکسا

 تعجب به سمتش برگشتم. با

 !؟یچ-

 سرش رو تکون داد. یناراحت با

 .ومدنتیجا ن نیکه خاله و شوهر خالت ا نیهم یاره، برا-
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 بردم. میرو داخل شال مشک شونمیپر یموها

 چه بد. یاله-

رو  یخوب یسوخت. به هرحال ما روز ها یهم م رضایعل یدلم برا یسوخت. حت یخاله و شوهر خاله م یواقعا برا دلم

 شد. ینم یجور نی: کاش ادمیدلم نال ی. دوباره و دوباره تومیرو باهم داشت یو خاطرات خوش میباهم گذرونده بود

ر که چند بار پست بلند دکت ی. صدامیپرستار ها رو به رو شد ییو دور هما یاز شلوغ یبا موج میدیاتاق سوشا رس به

 گفت: شک، دوباره، دوباره یسر هم م

کنار تخت سوشا  توریمان یصاف رو ی. چشمم به خط هاستادمیا شهیکنار ش داغون پرستار ها رو کنار زدم و یحال با

 لحظه نفسم رفت. کیافتاد. 

 کنم. ینه سوشا، نه خواهش م-

 شونه هام رو گرفت. سوگل

 هق هق شروع کردم به دعا کردن.چسپوندم و با  شهیرو به ش سرم

 خدا... رم،یم یکه بدون اون م یدون یخدا نبرش، م رش،یخدا جونم ازم نگ-

 لب منم نشست.  یلبخند رو توریمان یرو یلبخند دکتر و پرستار ها و خط ها دنید با

 .ی... خدا مرسیوا-

 اومد. چشمش که به من افتاد لبخند زد. رونیاز اتاق ب دکتر

 .هیقو یلیشوهرتون خ-

ساعت که جو آروم شد و پرستار ها کار هاشون رو انجام  میبوده. بعد از ن یقو شهیهام رو بست.  آره اون هم چشم

و وارد اتاق  دمیلباس ها رو پوش یبشم. با خوشحال وی یس یدادند، به من اجازه داده شد که با لباس مخصوص وارد آ

 روش بزارم. یکنم تا اثرات منف هیگر مخواست ینمکنار تخت نشستم.  یصندل یشدم. کنار سوشا رو

 .یوقتشه بلند ش ؟یدیخواب یادیز گهید یکن یفک نم زم،یسالم عز-

 گلوم نشست. یتو بغض
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 .نمتیب یجا م نیدارم ا یشرکت ول یر یم یبه من گفت -

 .دمیسردش رو بوس یدست ها یرو

 یم یطور نیا دینبا میکرد یرو م مونیزندگ می. ما داشتیشد یم الیخ یسوشا، کاش ب یگرفت یکاش انتقام نم-

 شد.

 .دمیرو بوس شیشونیپ یشدم و رو بلند

 یش داریکه ب یمونم تا وقت یدوست دارم. منتظر م یلیبرم فقط بدون خ دیجا بمونم، با نیا ادیاجازه ندارم ز زمیعز-

 کنه. یم یدعوات کنم. بلند شو جانم که خوشکله بابا داره ناآروم یو من کل

پر از اشک از  ییگرفته و چشم ها یو با دل دمی. سرم رو تکون دادم و گونه اش رو بوسدیکوب شهیآروم به ش پرستار

 رونیب وی یس ی. از بخش آدید یو چشم هام تار م دندیلرز یشدند. دست هام م ریاومدم. اشک هام سراز رونیاتاق ب

 بود و ضعف کرده بودم.  تادهراهرو نشستم. باز فشارم اف یتو یها یصندل یاومدم و رو

 کنارم نشست. نگاهش کردم اشکان بود. اون هم نگاهم کرد و لبخند زد. یکس

 .یکن یقدر خوب رفتار م نیا یو دار یهست یقدر قو نیکه ا یمرس-

هوشه.  یاون اتاق ب یبا حال خراب تو میزندگ یدلم خونه آقا اشکان، همه  یگفتم: تو یگرفته آ یبغض و صدا با

طاقتشو  گهیکه د ادیب یکی نیسر أ ییخوام بال یکنم نم یطور رفتار م نیو فقط بخاطر بچه دارم ا رمیم یدارم م

 ندارم.

