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دختری به نام هانا که یهو عاشق می شه، عاشق پسری که نمی دونه کیه؟ چیکاره ست؟ فقط از دور 

 …هر روز دلش رو بیش تر به اون میسپاره

ای دیگه ی امروزی؛ از یه شکست به خیلی بد به معنی خالف کار بودن نیست، اما مثل خیلی از پسر ه

از کارها روی میاره. بی تفاوت و سرد نسبت به همه چی و همین سرد بودن و کار های پسر باعث آزار 

 .و دل شکستن دختر داستان مون می شه

:خالصه
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 ردوا عجله با. بود ابری هوا کردم، نگاه آسمون به و کشیدم عمیقی نفس. اومدم بیرون ایروبیک بزرگ باشگاه از

 بارون زیر شدنم خیس و بودم خسته زیادی. بمونم بارون توی که نداشتم دوست اصال. شدم شلوغ رو پیاده

 .شد می واویال دیگه

 وارد وقتی و بودم ایروبیک عاشق نشست؛ لبم روی لبخند. بود نیم و پنج ساعت کردم گاهن مچیم ساعت به

 .کردم نمی احساس اصال رو زمان گذر شدم می باشگاه

 .خورد محکمی و سفت چیز به سرم یهو که نبودم روم به رو متوجه و بود پایین سرم

 «پوکید مخم یاخدا،»

 .گرفتم سرم به دستی

 !نمیاد یادم من که داشت برق تیر قبال ااینج مگه خدا، وای-

 ورط همین. افتاد زیبا شدت به و رنگ آبی ی تیله تا دو به نگاهم که کردم نگاه رو به رو به و کردم بلند رو سرم

 .شد رد کنارم از پوزخند با پسر که کردم، می نگاه تعجب با داشتم

 خواهش: گفتم داد با. شد می دور من از تتفاو بی و ریلکس داشت و بود من به پشتش. برگشتم سمتش به

 .نداره اشکال آقا، کنم می

 .کرد پام تا سر به نگاهی و چرخید پا پاشنه روی

 چه؟ من به کوری شما-

 برای کردند، می نگاه داشتند ملت ولی بدم قرار عنایت مورد رو اش عمه خواستم!« پروئه هم قدر چه نگاه وا،»

 .برید کنار کمی تونستید می شما نبود حواسم فقط آقا، ستمنی کور: گفتم حرص با فقط همین

 .کشید مشکیش موهای توی دستی و انداخت باال ای شونه تفاوتی بی با

 برم؟ کنار و بدم زحمت خودم به باید چرا من باشه، حواست تونستی می-

 .«خواست می زحمت من راه سر از رفتن کنار کمی آخه خاصیت، بی تنبل»
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 تا بزنم دهنش تو استارم آل های کفش اون با خواست می دلم چقدر که آی دادم، فشار هم روی رو هام دندون

 .بریزم معدهش تو هم رو دندونش تا چهار اون

 .برم خونه و بگیرم ماشین تا رفتم خیابون سمت به و گرفتم ازش رو نگاهم

 .فایدهست بی پرو های آدم با بحث

 گوجه و سبزی خودش کوچیک باغ توی بابا که ساده خیلی باغ یه شطرف یه که کوچیکمون حیاط توی رو پام

 می حرص داشتم فقط پسر اون دست از االن تا که رفت یادم اصال نشست لبم رو لبخند. گذاشتم بود، کاشته

 .ریختم صورتم روی سردش آب از کمی کردم؛ باز رو آب شیر و رفتم حیاط گوشه کوچیک حوض سمت به. خوردم

 حیاط رنگارنگ های موزائیک روی از شادی با و شد تر رنگ پر لبخندم. اومد بند نفسم لحظه یک بآ سردی از

 .رفتم خونه سمت به و گذشتم

 .شنیدم هم رو مامانم صدای گذاشتم، بزرگمون ًا نسبت هال توی که رو پام. شدم طبقهمون یک خونه وارد

 .خالت ی خونه ریم می شو آماده زود تویی؟ هانا-

 منم بشم فدات سالمتی؟ خوشی خوبی؟ جونم مامان سالم: گفتم رفتم می آشپزخونه سمت به که طور همون

 .خوبم خیلی

 چی مگه ساعت دو این توی نبودی خونه ساعت دو فقط حاال خب: گفت و کرد نگاهم آشپزخانه اپن روی از

 شده؟

 .مامان خستم فقط واال، هیچی-

 .رفت کنار اپن روی از مامان

 .نیست چیزی شو هآماد برو-

 .بوسیدم رو نرمش ی گونه و کردم بغلش پشت از و شدم آشپزخونه وارد

 نیام؟ من میشه هدیه مامان-
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 .نزن هم رو حرفش اصال نه،: گفت جدیت با مامان

 .بستم رو در و رفتم خودم اتاق سمت به. اومدم بیرون مجهزمون و کوچیک آشپزخونه از آویزون لوچهی و لب با

 و صورتیم ی حوله. نداشتم رفتن مهمونی ی حوصله اصال. کردم پرت تخت روی رو رنگم مشکی ی هکول حرص با

 و نداشتند سرویس هامون اتاق. رفتم بیرون اتاق از و آوردم بیرون چوبیم کمد از رو رنگی مشکی شلوارک و تاب

 دستشویی و حمام بود، آشپزخونه کنار که راهرو از گوشهی و بیام بیرون اتاق از بار هر بودم مجبور حمام برای

 .بود قدیمی زیادی مون خونه. برم

 می مامان با داشت که دیدم رو بابا اومدم که بیرون. پوشیدم رو هام لباس و گرفتم دقیقهی ده دوش یه

 !بخندم منم بزارید بگید منم به خب: گفتم و رفتم سمتشون به. خندیدند

 !هانا داریا صدایی عجب: گفت و گذاشت ام شونه روی رو دستش بابا

 موهام توی دستی. خدا ای خندیدند، می من به داشتند. خندیدند دوباره بلند صدای با مامان و خودش و

 .شم خواننده برم قراره دونم، می آره: گفتم و کشیدم

 .شدم اتاقم وارد و دادم تکون سری. خندیدند می فقط خداروشکر که هم اونا

 شکنار که کوچیکی میز بود، اتاق وسط که نفره یک تخت رو این از و داشتم قهعال خیلی چوبی وسایل به کال

 .داشتند تیره قهوهی رنگ یه و بودند چوبی هم اتاق گوشه صندلی و تحریر میز و کمد بود،

 می شونهم روی تا فقط و نبودند بلند زیاد کردم، شونه رو موهام. ایستادم کمدم کنار قدی آینه روی به رو

 .داومدن

 .کشیدم پوفی

 .بود بلند کم یه موهام کاش-

 چندان نه و ای قهوه های چشم برای. شدم آرایش مشغول و برداشتم خوردن حسرت و کردن فکر از دست

 قهوهی رژ. زدم ریمل بلندم و پر مژهای به همین برای بودم ریمل عاشق کشیدم، سادهی چشم خط کشیدهم
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 جمعشون کوچیکی گیرههای با طرف هر از و نصف وسط از رو موهام. میومد قلوهایم های لب به خیلی روشن

 .کردم

 می رخداروشک بود؛ کوچیک البته و گوشتی کردم بینیم به نگاهی کشیدم، دستی شدهم مرتب و پهن های ابرو به

 .نبود بزرگ بینیم حداقل که کردم

 با مشکی شال یه. کردم پام هم لی شلوار یه پوشیدم، و آوردم بیرون رو م ساده مشکی تونیک کمد توی از

 .شدم خارج اتاق از و برداشتم رو مشکیم کوتاه مانتوی

 شدم اتاقم وارد دوباره. بود رفته یادم رو عشقم بله رفته؛ یادم رو مهم خیلی چیز یه که کردم احساس لحظه یک

 و رفتم بودند، من منتظر هآماد و مرتب که بابا و مامان سمت به راحت خیال با بار این و برداشتم رو گوشیم و

 .شدیم خالهم ی خونه راهی و خارج خونه از باهم

 حیاط اون به کم یه خاله چرا دونم نمی. شدیم بود، ماشین یه جای فقط که خاله ی خونه کوچیک حیاط وارد

 .بود ریخته بهم و شلخته خیلی داد؛ نمی سامون و سر کوچیکشون

 .اومدند سمتون به خالهم شوهر و خاله

 .بفرمایید اومدین خوش-

 مالی وضع. شدیم خونشون وارد و کردیم پرسی احوال خالهم شوهر با کرد، بوسی رو مامان و من با هدا خاله

 یه و اتاق تا دو بزرگ، هال. بودند عادی حد در و نبودند فقیر زیاد البته و پولدار زیاد بود، ما مثل هم خالهم

 وی تی روی به رو رنگ قهوهی های مبل روی. داد می تشکیل رو شون ساده و کوچیک ی خونه آشپزخونه،

 .اومد بیرون اتاقش از صدا و سر با علیرضا یهو. نشستیم

 .شد روشن جمالتون به چشممون شد خوب آوردند، تشریف هم عزیزمون مهمونای! به به،-

 گم می بهت رو مهم زچی یه بعدا: گفت گوشم کنار و کرد نگاهم کمی رسید، که من به و داد دست همه با

 پر و شیطون هم خیلی و فرزند تک من مثل هم علیرضا. نشست «خالهم شوهر» خسرو آقا و بابام کنار خنده با و



www.taakroman.ir  

 

  

 
7 

 

 عاشق یه پسر بد شدم رمان

 کاربر انجمن تک رمان خالدیحمیرا 

 

 .بود جوش و جنب

 

 در هم برای جونشون که بودند خواهر تا دو این فقط مادری و پدر نه برادری نه نداشتند؛ رو کسی خالم و مامان

 بزرگ پدر و بزرگ مادر یه. کرد می زندگی خارج که داشت ناتنی برادر یه و خواهر هی که هم بابام. رفت می

 .زدم می سر بهشون زود به زود که داشتم هم مهربون

 صورت گندمی، جو موهای. کردم نگاه خندید می علیرضا های گفتن پرت و چرت و ها حرف به داشت که بابام به

 بابام عاشق من. داشتنیش دوست و مردونه صورت چشمش، و لب کنار های چروک و چین اون و مهربونش

 نذاشته کم برام هیچی از ولی نبود خوب مالیمون وضع که این با و بود بانک ساده کارمند یه که بابایی. بودم

 من برای همه معصومش، های چشم و دل ته از ی خنده نمکش، با و تپل چهره اون کردم نگاه مامانم به. بود

 باهم اینقدر بابام و مامان بازم ولی. هاش سختی همه با داشتیم، خوبی زندگی که چقدر. بودند داشتنی دوست

 .بود صمیمیت و صفا از پر خونمون خداروشکر. رفت می یادم رو ها سختی این گاهی که بودند مهربون و خوب

 هم پشت شرایطی هر تو ند؛بود گاه تکیه و مهربون بازم ولی بودند کم اینکه با خویشاوندانمون و اقوام حتی

 .بودند

 .کردم می نگاه رو مادرم و پدر داشتم طور این که بمیرم بود قرار انگار بود؟ شده چمِ  من. انداختم پایین رو سرم

 دیونم علیرضا شام از بعد. کردیم صرف رو شام دیگه هم کنار هم بعد و کنه آماده رو سفره تا کردم کمک خاله به

 .دارم کارت اتاقم بیا: گفت یم اش همه بود کرده

 کنی؟ می صدام هی چیه: گفتم علیرضا به رو حرص با و شدم اتاق وارد

 .زدم زل طوسیش های چشم به و کنم بلند رو سرم شدم مجبور و بود بلند قدش. ایستاد کنارم

 .بگم بهت رو چیزی یه خوام می-

 .بگو خب: گفتم خیالی بی با
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 «بود؟ شچ این. »کرد نگاه رو اطراف کمی

 های لب و مناسب بینی ریش، ته و گندمی پوستی داشت، ساده و مردونه چهره یه کردم، نگاه صورتش به

 .کشید روشنش قهوهی موهای توی دستی. جذابه که بگم تونستم می گوشتی،

 بود؟ همسایمون یعقوب این-

 .دادم تکون رو سرم بود، یعقوب اسم آوری یاد از ناشی که اخمی با

 خب؟ اره-

 .خواستگاریت بیاد خواد می اومده، خوشش ازت: گفت و کرد نگاهم کمی و نشست تحریرش میز روی

 تو ریزن می همه االن گفتم که خندید می دل ته از و بلند اونقدر. خندیدن به کرد شروع حرفش اتمام از بعد

 خبره چه ببینند تا اتاق

 

 اون جز یعنی من، خدای وای. اخالق بد کوتاه، قد چاق، پسر همون! یعقوب. »بودم شک توی فقط من؛ اما و

 می رو موضوع این جدی قدر این داشت چرا مغز بی علیرضای این حاال «بیاد؟ خوشش من از نبود ای دیگه کسی

 .کنه خواستگاری ازم خواد می خودش کردم فکر لحظه یه! گفت

 ...کن تصور رو اون و خودت لحظه یه... شه نمی باورم... هانا خدا، وای: گفت خنده با علیرضا

 تونستم می تا و برداشتم رو تخت روی بالشت.« خنده می چقدر مزه بی ی پسره آه. »داد سر قهقه دوباره بعد

 .زدمش

 خندی؟ می دهنش تو بزنی اینکه جای به خندی، می چی به-

 .گیره می خندم کنم یم فکر بهش چی هر االن خب ولی دهنش، تو زدم تا دو موقع اون نه: گفت و شد جدی یهو

 .رفتم بهش ای غره چشم

 .گمشو-
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 .بیرون زدم اتاق از

 سریال تو پاپت صدای تا زدمت می اونقدر بود حقت دی؟ می بهم که مهم خبر شد اینم آخه میمون، ی پسره»

 .«بدی رو عاشقانه

 بی علیرضا این مگه االح. شدیم خارج شون خونه از و کردیم خداحافظی اش خانواده و خاله از ساعت نیم از بعد

 .شه نمی اینجوری کنم تالفی باید. کرد می ام مسخره اش همه شد؟ می خیال

*** 

 ...ندارم ندارم رو دانشگاه به رفتن ی حوصله...نرم نرم گه می دلم یه... برم برم گه می دلم یه-

 .بشینم جام سر سیخ شد باعث مامان حرص پر داد صدای

 .شد دیر شو بلند هانا،-

 .میاد خوابم مامان: گفتم مالیدم می رو هام چشم که طور ونهم

 رو کالس خواب بخاطر بزارم بار این عمرا. کنما می بلندت زور به میام هانا، شو بلند: زد داد دوباره مامان

 .شو دبلن سریع تند، زود،. نیست درست این کالس سر نرفتی میومد خوابت که این بخاطر فقط دوبار. بپیچونی

 رو صورتم و دست و رفتم سرویس سمت به و رفتم بیرون اتاق از و شدم بلند تخت روی از زار ای یافهق با

 .شستم

 با رو سادهم کوتاه ای سرمه مانتوی. برگشتم اتاقم سمت به حال بی و شل کشیدم می خمیازه که طور همون

 لب به صورتی رژ یه صورتم، توی مریخت کج جلو از رو موهام و کردم سرم رو مشکیم مقنعه. پوشیدم لی شلوار

 .رفتم بیرون اتاق از و برداشتم رو ام کوله. کشیدم هم چشم خط یه و زدم هام

 

 .گرفت سمتم به پنیر و نون ساندویج یه مامان

 .برو بخور بیا-
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 !خب بخورم درست رو ام صبحونه بزار: گفتم حرص با

 .داد دستم به رو ساندویج مامان

 .کنی تلف وقت خوای می فقط ؟خوردی صبحونه کی تو-

 .کردم صداش آویزون لوچهی و لب با

 !مامان-

 .بست سرم پشت رو در و انداخت بیرون خونه از رو من رسما و داد هلم

 .کشیدم آهی

 .خانم هانا بشی دانشگاه خیال بی تونی نمی بار این-

 نگه. اومد تاکسی موقع همون وشکلمخ شانس از که بگیرم تاکسی تا ایستادم خیابون سر و رفتم بیرون حیاط از

 .دادم رو آدرس و شدم سوار هم من و داشت

 .کنم باز رو هام چشم شد باعث راننده صدای که ببره خوابم بود نزدیک و دادم تکیه صندلی پشتی به رو سرم

 .خانم رسیدیم-

 حیاط توی خودشون رایب داشتند ها پسر و دختر. شدم وارد و رفتم دانشگاه سمت به و کردم حساب رو کرایه

 .خونند می درس داشتند ایم عده و زدند می چرت من مثل ها سری یه زدنند، می قدم دانشگاه

 .بخوابم کم یه کالس سر برم! اینا دارند حوصله چقدر-

 گوشه یه هم دور که افتاد کالس سر دخترهای به نگاهم. نشستم همه سر پشت و آخر صندلی و کالس سر رفتم

 دلقک و بود شلوغ سرشون که هم ها پسر. خندیدند می و کردند می پچ پچ هم گوش در و دندبو شده جمع

 وارد کی دونم نمی یهو. بخوابم راحت بتونم تا گذاشتم، صندلی دسته روی رو سرم. بود راه به هاشون بازی

 .شد شروع مه دخترها های کردن هول و هین هین و خندیدن و زدن حرف به کردن شروع پسرا که. شد کالس

 .بود اعصاب رو پسرا از یکی صدای
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 .داداش بشین من پیش بیا بیا،-

 می بش و خوش دیگه پسرهای با داشت من به پشت که پسری به افتاد چشمم که کردم بلند رو سرم حرص با

 .کرد

 شکف جفت یک. بود تنش شد، می دیده کوتاهش چرم کت زیر از که سفید تیشرت با مشکی نود قد شلوار یه

 .بود کرده تکمیل رو تیپش هم مشکی مازاراتی

 

 گفت شه می و داشت خوبی قیافه کل در. نبود مردنی الغر هم زیاد و گنده زیاد بود، چهارشونه و بلند قد