 رو آروم تکون داد. سرش

گرفت  رم،یام رو بگ انتقام بچه دیگفت با یم یکو گوش شنوا؟ ه یکار رو نکن ول نیبهش گفتم ا یلیدونم. خ یم-

 .مارستانهیتخت ب یودش االن روخ ؟یمتیبه چه ق یول

 .دیکش یقیعم نفس

خونه نگار در  نیزم ریز یهم که متأسفانه کشته شده. مهسا هم تو رضاینگار و همکار هاش بازداشت شدند. عل-

که کرده صددرصد تقاص پس  ییشد. کار نگار تمومه با قتل ها و کار ها دایشده بود؛ پ زیکه به سقف حلقه آو یحال

 شه.  یده و اعدام م یم
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 چشمم رو پاک کردم. یگوشه  اشک

 رو خوردند و هر دوشون جونشون رو از دست دادند. تهیو مهسا که گول اون نگار عفر رضایچاره عل یب-

چشم هام ظاهر شد. با عجله به سمتم اومد و  یاومد. مامان جلو ییپا ییتأسف تکون داد. صدا یاز رو یسر اشکان

 سالم کرد. رضایو به عل دیموهام رو بوس یرو

بابات هم  یهوش شد یب یخاله و شوهر خالت هم باشم. وقت شیپ دیکشته شده با چارهیب یرضایببخش مادر، عل-

 .میاونا هم بر شیپ میخبر مجبور شد دنیبعد از شن یاومد ول

 زدم. لبخند

سوشا  شیجا پ نیباشه. من ا شونشیپ دیبا یکیخاله باش اون ها هم حالشون بده  شیاشکال نداره مادرم، تو پ-

 هستم و حالم خوبه. 

 اشکان اشاره کردم. به

 آقا اشکان و سوگل هم هستند.-

 زد. یلبخند مامان

 .بده مادر رتونیخدا خ-

 یگونه ها یرو یآروم یاشرو با بوسه  جواب بوسه شتیپ امیرم دخترکم، باز م یو گفت: پس من م دیام رو بوس گونه

 نرمش دادم.

 برو مامان مواظب خودت باش.-

 .شتیپ ادیبراتون بخرم. سوگل م یزیچ هی نییرم پا ینشستم. اشکان نگاهم کرد و گفت: من م یصندل یرو دوباره

 رو با لبخند تکون دادم. سرم

 .میزحمت داد یلیآقا اشکان، خ یمرس-

 کرد. یکوتاه میاش تعظ گچ گرفته یاون دست تو با
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 باشم. شتونیکه پ فمهیو من وظ ی، سوشا مثل داداشم و شما هم مثل خواهرمهانا خانم دیدار اریاخت-

 پرنگ تر شد. لبخندم

 .یبازم مرس-

خارج شد. با رفتن اشکان  دمیکه از د نیلب هاش نشست. آروم آروم ازم دور شد تا ا یرو یو گرم نیدلنش لبخند

 چشمم پر از اشک شد؛ آروم زمزمه کردم: یدوباره کاسه 

 گذره. یسخت م یلیسوشا بلند شو، بدون تو خ-

 

 

شد. حال سوشا هم چنان بد  یعمرم محسوب م یروزا نیکه سخت تر یبودم. سه روز مارستانیب یروز من تو سه

رفتم و باهاش حرف  یم ششیباال رفته. هر روز پ شیاریبود که سطح هوش نیاونم ا م؛یخبر خوب داشت هیبود و فقط 

شکمم انگار که حال و  یتو ی. کوچولوبدهنشون  یواکنش هی دیگفتم تا شا یمون رو براش مزدم. خاطرات خوب یم

 یم نییفشارم پا یخوب نبود و ه یلیخودمم هم خ تیکرد. وضع یم ینا آروم یلیدونست و خ یروز بدمون رو م

 کردم.  یاومد و ضعف م

 داریزود ب یمهربونش تنگ شده بود. کاشک یصورت جذاب و نگاه ها نش،یدلنش یسوشا، لبخند ها یبرا یلیخ دلم