 .خوشتیپه

 شه؟ روشن جمالش به چشممون ما تا نداخت نمی وری این نظر یه چرا

 .شد تا چهار هام چشم دیدنش با هک چرخوند من سمت به رو سرش که بود نشده تموم حرفم

 !«این؟ یاخدا،»

 مدل که رنگش مشکی موهای. دیدم رو پیاده توی روز اون که پسری همون جذاب، رنگ آبی های تیله همون

 ریشش ته و گوشی های لب مناسبش؛ و مردونه بینی. بود ریخته اش مردونه و جذاب صورت توی بود ای خامه

 که کردم می فکر همیشه من. مشکی موهای و کشیده و آبی های چشم من ایخد. اش شده مرتب های ابرو و

 طور همین... خیلی بود جذاب... پسر این ولی شه، می آبی هاشم چشم باشه داشته بور موهای کسی اگه

 پوزخندی با و فرستاد باال سمت به و کشید لختش موهای توی دستی که. کردم می نگاهش خیره خیره داشتم

 .کنه دلبری بود بلد فقط انگاری. نشست دوستش کنار صندلی روی و گرفت من از رو نگاهش

 ؟!کیه پسره این: گفتم و بردم آبی های چشم و طالیی موهای با دختری مهسا نزدیک رو سرم

 بار دو تو چون و ماست با رو کالس این فقط آخره سال ایشون! گی می رو جیگر این: گفت و کرد نگاهم ناز با

 .شدند عاشقش دخترا همه خوشکله، زیادی. ندیدیش کالس این سر دیبو غایب
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 .دادم تکون فهمیدن معنی به سری

 ؟!چیه اسمش حاال. آها-

 .داد تکون عشوه با رو سرش

 .سوشا-

 نگاه خیال بی کالس، سر اومد که استاد! داشت هم اسمی چه. کردم نگاه پسره به دوباره و دادم تکون سری

 سمت به و شدم بلند صندلی روی از شد تموم که کالس. دادنش درس و استاد به دادم ور حواسم و شدم کردن

 .دش کنده جا از کال چپم سمت ی شونه کردم حس که زد بهم تنه یه یکی یهو که بیرون برم کالس از تا رفتم در

 ؟!کوری: گفت و کرد دستی پیش سوشا که بگم چیزی خواستم. افتاد سوشا به نگاهم. کردم بلند رو سرم

 !«کوری میگه بعد زده تنه من به وحشی چی؟»

 من؟ به زدی تنه تو: گفتم تعجب با

 .زد زل هام چشم توی جدی خیلی سوشا

 دونیدب باید و کنار برم راهتون سر از من که داشتی انتظار کنم فکر و نبود حواست تو فقط نزدم تنه من خانم، نه-

 .دم نمی خودم به رو زحمت این من

 

 حرف داشت خدا، وای. »رفت بیرون کالس از و شد رد کنارم از که کردم می نگاهش داشتم متعجب قطف من

 .«بزنم کله و سر وحشی این با باید حاال داشتم کم رو همین. گفت می بهم رو بودم گفته روز اون که هایی

 هک بود داده یادم همیشه بابا نبودم؛ کارا این و تالفی اهل اصال. رفتم بیرون کالس از و کشیدم عمیقی نفس

 ینا دست از شدن خالص برای حل راه بهترین محلی بی و سکوت که کنم فکر هم االن. کنم کنترل رو عصبانیتم

 خونه راه ابری هوای و طویل و شلوغ رو پیاده اون توی پیاده و شدم خارج دانشگاه از. بود خودشیفته و مغرور

 .گرفتم پیش در رو
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 .بستم رو آب شیر شد زده که حموم در

 جانم؟-

 .دانشگاه برو بعد حتما بخور نهار عمت، خونه رم می دارم من هانا: گفت آرومی صدای با مامان

 عمه؟ خونهی بری خوای می چرا صبحی اول مامان وا: پرسیدم تعجب با

 .خندید مامان

 .کنم بیدارشون نازنین خواب از خوام می-

 .بود گرفته خندم

 اونجا؟ بری خوای می چرا مامان جدی-

 !داره چیکار دونم نمی اینجا، بیا گفت زد زنگ خودش: گفت شد می دور صداش که همون مامان

 .انداختم باال ای شونه

 .باش خودت مواظب جونم، مامان باشه-

 .خداحافظ فعال مادر، هم تو: مامان

 .رفتم آب شیر سمت به

 .گلم مامان خداحافظ-

 .گرفتم سر از رو کردن مومح و کردم باز رو آب شیر دوباره

 و بودند کوتاه خیلی موهام گرفت خندم. بستم سرم باالی رو موهام. پوشیدم رو آبیم شلوارک و آبی تیشرت

 لوپ عدس مامان. رفتم آشپزخانه سمت به و بیرون اتاق از و برداشتم رو گوشیم. شدند نمی دیده اصال سرم باالی

 خوردم می غذا داشتم که طور همون و نشستم آشپزخونه میز پشت و ریختم بشقاب توی کمی بود، کرده درست

 .کردم می گذار و گشت مجازی دنیای و تلگرام و اینستا توی

 دیگه. داشتم کالس دو ساعت من و بود نیم و یک ساعت کردم؛ نگاه هال توی ساعت به اپن از. شستم رو ظرفا
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 هک زانوم روی تا مشکی مانتوی. کردم پام رنگ یخی کتان ارشلو یه. دانشگاه برم و کنم آماده رو خودم بود وقتش

 

 همیشه مدل که موهامم. کردم سرم رو رنگم مشکی مقنعه و پوشیدم داشت رونم روی تا طرف دو از چاک تا دو

 و مشکی کوله. کرد تکمیل رو آرایشم هم ریمل و چشم خط یه و کمرنگ صورتی رژ. ریختم صورتم توی کج جلو از

 سمت به و گرفتم تاکسی یه خیابون سر و کردم قفل رو خونه های در. برداشتم رو یخیم استار آل های کفش

 .رفتم دانشگاه

 زبان درس به البته و بودم ساکت و آروم همیشه. درس به بودم سپرده گوش و بودم آروم و ساکت کالس سر

 می حس چرا دونم نمی شد تموم که کالس. بگیرمش یاد کردم می سعی همیشه همین برای و داشتم عالقه هم

 آبمیوه پاکت داخل رو نی. خریدم آبمیوه یه بوفه از و حیاط توی رفتم همین برای ره می گیج داره سرم کردم

 .داشت کارش چی عمه ببینم تا بزنم زنگ مامان به تا آوردم بیرون جیبم از رو گوشیم و گذاشتم

 پاکت منم بود یهویی چون و چیزی به خورد محکم سرم که تم؛رف می ور گوشیم با و بود پایین سرم طور همین

 روییم به رو شخص سفید پیرهن روی و پرید بیرون نی از میوه آب که فشردم دستم توی محکم رو میوه آب

 .ریخت

 «چلفتیم؟ پا و دست قدر این چرا من خدا، آخه»

 .شد قفل سوشا برزخی نگاه توی هام چشم که کردم بلند ترس با رو سرم

 !«باشه؟ دیگه یکی شد نمی این، بازم چرا خدا،»

 .ببخشید-

 !پیرهنم خدا وای چلفتی؟ پا دست ی دختره کردی چیکار: گفت داد با سوشا

 :گفتم تعجب با

 .نبود حواسم! خب نبود عمد از-
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 هست؟ حواستون اصال کی شما: گفت حرص و عصبانیت با سوشا

 .انداختم پایین رو سرم

 .ببخشید-

 همین؟: زد داد سوشا

 .زدم زل هاش چشم به

 کنم؟ چیکار پس خب وا-

 .کنی می تالفی داری دونم می: گفت و داد تکون وار تهدید رو اش اشاره انگشت سوشا

 .کردم اخم

 .نیستم شما مثل من نخیرم چیه؟ تالفی-

 

 صالحی خانم باش خوب تالفی یه منتظر: گفت و زد پوزخندی

 .شد رد کنارم از و

 !شد یهویی کردم نمی تالفی من د،کنی صبر هی-

 !شمام با راهی؟ آقای-

 .نداد رو جوابم انگار نه انگار اصال

 «شعور بی»

 .انداختم باال ی شونه

 .جهنم به-

 که بار یه جز نبود، ازش خبری هیچ. گذشت می سوشا لباس روی بودم ریخته رو میوه آب من که روزی از روز دو

 انجام کردن تالفی برای کاری هیچ هم اون و نداشتم برخوردی باهاش گهدی بودمش دیده دانشگاه حیاط توی
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 .بود نداده

 !چرا دونم نمی بودم گرفته استرس یکم بود، کالس سر هم سوشا و داشتیم کالس که هم صبح امروز

 و همقنع با مشکی اسپرت های کفش بودم، پوشیده مشکی کتان شلوار یه با رو کوتاهم ی تیره یشمی مانتوی

 .بود دانشگاه برای روز اون های لباس مشکی ولهک

 .شدم وارد و کشیدم عمیقی نفس بودم، ایستاده کالس در پشت دانشگاه طویل و بزرگ راهرو توی

 .نشستم کالس توی آخر صندلی و کردم کوتاهی و آروم سالم

 .دیدم خودم روی رو سوشا نگاه که کردم نگاه اطراف به

 «سرشه توی شومی فکر که معلومه نگاهش از خدایا،»

 .کردم خودم به نگاهی خاموشش صفحه توی از و آوردم بیرون کیفم از رو گوشیم

 کمی بودم، کشیده چشم خط یه هامم چشم برای هام، لب به کالباسی رژ یه و بودم کرده نصف وسط از رو موهام

 .بودم زده هام مژه به هم ریمل

 .کردم مرتبش و کشیدم ام مقنعه به دستی

 .کرد می نگاه منو داشت هنوز که کردم سوشا به نگاهی و کردم بلند رو سرم

 «داره؟ نمی بر من از چشم چرا چشه؟ این»

 .شد من به کردن نگاه خیال بی باالخره اومد، که استاد

 .استاد و کالس به دادم رو حواسم و کشیدم راحتی نفس منم

 

 .شدم خارج دانشگاه از عجله با بودم، شده خالص نگاهش دست از و ندیدم رو سوشا دیگه که کالس بعد

 .کردم کج ای کوچه سمت به رو راهم همین برای خاله، و مامان دوستای از یکی ی خونه برم رو امروز بود قرار

 .شدم می خفه داشتم آنگاری بودم، متنفر تنگ و باریک جاهای از من و بود باریک کوچه
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 .وایستم جا همون شد باعث دختر یه گریه و مرد یه شاید یا پسر یه ادد صدای که بگذرم، کوچه پیچ از خواستم

 .خوامت نمی دیگه گمشو: پسر

 .کنم می خواهش دارم، دوست خیلی من ولی: گفت گریه با دختر

 .شد کباب دختره برا دلم

 وچهک پیچ از. برم و بشم ایستادن فالگوش خیال بی خواستم می کشیدم، عمیقی نفس و کردم مرتب رو لباسم

 و تیپ روی از» من به پشت که سوشا به نگاهم که شدم بودند، داخلش پسر و دختر که ای کوچه وارد و گذشتم

 .افتاد دیدم، نمی رو صورتش من و بود روش به رو و بود گرفته رو بازوش که دختر یه و «شناختمش اش قیافه

 .برگرده سمتم به سوشا که بود شده باعث پام صدای و بود شده دیر دیگه که برگردم خواستم هول با

 .اومد هم عشقم: گفت و زد بدجنسی لبخند

 توی ای دیگه کس دختر اون و من جز ولی ببینم؛ رو سوشا عشق خواستم می راستش کردم نگاه اطراف به یکم

 .عزیزم بیا جان هانا: گفت و زد لبخندی سوشا. نبود کوچه اون

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

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

 .عزیزم هانای بکشی خجالت نیست الزم. توام با گلم، آره-

 «ها زده چیزی یه این. » کردم می نگاه رو سوشا داشتم باز دهن با بیچاره من

 .کن بازی نقش کمی درنیار، بازی ضایه: گفت گوشم کنار لبخند همون با و گرفت بازوم از ننیشگو یه یهو

 «دختر ترکید زهرم مرض،. » کردم نگاهش و پریدم جا از متر یه دختر جیغ با

 .دارم دوست من نامرد ندارم؟ من که سوشا داره چی دختره این-

 ارک خیانت یه صوفیا؟ چی تو ولی صادقه و پاک. رینهبهت هانا: گفت و گرفت بغلش توی تر محکم رو من سوشا

 .معنا تمام به
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 باش مطمئن رو این بره، پایین گلوتون از خوش آب زارم نمی: گفت و کرد پاک رو هاش اشک حرص با صوفیا

 .سوشا

 .نیست مهم برام. بکن خواست دلت غلطی هر باو، برو: گفت خیالی بی با

 

 .شد خارج کوچه از دو و گریه با صوفیا. کردم می نگاهشون داشتم واج هاج من

 :گفت و رفت کنار برداره؛ ام شونه رو از رو دستش سوشا تا دادم تکون رو خودم کمی اومدم بیرون که شک از

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

 .«وا»

 .رفتم دنبالش حرص با

 بودم؟ تو عشق کی من بود اریک چه این بردی رو من آبروی ببینم، کن صبر هی-

 .شه کم دختره این شر خواستم فقط بخواد دلت خیلیم: گفت و کرد نگاهم پوزخند با و برگشت

 .کردم نگاهش ناراحتی با

 کردی؟ استفاده من از چرا کردی، می رو کار این دیگه جور یه-

 .زد کنار صورتش روی از رو موهاش سوشا

 دیگه نیست قرار هم وقت هیچ تازه شناسه نمی رو تو دختره. که نشده یزیچ حاال کردم؛ امتحان رو راهی هر-

 .نترس نمیره آبروت ببینیش،

 .کردم نگاهش اخم با

 .پرویی واقعا-

 .دونم می آره: گفت و انداخت باال ای شونه

 شی؟ دخترم دوست خوای می: گفت و آورد نزدیک رو سرش بعد
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 .رفتم عقب ترس و تعجب با

 .عقب برو گمشو شعور، بی-

 .خانم پاستوریزه حاال خب: گفت و خندید

 .شد رد کنارم از خنده همون با

 .روانی مرضی یه تو: زدم داد

 گفتند بهم زیاد اینم آره: گفت کنه نگاهم اینکه بدون و دور همون از و زد ای قهقه

 .شد خارج کوچه از و

 «کیه؟ دیگه این بده صبر من به جونم، خدا وای»

 

 مامانم دوست ی خونه سمت به و گرفتم تاکسی یه خیابون سر و شدم خارج کوچه از عجله با و کشیدم پوفی

 .رفتم

 !کیه به کی چیه به چی نفهمیدم اصال مهمونی توی

 از پر های چشم اون و حرف اون ولی. نبینم رو بیچاره دختره اون دیگه بودم امیدوار. بودم فکر توی اش همه

 عالف باشم، آروم باید کشیدم عمیقی نفس. بیفتم دردسر توی که کنه کاری یدمترس می. رفت نمی یادم نفرت

 .نمیاد بر دستم از کاری

 «باشم؟ داشته برخورد باهاش باید اش همه من چرا! دادی قرار من راه سر که چیه دیونه پسر این جونم خدا»

 سبزی قرمه داشتیم و بودیم هنشست علیرضا با آشپزخونه نفره چهار کوچیک میز پشت و بودم خاله ی خونه

 ظهر از بعد رو امروز من و بودند برنگشته هنوز و خرید بودند رفته مامان و خاله. خوردیم می رو خاله خوشمزهی

 .رسونه می رو من که بود گفته علیرضا. داشتم کالس

 و بود نداده خر خاصی اتفاق هیچ و گذشت می بودم دیده دخترش دوست با رو سوشا که روز اون از روزی دو
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 .گشتم می بر و دانشگاه رفتم می دیگه روز هر مثل من

 .شستم ظرفشویی روی و برداشتم رو خودم های ظرف

 .نشه دیرم که کن آماده رو خودت زود هم تو بپوشم رو هام لباس تا اینا خاله اتاق توی رم می من علیرضا-

 داد تکون رو سرش علیرضا

 .اوکی-

 .ایستادم قدی آینه روی به رو .رفتم خاله اتاق سمت به

 رو ایم قهوه مقنعه. پوشیدم و برداشتم رو کوتاهم ی سوخته ی قهوه مانتوی. بود تنم آبی بلوز با جین شلوار یه

 رو امروز نکردم هم آرایش. نزدم مدل اصال و کردم جمع ساده خیلی رو موهام. کردم سرم بود مانتو همرنگ که

 می دستشویی توی از علیرضا صدای. زدم بیرون اتاق از و برداشتم رو لیم رحط ی کوله. نداشتم حوصله زیاد

 چیکار دونستم نمی. خندید می بهم که بود روز اون تالفی وقت االن کنم فکر رفتم اتاقش سمت به آروم. اومد

 همچنن و نظافت روی. افتاد علیرضا رنگ ای قهوه لباس کمد به نگاهم که چرخیدم می اتاق توی داشتم. کنم

 لباس و کردم باز رو کمدش های کشو ی دونه به دونه و زدم بدجنسی لبخند. بود حساس خیلی بودن مرتب

 باز رو اتاقش ی پنجره و برداشتم رو رنگش قرمز های شلوارک از یکی. ریختم اتاق دور تا دور و بیرون رو هاش

 این دختر از آخه اومد، کش لبخندم. تمگذاش شون همسایه اتاق ی پنجره به رو و پنجره ی لبه روی و کردم

 .شدم خارج اتاق از. تخت زیر گذاشتم و برداشتم رو تخت روی پتوی و بالشت. اومد می خوشش شون همسایه

 با و آوردم در یخچال توی از رو قرمز سس و شدم آشپزخونه وارد عجله با. اومد می دستشویی از صداش هنوز

 با. کردم خالی روشون رو سس و کردم جمع جا یه رو سفیدش های رتتیش. رسوندم اتاقش به رو خودم دو

 .شدم خیره شاهکارم به لبخند

 