شد و  یم ی! عصبانیکن یم هیگر یچرا دار ونهیگفت من که خوبم د یو م دیخند یم د؛ید یشد و حالم رو م یم

 مارستانیشد. بدجور از اون ب یم هخورد و نگران حال من و بچ یکردن هام حرص م هیبخاطر غصه خوردن و گر

 یتو یخواست. هر بار وقت یقشنگش رو م یخواست، نوازش و حرف ها یش رو مخسته شده بودم. دلم آغوش گرم

من حاال ساکت و  ی ونهیو د طونیش یشد. سوشا یم شیدلم ر دمشید یاون همه دم و دستگاه م ونیاون وضع، م

زد و  یغر م یبود ه داری. اگه بییصدا چیده بود. بدون حرکت، بدون هیاتاق خواب یرنگ تو دیتخت سف یآروم رو

از گوشه  ی. قطره اشکخوره یالکل و صدا ها حالم بهم م یبو نیاز ا د؛یببر یکوفت مارستانیب نیگفت من رو از أ یم

 .دیچشمم چک ی

 من.  یغر غرو یآقا-
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پوش داشتند با عجله به سمت  دیسف یچند نفر باعث شد سرم رو بلند کنم. چند نفر از پرستار ها دنیپا و دو یصدا

 لحظه نفسم رفت. کیرفتند.  یم وی یس یبخش آ

 !ینکنه... نکنه سوشا... وا-

نکردم و با عجله به سمت  ی. توجهدیچیشکمم پ یتو یراهرو بلند شدم که درد یتو یها یصندل یاز رو یتند

که دورش جمع شده بودند، دستم رو  دمیپرستار ها و دکتر ها رو د شهیو اتاق سوشا رفتم. از ش وی یس یبخش آ

 بخورم. نیگرفتم. هر آن ممکن بود که زم واریمحکم به د

 نه سوشا، توروخدا.-

و گفت: چرا رنگتون  دیاومد. چشمش که به من افتاد با ذوق خند رونیاز اتاق ب یبا خوش حال یپرستار جوان هوی

 ست.معجزه هیمعجزه، واقعا  هیخانم، خداروشکر شوهرتون بهوش اومده.  دهیپر

 ؟یلب زدم: چ... یبهت و ناباور با

 زد و گفت: بله به هوش اومدند. لبخند

 .دمیپرستار رو بوس یرفتم و گونه  کیلب هام داد. نزد یجاش رو به لبخند رو یکم بهت و ناباور کم

 .یخوش خبر باش شهیهم یاله-

رفتم. سوشا چشم هاش رو بسته بود و دکتر  شهیبه سمت ش و از کنارم رد شد و از بخش خارج شد. دیخند آروم

 کردند. یچک م رو تشیاتاق بودند و وضع یتو یا گهیهمراه پرستار د

 ازت ممنونم. یلیخدا جونم خ-

 شدند. ریشوق آروم از چشم هام سراز اشک

 .زمیگرمت رو بشنوم عز یو صدا نمیرو بب تییایدر ی. چشم هاشتیپ امیکاش زود بتونم ب-

 .دمیشکمم کش یرو یدست

  ؟یدیتو هم خبر خوب رو شن ،یدیدلم، تو هم فهم زیجانم عز-

 اومد؛ به سمتش رفتم. رونیاز اتاق ب دکتر
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 دکتر حال همسرم چطوره؟ یسالم، آقا-

 زد و سرش رو تکون داد. لبخند

 .دییایلطفا همراهم ب-

راهرو بود تا چشمش به ما افتاد  یشدم. اشکان توبه سوشا کردم و همراه دکتر از بخش خارج  یگهینگاه د شهیش از

 به سمتمون اومد.

 شده؟ یچ-

 .دییایگفت: همراهم ب دکتر

گذاشت و به  زیم ی. دکتر دست هاش رو رومیبزرگ دکتر نشست زیم یرو به رو یمبل ها ی. رومیاتاق دکتر شد وارد

 ما نگاه کرد.