 .برم من میاد بیرون دیگه االن-
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 تا ایستادم حیاط توی و پوشیدم رو لیم طرح استار آل های کفش. رفتم حیاط سمت به و شدم خارج اتاق از

 نبینه بد روز تون چشم که. کردم می نگاه اطراف به و زدم یم سوت خودم برای داشتم طور همین. بیاد علیرضا

 .اومد علیرضا داد صدای یهو

 هانا؟-

 .اومد صداش ەدوبار. ەدید رو زیبام عمل و اتاق تو رفته انگار جون زدم لبخند

 !بپوشم االن ەک ەنموند برام لباس من. کشمت می برسه بهت دستم اگه حالت به وای هانا؛ وای... وای-

 .خب بدم اتاقت به تنوع یه خواستم فقط. مرتبی زیادی: گفتم بلند دایص با

 .بشند رد رقص با کنارش از دیگه تای ده که بدم نشونت تنوعی یه: گفت و در چهارچوب توی اومد

 .کشید می نشون و خط من واسه و بود زده کمر به رو دستاش و بود تنش سفید رکالی با آبی جین یه

 رتشی نزن، جوش زیاد: گفتم علیرضا به رو و کردم بازش و رفتم حیاط در سمت به خنده با. بود شده بامزه خیلی

 .بای رفتم من. خندیدی می بهم هی که روز اون تالفی به اینم شه؛ می خشک

 سیتاک و رفتم خیابون سر به دو با. بستم رو در و رفتم بیرون عجله با من که برداره رو در کنار دمپایی تا شد خم

 یخیل فهمیدم راننده های نگاه از و بود هام لب روی گشادی لبخند هنوز عالیم کار بخاطر. دانشگاه برم تا فتمگر

 .کرده شک عقلم سالمت به ایشون و ضایعم

 .رسیدم دانشگاه به

 .نشست لبم روی لبخند دوباره بود، علیرضا. شد بلند گوشیم زنگ صدای که شدم دانشگاه وارد

 جانم؟-

 رفت آبروم بودی؟ گذاشته اونجا چرا رو شلوارک اون دختر. کشمت می گم می بازم هانا: گفت داد با علیرضا

 .تو دست از هانا وای. هانا کشمت می گذرم نمی یکی این از. کردند می نگاهم بدی جور یه مامان و دختر

 .ببینم رو زیباتون های همسایه و تو ی قیافه نبودم بد، چه: گفتم و خندیدم
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 .مرض: گفت حرص با علیرضا

 خداحافظ کالس سر میرم من. بخندی من به نکنی جرأت دیگه امیدوارم حاال خب: گفتم ریلکس خیلی

 که بچه از چندتا کالس بعد. شدم کالس وارد و کردم قطع رو گوشی باشم علیرضا جواب منتظر اینکه بدون و

 به رو من مهسا. شاپ کافی برند بودند ذاشتهگ قرار آخر سال های بچه از نفر چند با بود همراهشون هم مهسا

 .هترهب خونه توی حوصلگی بی از برم بزار گفتم نداشتم خاصی کار و بودم بیکار کال که منم برد، خودش همراه زور

 و باشه جریان در تا زدم مامان به زنگ یه من. بیاند هم ها آخری سال تا ایستادیم دانشگاه بیرون شش ساعت

 .بود سوشا یکیشون که بودند نفر دو اومدند که ها آخری سال. نشند نگران خونه برگشتم دیر اگه

 

 .همراهشونه هم جذاب این خدا وای: گفت گوشم کنار مهسا

 کفش جفت یه و تنش مشکی کتون شلوار با خاکستری تیشرت یه که سوشا به و گرفتم مهسا از رو نگاهم

 .بود شده جذاب خیلی بود زده مدل باال سمت به رو وهاشم. شدم خیره بود پاش هم مشکی دار مچ اسپرت

 سانتافای یکی داشتیم، ماشین تا دو. بودم شده هیز خیلی جدیدا انداختم؛ پایین رو سرم و گرفتم ازش چشم

 مزقر المبورگینی یه سوشا ماشین و داشت آبی های چشم و بور موهای. بود هیکلی و بلند قد پسر یه که مجید

 عادی بقیه برای اما موندم مات لحظه یه من اومد بیرون بود، کرده پاک داخلش که ای کوچه از وقتی که بود

 من، هم ما کالس از و بودند ها آخری سال مجید و سوشا بودیم، نفر هفت کال. بودنش دیده قبال انگار بود

 کالس زرنگ و حال با و خشو پسر داشت، مردونه و گندمی صورتی و بلند قد تپل، نمه یه پسر یه که رضا مهسا،

 می گرفته باال دست رو خودش زیادی و بود پولدار قشر از که مغرور و جذاب خیلی پسر یه که محمد. بود هم

 دار مارک هاشم لباس ی همه. خوشتیپ خیلی و بود هیکلی و بلند قد. اومد نمی خوشم ازش اصال من و گرفت

 .همیشه بودند

 صورت. بود شوخی دختر و نبود مغرور زیاد خب ولی بود پولدارا دسته اون از اونم. بود همراهمون هم سولین
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 ینیب. داشتم دوسشون خیلی من که بلندش مشکی موهای و مشکی هایی چشم و سفید پوستی داشت؛ بانمکی

 .شدند می سوار مجید ماشین توی باید بقیه و بود نفر یه جای سوشا ماشین. داشت گوشتی های لب و عملی

 .بودیم مونده سولین و من فقط شدند رسوا همه

 .بشم سوشا ماشین سوار میرم من: گفت عشوه با و کرد نگاهم سولین

 .من پیش بیا تو هانا: گفت سوشا که دادم تکون سری

 .میاد شما همراه سولین نه؛...نه: گفتم هول با

 .میای من همراه تو: برد ماشین سمت به و گرفت رو دستم

 .شو مجید ماشین سوار برو تو: گفت و کرد ولینس سمت به رو روش بعد

 .شد ماشین سوار و رفت من به ای غره چشم سولین

 .شو سوار: گفت جدی سوشا

 که کرد نگاهم کمی. شد سوار هم خودش و زد دور رو ماشین. بست رو در سوشا و نشستم ماشین توی حرص با

 .افتاد راه و کرد وشنر رو ماشین بودم شده خیره رو به رو به و نکردم نگاهش من

 آروم منم. بردند هجوم شاپ کافی سمت به همه ها بچه و کردند پارک رو ها ماشین. رسیدیم شاپ کافی به

 به لبخند با هم اون و دیدم می سوشا روی رو دخترها نگاه مون ورود بدو از. شدیم شاپ کافی وارد سوشا همراه

 .زد می ریز چشمک یه گاهی و کرد می نگاه بودند، نشسته مباه تایی سه و تا دو یا و تنها که هایی دختر

 بزنی؟ چشمک بعد و کنی نگاه لبخند با همه به داری عادت: گفتم و کردم نگاهش

 .زیبا ی خنده یه خندید،

 

 .باشه خوش دلشون بزار دارند گناه. گرفته رو من چشمشون چطور! نگاه رو دخترا این ولی نه-

 طرف هام پسر و طرف یه دخترا. نشستیم ای شیشه گرد میز پشت ها بچه همراه. ادمد تکون تأسف روی از سری
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 .افتاد می پس داشت ذوق از بیچاره. سوشا روی به رو هم مهسا و بودم نشسته مجید روی به رو من که دیگه

 .کردم نگاه شاپ کافی به نداشتم رو اش حوصله که منم بود شده خیره من به مجید

 اشه دیواره. بود ای شیشه و گرد شاپ کافی های میز تموم. باکالس خیلی البته و بزرگ و سلوک شاپ کافی یه

 پسرا مال. بودند باکالس خیلی ها خدمت پیش های لباس. داشت بزرگ های آینه هاش گوشه و ای شیشه هم

 مثل اوناهم مال ولی بودند کمتر که هم هام دختر سفید؛ ی کشیده اطو پیرهن و مشکی ای پارچه شلوار یه

 وشهگ یه. بود حال با خیلی و آینهی هم شاپ کافی سقف. بودند بسته قرمز کوتاه بند پیش یه فقط بود پسرا

 به رو سوشا که دادم سفارش قهوه فقط من و اومد پیشخدمت. داشت باال طبقه به مارپیچی ی پله راه یه هم

 .بیارید ایشون برای هم شکالتی کیک یه: گفت خدمت پیش

 .گذاشت لبش روی ساکت معنی به رو اش اشاره انگشت که کردم، نگاهش عجبت با

 .«ست دیونه پسر این وا،»

 هاشون دستشویی. بشورم رو هام دست برم تا شدم بلند من. گذروندند می وقت خنده و شوخی با ها بچه

 دکمه جای به که طوسی اسپرت و کوتاه مانتوی روی آب کمی شستم رو هام دست. بود حال با و تمیز خیلی

 .کشیدم پوفی شد ریخته بود، ساده خیلی و داشت زیب

 کوچه تو سوشا همراه که دختری همون ما میز کنار که. رفتم ها بچه میز سمت به و اومدم بیرون دستشویی از

 .بود نشسته بودم دیده

 !ودمب گرفته استرس چرا نمدو نمی. نشستم عجله با!« کنه کاری بخواد نکنه کنه؟ می چیکار اینجا این خدا، ای»

 .شدم بلند جام از و خوردم مکافات هزار با رو کیک از کمی و قهوهم

 .مرسی میرم، دیگه من-

 .لرزید می داشت صدام چرا دونم نمی

 زود؟ چه: گفت و کرد نگاهم تعجب با سوشا
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 .کردم نگاهش کولهی و کج لبخند با و دادم تکون سری

 .میشه دیرم دارم کار هم خونه ممنون، دیگه میرم-

 .رسونمت می: گفت و شد بلند جاش از

 .دنبالم میان زنم می زنگ نه: گفتم هول با

 .خب باشه: گفت و کرد نگاهم کمی

 

 شاپ کافی از کمی. بودیم سوشا دعوت رو امروز بود خب. شدم خارج شاپ کافی از و کردم سری سر خداحافظی

 نمی. گرفتم رو علیرضا ی شماره و شدم شاپ کافی نزدیک ی کوچه وارد و آوردم بیرون رو گوشیم شدم دور که

 .نبود چاره ولی. دیر خیلی و بود نیم و هفت ساعت. شدم خیال بی. داد نمی جواب چرا دیونه این دونم

 که شم رد کنارشون از خواستم. شدند کوچه وارد دختر همون با گنده مرد تا دو که شم خارج کوچه از خواستم

 خوشکله؟ کجا: گفت و گرفت رو ومباز یکیشون

 .تالفیه وقت هم االن بره پایین گلوتون از خوش آب زارم نمی بودم گفته: گفت و اومد نزدیکم دختر

 بگذره خوش بهتون جذاب خانم أین با: گفت و ها مرد اون به کرد رو بعد

 هب تازه رفت که دختره. کردم می نگاه داشتم فقط و بود اومده بند زبونم ترس از که منم. رفت بیرون کوچه از و

 .شدم خفه نشست دهنم روی که دستی با که زدم جیغ یه و اومدم خودم

 ما با گذره نمی بد خوشگله، خانوم نزن جیغ-

 .خندیدن به کردند شروع دوتایی و

 کردهن که یکار بخاطر کین؟ دیگه اینا. کن کمکم خودت خدایا! بیاد سرم قراره که بالییه چه دیگه این خدا، وای»

 بی واقعا. اصال نداشتم نقشی توش من که کاری بخاطر! تالفی آوردند؟ می سرم داشتند بالیی چه بودم

 «انصافیه
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 ***سوشا***

 .ها بچه بیرون میرم یکم: گفتم و شدم بلند جام از

 .داشت هم استرس کمی کردم می حس. رفت شد بلند یهو چرا دختره این. شدم خارج شاپ کافی از

 صدای یهو که کردم نگاه اطراف به کمی و کشیدم عمیقی نفس. بود نیم و هفت ساعت. کردم نگاه اعتمس به

 به. اومد می شاپ کافی کنار کوچه از صدا انگاری. کردم نگاه اطراف به تعجب با. شد قطع هم زود و اومد جیغ

 یم نظر به باریک؛ و تر کوتاه ییک و بزرگ ی سایه تا دو. دیدم سایه تا سه. رفتم باریک و تاریک کوچه سمت

 .اومد یکیشون صدای یهو. باشه زن یه که اومد

 .کرد کاری شه نمی تاریکی این توی اینجا کن؛ مدارا یکم کنما نمی ولت. دختر بخور تکون کم-

 :گفتم بلند صدای با و نزدیکتر رفتم بود؟ خبر چه اونجا. اومد شد می کوبیده زمین روی که پاهایی صدای باز

 .اومد دختر یه جیغ صدای «خبره؟ چه جا اون»

 .شا...سو-

 .رفتم سمتشون به و کردم تند پا.« هاناست صدای که این خدا یا»

 لعنتیا؟ کنید می چیکار دارید-

 .آقا نداره ربطی شما به: گفت و اومد سمتم به قلدری با یکیشون

 

 کنید؟ می کارچی دختر اون با دارید. ببینم اونور برو گمشو: گفتم داد با

 .رفتم عقب قدم چند که ام سینه تخت به کوبید محکم

 .کنیم می چیکار ما نداره ربطی تو به عوضی، گمشو خودت-

 .رفتم جلو دوباره

 نداره؟ ربطی تو به گی می بعد آوردی گیر تاریکی تو رو دوستم باهاش من که دختری_
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 .هست هک همین: گفت ولی کرده تعجب که کردم حس. کرد نگاهم کمی

 بود تر هیکلی و تر گنده من از. دادم می بهش حسابی درست درس یه باید. بود اعصاب رو زیادی این دیگه نه

 .رو دختره کنید ولش بسه ، کنی می زر زر زیادی: گفتم و گرفتم رو اش یقه ولی

 زده خوب مشت چنتا. من یکی زد می اون یکی مفصل؛ دعوای یه به کنیم شروع که بود بس من حرف همین

 .زمین روی افتاد و شد بلند دادش صدای که زدم الپاش توی یکی. بود اومده خون بینیش و صورتش توی بودم

 با نبود حواسش و بود من به پشتش چون. کشید می خودش دنبال رو هانا داشت که رفتم یکی اون سمت به

 .برگشت سمتم به و کرد ول رو هانا پهلوش، توی زدم یکی لگد

 به زدن مشت به کردم شروع شد شل بدنش و اومد بیرون دفاعی حالت از که کمی. زدم دیگه یکی دوباره

 سرم نگاهیت. دویدن به کردم شروع و گرفتم رو دستش و رفتم هانا سمت به عجله با. افتاد زمین روی. صورتش

 .شدند می بلند زمین روی از داشتند کردم

 .کردم باز رو در عجله با ایستادم، ماشین کنار

 .زود هانا شو سوار-

 می اگه: گفتم هانا به رو داد با کردم می رانندگی که طور همین. شدم دور اونجا از سرعت با و گرفتم رو گازش

 .دیونه ی دختره شد نمی طوری این برسونمت ذاشتی

 .کردند می جوری این من با تو بخاطر اونا لعنتی، تو تقصیر اش همه: گفت گریه و جیغ با

 .کردم نگاهش تعجب با

 من؟ بخاطر چی-

 .شد خیره بیرون به شیشه از و داد تکون رو سرش

 .داشتم نگه خیابون ی گوشه

 تو؟ گی می چی چی؟ یعنی-
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 و بود همراهت کوچه توی روز اون که همونی...صوفیا بود، دختره اون: گفت بغض با و کشید باال رو بینیش

 می جوری این من با داشتند اون دستور با مردا اون. بره پایین تونگلو از خوش آب زاره نمی که گفت بهمون

 .کردند

 «نرسه بهت دستم کن دعا فقط نگار، وای. نبود صوفیا دیگه اون... نه صوفیا نه»

 .فرمون روی زدم محکم یکی

 .لعنتی-

 .کردم نگاهش دقت با

 ؟!اره رسیدم وقت سر خوبه، حالت... که نشده چیزیت... تو-

 .اومد در کشاش دوباره

 ؟!ببرند کجا منو خواستند می دونم نمی. اره-

 !بینیتون وای: گفت و کرد نگاهم و کرد بلند رو سرش

 .کرد می ورم صبح تا مطمئنن و بود شده سرخ چشمم کنار و اومد می خون بینیم از کردم، نگاه رو خودم آینه از

 .آورد بیرون کاغذی دسمال و برد کیفش داخل رو دستش

 .کنید پاک رو بینیتون دبیایی-

 .بردم نزدیک رو سرم

 .کن پاکش برام بیا-

 !من: گفت تعجب با

 .دادم تکون رو سرم خیالی بی با

 .اینجایی تو فقط چون اره-
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 .کرد جور و جمع رو خودش کمی هانا

 !پس چی خودتون من؟ چرا-

 .دیه کن پاک ندارم، حوصله هانا خیال بی: گفتم حوصله بی

 .داشت درد بستم؛ رو هام چشم. کشید لبم و بینی بر و دور و بینم روی آروم رو دسمال و ردک نازک چشمی پشت

 .بود جذابی و خوشگل دختر. کرد می پاک رو خون داشت دقت با. کردم نگاهش و کردم باز رو هام چشم دوباره

 .ست ساده و مظلوم زیادی کردم می حس

 .گرفتم رو دستش مچ

 

 .بسه-

 .باشه: گفت و برد عقب رو دستش

 .افتادم راه و کردم روشن رو ماشین

 .کرد پنجره سمت به رو روش هانا

 .کنم می خواهش-

 .اصال باش نداشته رو گفتن مرسی و گفتن ببخشید انتظار من از: گفتم و خندیدم

 .شد خیره بیرون به دوباره و گفت ایشی

 .کنه وشفرام زود بتونه رو امشب امیدوارم بود، نشدنی انکار نگاهش غم

 آدرس؟-

 .شد ساکت دوباره و گفت رو آدرس

 .افتادم راه بود داده که آدرسی سمت به و تر بیش رو سرعتم

 اگه. برم بیرون خونه از کردم نمی جرأت تنها که بودم ترسیده قدر اون من و گذشت می روز سه شب اون از
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 گفتهن چیزی سوشا ی درباره ولی بودم فتهگ براش رو موضوع بسته سر. رفتم می علیرضا با رفتم می هم دانشگاه