 هی نیاتاق به پرستار ها گفتم ا یگم همون طور که تو یواقعا خوبه. باز م ضتونیتونم بگم. حال مر یم یچ-

 ست. معجزه

 نگاهمون کرد. یبا تعجب و خوش حال اشکان

 به هوش اومده؟!-

 آره تکون داد. یسرش رو به معن دکتر

 نه... یبشند ول یزیچ ای یدادم که پس از به هوش اومدنشون دچار فراموش یبله، به هوش اومدند. من احتمال م-

 که به زبون آوردن اسم شما بوده خانم. یزیچ نیه من کرد و گفت: اولب ینگاه

مربوطه و  یدهنم گذاشتم. دکتر با لبخند ادامه داد: بعد از انجام کار ها یشده بود. دستم رو رو یقاط میو گر خنده

 دیتون یشما م نیو بعد از ا میکن یخارج م وی یس یرو از بخش آ شونیکار ها، ا یسر هیو  تیچک کردن وضع

 برند.   یبه سر م یهوش یو ب یخبر یتر در عالم ب شیاز اطراف ندارن و ب ی. فعال به خاطر اثرات دارو ها درکدشینیبب

 تکون دادم. یسر

 دکتر. یممنون آقا یلیخ-
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مامان سوشا رو  یدادم. اول از همه شماره  یخبر خوب رو به همه م نیا دیجام بلند شدم و از اتاق خارج شدم. با از

طور شده حالش بد شده بود و بهش استراحت مطلق داده بودند و  نیبود سوشا ا دهیگرفتم که از اون روز که فهم

 .دیچیپ یگوش یحالش تو یگرفته و ب یکرد. صدا یم هیاومد و تا جون داشت گر یجا م نیا یفقط در روز ساعت

 الو؟-

 ذوق گفتم: سالم مادر جان. با

 حال گفت: سالم دخترم. یطور ب همون

 گفتم: مادر جان، خداروشکر سوشا به هوش اومده. یتر شیذوق ب با

 دوباره صداش کردم. دم؛یازش نشن ییصدا یوقت

 مادر جان؟-

 .امیگفت: دارم م هیپر از بغض و گر ییصدا با

سالن رفتم و  یتو یها ی. آروم به سمت صندلچشم هام هنوز پر از اشک بود یرو قطع کردم. از خوش حال یگوش

 شدم. رهیبه رفت و آمد پرستار ها و کار هاشون خ انیکه مادر و پدر سوشا ب یشون نشستم و تا وقت یکی یرو

*** 

 

شد منتقل شده بود،  یم یبه من کرد و با لبخند همراه همسرش وارد اتاق سوشا که دو ساعت یسوشا نگاه مامان

راه بودند و قرار بود همراه خاله و  یها نشستم. مامان و بابا هم تو یدلصن یشدند. با لبخند کنار اشکان و سوگل رو

که  نی. با اندیکه وارد اتاق بشند و سوشا رو بب داشتنددوست  یلیخوش حال بودند و خ یلی. همه خانیشوهر خاله ب

که سوشا همسر من بود و  نیاصرار کرد که من اول وارد اتاق بشم اما به بعدا واگذارش کردم. با ا یلیمامان سوشا خ

خواست  یمن دلشون م یاون ها هم پدر و مادرش هستند و به اندازه  یکه کنارش باشم ول نیا یزد برا یدلم پر م

 شد. یلبم گم نم یلحظه از رو کی. لبخند دمیکش یقی.  نفس عمننشیکه بب

اومدند.  رونیاز اتاق ب هیاو مادرش با گرپدر سوشا که چشم هاش قرمز شده بود و بعد از  قهیبعد از گذشت پانزده دق 

 پدرش به سمتم اومد.
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 دخترم. نهیخواد تو رو بب یم-

 .دمیشکمم کش یرو یرو تکون دادم و آروم به سمت اتاق سوشا رفتم. دست سرم

 .زمیعز مینیبابا رو بب میبر مییخوا یم-

بود و چشم هاش رو بسته بود. صداش  دهیاتاق داراز کش یتو دیتنها تخت سف یاتاق گذاشتم. سوشا رو یرو تو پام