 نبود معلوم وگرنه بود رسیده وقت سر سوشا که بود خوب چه دیدم می کابوس اش همه که اول شب دو. بودم

 هوای برای باید بازار برم خواستم می. ببرند خودشون همراه رو من خواستند می کجا وحشی های آشغال اون

 از عدب بالفاصله. برداشت بوق دو از بعد زدم، زنگ علیرضا به برداشتم رو مگوشی. خریدم می کت یه پاییز سرد

 هانا؟ بگو: گفت علیرضا گوشی برداشتن

 کجایی؟ چته: گفتم تعجب با

 .دارم کار شرکتم،: علیرضا

 .خداحافظ پس باشه-

 بگی؟ خواستی می چی: علیرضا

 .بود رفته سر حوصلم زدم زنگ جوری همین: گفتم کردم می بازی موهام با که طور همون

 .خداحافظ دارم، کار خیلی ببخش باشه: علیرضا

 .کرد قطع و نشد منم جواب منتظر حتی

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

 

 و ها دست سر که رو کوتاهم زرشکی مانتوی. نمیاد پیش بدی اتفاق همچین دیگه که شاهلل ان رفتم می خودم

 .پوشیدم مشکی ساپورت یه با همراه رو داشت مشکی ساتن نوار گردنش دور

 رژ زدم، پودر کرم کمی صورتم به. ریختم صورتم توی کج هم رو کمی و کردم جمع طرف هر از گیره با رو موهام

 و انداختم سرم روی رو مشکیم شال. کردم استفاده آرایشم تکمیل برای هم ریمل و چشم خط و روشن ای قهوه

 .شدم خارج خونه از و پوشیدم رو مشکیم اسپرت های کفش. برداشتم هم رو مرنگ زرشکی کیف

 های مانتو کت. شدم مغازه وارد. رفتم بود اونجا هام خرید همیشه که پاساژی سمت به و رفتم بازار تا پیاده
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 .کنم انتخاب رو کدوم دونستم نمی قشنگ های کت همه اون میون من و داشت زیبایی خیلی

 زیتونی که هم سال رنگ. بودم خریده پارسال که داشتم مشکی کت یه خب ولی بود؛ ام عالقه دمور رنگ مشکی

 زیادی دانشگاه برای هم چون. بود خوب نظرم به. بود ساده و زانو روی تا بلند که زیتونی مانتوی کت یه. بود

 .اومد می خوششون بابا و مامان اینکه هم و نبود تابلو

 طبقه. خریدم می جدیدم مانتوی کت برای هم کفش جفت یه باید. رفتم بیرون مغازه از و کردم حساب رو پول

 اسپرت پوت جفت یه کفش همه اون میون از. شدم فروشی کفش مغازه وارد. داشت هم کفش پاساژ پایین

 که کرد ام وسوسه جذاب، و شیک های لباس با ها مغازه اون دیدن. خریدم مانتوم کت رنگ به پاییزی دار مچ

 بیرون که مغازه از. بخرم بود، پاره هاش رون و زانو روی کمی که آی سرمه جین شلوار و ساده زیتونی شال یه

 گهدی پسر تا چند با که سوشا به افتاد چشمم که. بیام بیرون پاساژ از خواستم و کردم رفتن قصد دیگه اومدم

 .بود کرده پر رو پاساژ کل شون قهقهه و خنده صدای

 !«رو بزرگ دردسر این دیدمش می باید تماح خدا، ای»

 هب کرد شروع بود پسرا از یک کدوم دونم نمی که گذشتم کنارشون از و کردم تند پا و انداختم پایین رو سرم

 .گفتن پرت و چرت

 .ببینیم رو ماهت صورت کن وری این نظر یه خوشکله جونم-

 با رالغ و بلند قد پسر یه. کنم بلند رو سرم شدم بورمج. روم به رو اومد یکیشون که بود پایین سرم همچنان من

 عجب الخالق جل: گفت و کرد نگاهم کمی بود، ایستاده روم به رو ای قهوه های چشم و موها و جذاب صورتی

 .ها بچه چیزیه

 .کردم نگاهش حرص با

 .عوضی کنار برو_

 .بفرما: رفت کنار و خندید
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 .اومدم بیرون پاساژ از و شدم رد کنارش از

 که مشنید رو یکی صدای که برگردم و بگیرم تاکسی که برم خیابون سمت به خواستم و کشیدم عمیقی نفس

 .کرد می صدام

 

 هانا؟-

 .دیدم رو سوشا که برگشتم سمتش به. بود آشنا صداش. ایستادم

 .دارم کارت کن صبر-

 تنهایی؟ چرا: گفت و ایستاد روم به رو

 .نباشم چرا: گفتم و انداختم باال ای شونه

 .بهم داد و نوشت روش رو ای شماره و آورد بیرون رو کاغذی ی برگه

 .بزن زنگ من به دیدی مشکوک چیز کردی حس جایی یه یا شب اون اتفاق دوباره اگر. منه ی شماره بیا-

 .کردم نگاهش اخم با

 .زنم می زنگ ام خاله پسر به اومد پیش برام مشکل اگر خوام نمی. ممنون نخیر-

 و اومد پیش برات من بخاطر مشکل اون ولی دم؛ می شماره بهت دارم که خوشحالم زیاد نکن فکر: گفت حرص با

 .کنم کمکت خودم خوام می

 دوستات به اومدی یا! کمکه برا پس: گفتم و زدم پوزخندی. دیدم رو دوستاش که کردم نگاه سرش پشت به

 اره؟ گیرم می منم و دی می شماره که بدی نشون

 به خودم من من طرف میان خودشون همه دخترا. ایم عقده و بچه اونقدر من کردی فکر: گفت و زد ندیپوزخ

 وقتم هیچ راستش و کمکه قصدم من. کنند فکر بزار خواد می دلشون جور هر اونا. وقت هیچ ندادم شماره کسی

 .همینه برای خودمه تقصیر کنم می حس تو برای فقط نیستم مهربون اونقدر
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 .بترسم ازش که جوری نبود بد نگاهش. کردم گاهشن کمی

 ره از خالی فکرم. افتادم راه خونه سمت به و گرفتم تاکسی یه خیابون سر و شدم دور ازش و گرفتم همین برای

 .بود چیزی

 امروز کالس توی. بودم متنفر صبح های کالس از واقعا. شدم دانشگاه حیاط وارد و کشیدم بلندی ی خمیازه

 مثل همه که کردم نگاه کالس های بچه به. نشستم صندلی روی حالی بی با و شدم کالس وارد. بود هم سوشا

 گذاشته باز رو کتاب هم سوشا. بودند گذاشته صندلی ی دسته روی رو سرشون و بودند حوصله و حال بی من

 .بود خواب انگار و بود کرده دراز رو پاهاش و کرده جفت اش سینه روی رو دستاش و بود صورتش روی بود

 یکم که نذاشت و شد کالس وارد استاد گندم شانس از که گذاشتم صندلی دسته روی رو سرم منم و زدم لبخند

 به هول با. رفتن راه به کرد شروع کنارم سوشا یهو که شدم می خارج دانشگاه از داشتم کالس بعد. بخوابم

 .رفت می آبروم ببینتمون کسی خواستم نمی کردم؛ نگاه اطراف

 .ره می آبروم ببینه یکی ری؟ می راه من کنار اومدی چرا هی-

 .کشید موهاش توی دستی سوشا

 

 .دارم الزم رو کمکت هانا-

 !«عجبا من؟ کمک وا. »ایستادم

 .کردم نگاهش تعجب با

 بکنم؟ بهت تونم می کمکی چه من-

 .کرد نگاهم مظلوم سوشا

 .بازی شهر بریم شب بیا-

 !داره تب کنم فک مریضه، این. بهش شدم رهخی تعجب با دوباره



www.taakroman.ir  

 

  

 
34 

 

 عاشق یه پسر بد شدم رمان

 کاربر انجمن تک رمان خالدیحمیرا 

 

 .داد تکون رو سرش کالفگی با سوشا

 .بیا هم تو گم می که اون بخاطر هست؛ نگارم. شهربازی بریم ها بچه از سری یه با قراره شب-

 .کردم نگاهش سوالی

 !کیه؟ نگار-

 .کردم یمعرف دخترم دوست رو تو و بود کوچه توی روز اون که همونی: گفت حرص با سوشا

 بندازی؟ دردسر توی رو من باز خوای می. نزن هم رو حرفش اصال: گفتم عصبانیت و حرص با

 .بإیستم حرکت از منم شد باعث و ایستاد روم به رو سوشا

 بهت حواسم خورم؛ نمی قسم رو خودم جون وقت هیچ من. خودم جون به نیفته اتفاقی برات دونم می قول-

 .بچزونمش یکم و هبخور حرص خوام می فقط. هست

 .دادم تکون نه معنی به رو سرم

 .نه-

 .کنی می ناز چقدر بیاد جایی باهام که نخواستم کسی از اینقدر عمرم تو من هانا عه: گفت تعجب با سوشا