 کنه. دایباعث شد لبخندم پرنگ تر شه و البته اشک به چشمم راه پ

 شناسم هانا... یپاتم م یصدا یحت-

کنار تخت رفتم و روش نشستم. سوشا چشم هاش رو باز کرد و سرش رو به سمتم چرخوند.  یبه سمت صندل آروم

دونستم هر چقدر نگاهش کنم از  ینگفتم و فقط نگاهش کردم. دل تنگ نگاهش بودم م یزیلبخند زد. من هم چ

گرم و مهربونش. دستم  یها بخندل به رنگ آسمون، از صورت جذاب و یآب یشم. از اون چشم ها ینم ریس دنشید

: حالت چطوره گفت یگرفته یلبخندش پرنگ تر شد و آروم و با صدا تخت بود حلقه کردم. یرو دور دستش که رو

 هانا؟

و  یشد رهیکه بهم خ نمیب یکرد آروم زمزمه کردم: االن خوبم، االن که تو رو م یم ینیگلوم سنگ یکه تو یبغض با

 .میعال یزن یحرف م

 ؟یمن خواب بودم مواظب خودت نبود یو گفت: پس وقت دیخند

هم از  یزیصدات بغض داشته! حتما چ یطور نیبوده، هم یبارون باتیز یکرد و ادامه داد: همش چشم ها یا سرفه

 نرفته؟ نییگلوت پا

 کرد و گفت: مگه نگفتم مواظب خودت باش و حواست به خودت باشه؟ یاخم

 زدم. یکوتاه یبردم و لب هاش رو بوسه  کیبلند شدم و سرم رو نزد یصندل یرو از

 غر غر کردن و حرص خوردنات تنگ شده بود.  یدلم برا-

 گونم گذاشت و آروم نوازش کرد. یرو رو دستش

 کردنات تنگ شده بود. تیاذ یمنم دلم برا-
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 .دیشکمم کش یرو ی. دستدمیخند آروم

 حال خوشکل بابا چطوره؟-

 کردم. نگاهش

 االن آروم شده. یتاب بود ول یب یلیچند روز که حالت خوب نبود اونم خ نیا-

 به اشک نشسته به چشم هام زل زد. ییچشم ها با

 متأسفم که نگرانتون کردم.-

 چشمش رو گرفتم. یسر انگشتم قطره اشک گوشه  با

جواب اون  یجور هیمطمئنن خدا  یببخش یتونست یانتقام م یسوشا؟ واقعا الزم نبود. به جا یکار رو کرد نیچرا أ-

 .یبه روز خودت آورد یچ نیداد. بب ینامرد ها رو م

 شده بود.  کیتار شیهوا کم و ب یکه ساعت شش عصر بود ول نیبا ا بود و یشد. هوا ابر رهیاز پنجره خ رونیب به

 یکه بود وگرنه تا آخر عمر فراموش نم یمتیکردم حاال به هر ق یکار رو م نیا دی. باستیذات من ن یبخشش تو-

 شد.  یتر باعث عذابم م شیکردم و ب

 .دمیاش رو بوس ختهیو بهم ر دهیژول یموها یرو

رو  یو بدون تنش و نگران دیجد یزندگ هیخوام  یتموم شده. م یهمه چ گهی. دمیزن یوردش حرف نمدر م گهید-

 . میشروع کن

 دستش گرفت. یهام رو تو دست

 شه هانا. یطور م نیدم که هم یبهت قول م-

 .دمیگونش کش یرو یدست

 .نتتیخواد بب یرم، اشکان هم م یفعال من م-

 اومدم؛ اشکان به سمتم اومد. رونیتکون داد. از اتاق ب دییتا یبه معن یسر
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 برم، حالش خوبه؟ ششیتونم پ یم-

 زدم. لبخند

 .دشینیو بب دیبر دیتون یاره البته، م-

 تکون داد و از کنارم رد شد و وارد اتاق شد. به سمت مامان و بابا رفتم. یسر

 .نیسالم، خوش اومد-

 .دیموهام رو بوس یرو بابا

 دخترم. یزنده باش-

 کرد.  یابراز خوش حال یکرد و کل هیگر یهم بغلم کرد و کل مامان

 خوش حالم مادر، خداروشکر. یلیخ-

 . چشمم به خاله و شوهرش افتاد. از مامان جدا شدم و به سمتشون رفتم. دمیگونه اش رو بوس یرو

 گم واقعا متأسفم. یم تی. تسلنیخوش اومد یلیخ-

 آغوش گرفتم. یچشم هاش حلقه شده بود رو تو یرو که اشک تو خاله

 خاله. امیکه نتونستم ب دیببخش-

 پر از بغض گفت: اشکال نداره خاله.  یصدا با

ها نشستم. امروز  یصندل یرو یدیرفت با ببخش یم یاهی. چشم هام سدمیاومدم و گونه اش رو بوس رونیبغلش ب از

به سمتم گرفت.  یآب وانیدوباره ضعف کرده بودم. سوگل ل نیهم یکرده بودم؛ برا هیگر یاسترس داشتم و کل یلیخ

 بوده. قندآب  وانیبهم فهموند که داخل ل نشیریطعم ش دمیرو سر کش وانیل

 ممنون سوگل جان.-

 زد و کنارم نشست. لبخند

 که چرا حواسمون به تو نبوده. ارهیمواظب خودت باش اون شوهر غر غروت پدرمون رو در م-
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 کنه.  یکار رو م نیا ونهید ی. مطمئن بودم که اون سوشادمیته دل خند از

*** 

 سوشا

 

 اشکان چشم هام رو باز کردم. یصدا دنیشن با

 سالم.-

 گچ گرفته شده بود، افتاد.  یسالم تکون دادم. نگاهم به دستش که تو یسرم رو به معن آروم

 ؟یچالق شد-

 شما بله. یو گفت: از صدقه سر دیخند

 ام آورد. به شونه یام گذاشت و فشار کوتاه شونه یکنار تخت نشست و دستش رو رو یصندل یرو

 سوشا، نگرانت بودم. یخداروشکر که خوب-

 با تعجب نگاهش کردم. یکم

 ؟یجد-

 .دیبلند خند یصدا با

 نه بابا مسخره ات  کردم.-

 .دمیکش یپوف

 شده؟ یجور نیکن چرا دستت ا فیمرض، خب تعر-

 اق چرخوند.ات یرو تو نگاهش
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شدم  ریدرگ شونیکیو دنبالم اومدند. با  دنیچند تا از اون نکبت ها فهم هیکردم  یداشتم از اون خونه فرار م یوقت-

دست اون مرد  چمیو سوئ یاومدم و چون گوش رونیاز اون جا ب یباالخره با بدبخت یو خب اون دستم رو شکست ول

 رسوند. سیرد شد و من رو تا اداره پل ابونیاز خ نیه ماشیشدم  و از چند کوچه رد شدم تا  دنیها بود مجبور به دو

 تکون دادم. یسر

 خوبه.-

 چشم هام زل زد. یتو

 ؟یخب تو چ-

کردم.  فیاشکان تعر یهام رو برا یریخونه و درگ یاتفاق افتاده تو یتخت جا به جا شدم و تموم ماجرا ها یرو یکم

 اتاق به قدم زدن مشغول شد. یبلند شد و آروم تو یصندل یاز رو

نگار گفتند و اعتراف به قتل ها و آزار هاش، معلومه  یکه همکار ها ییشدند. با حرف ها رینگار و همکار هاش دستگ-

خوبه. تو  یشده و فعال همه چ فیفرستادتشون.  همه کار ها رد ایو مهسا هم که نگار اون دن رضایشه. عل یاعدام م

  ؟یانتقام آسوده شد نیراحته، با ا التیخ

 زدم. یلبخند

 کنم. یزندگ یتونم بدون ترس و نگران یبه بعد م نیحالم خوبه و آسودم. از ا یلیخ یلیخ-

 .دیموهاش کش یتو یدست

 .یلیخوبه، خ یلیخ-

 .دیام کوب شونه ینگفتم و چشم هام رو بستم. اشکان آروم رو یزیکرد. در جواب اشکان چ یدرد م یلیخ سرم

 تو هم استراحت کن. رونیرم ب یخب من م-

هم فشار  یقدم هاش بهم فهموند که رفت و از اتاق خارج شد. چشم هام رو محکم رو ینگفتم که صدا یزیهم چ باز

 ،یکوفت مارستانیب نیاز ا یکه به زود نیشدم. با فکر به ا یتا آروم م دمیخواب یم یکم دیکرد با یدادم. سرم درد م

 کم کم چشم هام گرم شد و خوابم برد. نمیهانا بش نارتونم ک یشم و راحت م یالکل و خون و صدا ها خالص م یبو



 پسر بد شدم هیعاشق 

252 
 

 

*** 

 بعد:  سالدو

 سوشا

 

بود؛  اون انتقام یادگاریسردرد ها  نیرو همراه با آب خوردم. ا شونیکیآوردم و  رونیپاکت ب یها رو از تو قرص

که هانا تنها خونه باشه ندارم، هر لحظه  نیاز ا یآرامش دارم، ترس گهیکه ارزشش رو داشت. االن د یانتقام گرفتن

 یخونه زندون یهانا تو گهید کنه. داریرو از خواب ب زمیعز یامحکم به در بکوبه و هانا و پروش یکیکه  ستمینگران ن

 ره.  یخواد م یکه دلش م ییو بدون ترس هر جا ستین

ره که  یم ادمیره که سر درد داشتم،  یم ادمیشنوم  یهانا و پروشا رو م یخنده ها یصدا یوقت ی، ولدرد دارم سر

 . ستیحالم خوش ن

لبم  یباعث شد چشم هام رو باز کنم. لبخند گوشه  د،یچیساکت پ یخونه یکه تو ییکفش ها کیج کیج یصدا

اومد.  یبود و پروشا آروم داشت به سمتم م ستادهیچهار چوب در ا ینشست و به سمت در سالن برگشتم. هانا تو

بشه. از  انیکوچولوش نما یخرگوش ینازش باعث شده بود دندون ها یدست هاش رو از هم باز کرده بود و خنده 

 مبل بلند شدم و به سمتش رفتم و بغلش کردم. یرو

 خوشکلم؟ یدل بابا، کجا بود زیجان، جان. عز-

 گونه هام گذاشت. یتپل و کوچولوش رو رو یها دست

 پالک.-

 .دمیرو که به هانا رفته بود، بوس شیگوشت ینیب

 بهت خوش گذشت؟ زم،یعز یپارک بود-

 ی. موهادیچیپ یم مینیب یخوشش تو یکرد. بو یبغلم ورجه وورجه م یو تو دیخند یسرش رو تکون داد. م آروم

 چشم دوختم. شیآب یصورتش کنار زدم. به چشم ها یرو از رو شیلخت و مشک
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 تو. یینفس بابا-

 چسپوند. میشونیرو به پ شیشونیو پ دیخند

 جونم. یا-

 به سمتم اومد. نگاهش کردم. هانا

 عشقم؟ یخوب-

 زد و سرش رو تکون داد. لبخند

 خوبم جانم.-

 ریبغلم اومد. چشم هام رو بستم؛ آرامش به وجودم سراز یبغلم گرفتم و دستم رو باز کردم. هانا تو یرو تو پروشا

. دوباره دیچیپ یگوشم م یآروم هانا و پروشا تو ینفس ها یرفت و فقط صدا ادمی ایرفت. همه دن ادمیشد. سر دردم 

 یو خوشبخت یخوش نیبخاطر عشقم و نفسم، بخاطر ا وب،خ یزندگ نیارامش، بخاطر أ نیو دوباره خدارو بخاطر ا

 کردم.شکر 

 .امیهانا باعث شد به خودم ب نیدلنش یصدا

 ؟یفکر یتو هیچ-

 .دمیاش  رو بوس قهیزدم و شق لبخند

 کردم که با وجود شما من چقدر خوشبختم. یفکر م نیدارم به ا-

 

 

 

 انیپا                        
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 یخالد_رایحم#

 ...باتونیز_نگاه_از_یمرس#
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 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 

 

https://www.shop.romankade.com/
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