 .دادم تکون رو سرم بهش کردن نگاه بدون دوباره

 .نمیشه-

 .دیگه گذره می خوش خودتم به: گفت آروم سوشا

 .کردم نگاهش

 .کنم می فکر-

 .بخریم لباس بریم باید کن؛ فکر االن: گفت تند تند سوشا

 

 .انداختم باال ابرو
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 .دارم لباس خودم-

 .رفت ای غره چشم سوشا

 .حرص از بترکه نگار کال تا بخریم ست خوام می ولی دونم، می-

 .نزدم حرف م خانواده با: گفتم خیالی بی با

 .کرد نگاهم عصبانیت با سوشا

 .میاری بهونه چقدر نگار، آه-

 .آوردم بیرون جیبم از رو گوشیم و کردم نگاهش کمی

 .برداشت بوق یه از بعد. گرفتم رو بابا ی شماره

 دخترم؟ جانم-

 .نشست لبم روی لبخند مهربونش و گرم صدای شنیدن از

 بابا؟ خوبی-

 .جان بابا قربونت: گفت مهربونی با بابا

 .کردم لوس رو خودم

 .بازی شهر برم دوستام با دی می جازها رو امشب بابا؟-

 هست؟ پسر اکیپتون توی. جان بابا باش خودت مواظب: گفت خنده و مهربونی با بابا

 .بابا بله: گفتم آروم

 .باشه خودت به حواست تر بیش پس: گفت جدیت با بابا

 .مرسی. مهربونم ییبابا چشم: گفتم بود سوشا های خوردن حرص به نگاهم که طور همون و شد تر پرنگ لبخندم

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

 .کردم نگاه سوشا به و کردم قطع رو گوشی
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 .کرد قبول-

 .بریم بیا داشتم نگه کوچه اون توی رو ماشینم. خرید بریم. خوبه: سوشا

 

 کمی. رفتم همراهش و بردم ایم سرمه مقنعه داخل رو صورتم جلوی ی کرده فر موهای و دادم تکون سری

 دختره اون کمی و میام بیرون تنهایی از و گذره می خوش خودمم به اینکه به رو خودم خب ولی داشتم استرس

 .کردم قانع کنیم می مسخره رو

 خرید ازش تونستند می ها پولدار بچه فقط که بود هایی پاساژ اون از. شدیم بزرگ پاساژ وارد سوشا همراه

 کت تک وارد. کشید می خودش دنبال رو من طور همین و بخریم ست لباس که بود فتهگر تصمیم سوشا. کنند

 تصمیم سرم آخر. نه گفت می سوشا دادم می نظر من که لباسی هر برای. شدیم می باکالس و شیک های مغازه

 مهیرس مانتوی به افتاد چشمش سوشا پاساژ، توی گشتن کلی از بعد. بشم دادن نظر خیال بی کال که گرفتم

 به رو. برد مغازه داخل به خودش دنبال رو من. داشت مخفی دکمه و بود زانو روی تا که اسپرتی و ساده

 .خوام می خانوم برای رو ویترین داخل سرمهی مانتوی این آقا: گفت فروشنده

 توی زیبا خیلی. پوشیدم پرو اتاق توی رو مانتو. آورد برامون رو مانتو بود آروم و جون پسر یه که فروشند مرده

 سفید اسپرت های کفش و سرمهی روسری خریدن. برداشتم سرمهی جین یه با همراه رو مانتو. بود نشسته تنم

 اون و مغازه این به خودش دنبال رو من سوشا که داشتم رو عروسک نقش من کال. بود سوشا عهدهی به هم

 .برد می مغازه

 زیبا ولی ساده خیلی سرمهی اسپرت کت یه با همراه دسفی تیشرت و سرمهی جین یه هم خودش برای سوشا

 که نخرید برام ساندویج یه حتی. رسوند خونه به رو من سوشا. شدند تموم ها خرید خدا امید به وقتی. خرید

 .نمیرم گشنگی از حداقل من

 لباس کردن عوض بدون هم من. زد می چشمک بهم گاز روی قابلمهی فقط. نبود خونه کسی خونه؛ رفتم وقتی
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 لباس. شدم اتاقم وارد و شستم رو ها ظرف رسیدم؛ که رو خوشمزه ماکارونی حساب. بردم هجوم سمتش به هام

 .خوابیدم و رفتم تختم توی شیرجه و کردم تنظیم شش برای رو ساعت و کردم پرت گوشهی کدوم هر رو هام

 بابا و مامان. رفتم اتاقم از بیرون دستشویی سمت به و کردم ش ا خفه. بود اعصاب رو واقعا گوشی زنگ صدای

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

 بخاطر مگه. بشم تر خوشکل نگار اون از امشب باید. کردم ساده فر جلو از رو کمی و کشیدم اتو رو موهام

 .رسیدم می خودم به باید پس شدم می همراه سوشا با که نبود اون چزوندن

 افیک بنظرم. زدم هام لب به کالباسی رژ کمی و کشیدم مرتب و دقیق چشم خط یه. زدم صورتم به پودر کرم کمی

 !بود عروسی مگه نداشتم دوست زیاد آرایش خیلی بود،

 زدم، هام ناخن به رو ای سرمه الک و نشستم تخت روی و پوشیدم رو بودم خریده سوشا با امروز که هایی لباس

 .باشه ست هام لباس با که زدم سفید الک رو وسطم های ناخن از یکی فقط

 نشسته مبل روی بابا و مامان. بیرون زدم اتاق از و برداشتم رو گوشیم. گذاشتم سرم روی رو ایم سرمه شال

 .بودند

 .میرم دیگه من خب-

 

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

 .بوسیدم رو صورتش و نزدیکش فتمر

 .مرسی بابایی، چشم-

 .بوسیدمش و رفتم مامان سمت به

 مامان؟ نداری کاری-

 .بگذره خوش بهت مادر برو: مامان
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 .زدم لبخند

 .خداحافظ مرسی،-

 نشده تموم حرفم. میومد سوشا باید االن دیگه و بود هفت ساعت. رفتم خیابون سر تا و شدم خارج خونه از

 .شدم ماشین سوار. زاده حالل چه زدم لبخند. کرد ترمز پام لویج سوشا

 .سالم-

 .سالم علیک: گفت و کرد نگاهم

 بخ ولی چطوره، تنش توی ها لباس ببینم تا کنم نگاهش خواست می دلم. رانندگی به کرد شروع نور سرعت با

 ماشین داخل از. شد پیاده و داشت نگه شهربازی کنار. گرفتتش چشمم بگه که بدم دستش آتو خواستم نمی

 .بود شده گیر نفس و جذاب واقعا اون من خدای. کردم نگاهش

 توی موهاش. اومد می بهش خیلی سفید و ای سرمه رنگ و بود نشسته تنش توی خوب خیلی ها لباس

 از نیشگونی. کنه نوازش رو موهاش خواست می دلش آدم بود، شده خواستنی خیلی و بود ریخته صورتش

 .رفتمگ دستم

 .خوردی رو مردم پسر شدی دیونه هانا؟ شده چت-

 ایستاده ای گوشه که ها بچه از ای عده سمت به و شدیم شهربازی وارد سوشا همراه. شدم پیاده ماشین از

 جیغ ذوق با دید رو سوشا تا نگار. بودند خودمون کالس های بچه شناختم می رو سریاشون یه. رفتیم بودند

 .عزیزم وشاس: گفت و کشید خفهی

 .ایستاد ما سمت به حرکت از افتاد من به چشمش تا ولی

 اون از همگی. کردیم احوالپرسی و سالم ها بچه با. شد رد کنارش از نگار به توجه بدون و گرفت رو دستم سوشا

 هک هم شهربازی بود سرد کوچولو یه هوا. بودند اومده دختراشون دوست با که بودند الکچری های پولدار بچه

 ها پسر. بود کننده کر ترن روی های پسر و دختر جیغ صدای بود شلوغ که اونقدری نبود انداختن سوزن جای
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 .باشه ترن شیم می سوار همگی که ای وسیله اولین که بود قرار. رفتند ترن برای فروشی بلیط سمت به همه

 گرفتند می دست برات ها باکالس بچه این همه که اعتراض بخواد که کیه ولی ترسیدم می بلندی از راستش

 

 و مداو سمتم به لبخند با سوشا. کردم می قبول باید شده که هم نگار از کنی کم رو بخاطر. کن جمعش و بیا حاال

 که؟ ترسی نمی: گفت گوشم کنار

 .نه: گفتم لبخند با

 .معلومه ات پریده رنگ از آره: گفت و خندید سوشا

 کشیدم صورتم به دستی

 .نیست ورط این نه-

 .ریم نمی ترسی می اگه: گفت و شد جدی

 .انداختم پایین رو سرم

 .نیست مشکلی نه-

 .ریم نمی تونی نمی اگه دادنش، حرص و نگار بابای گور: گفت و کرد نگاهم دقت با سوشا

 .نیست مشکلی نه: گفتم لبخند با

 .باشه: گفت و کرد نگاهم کمی

 .یمنشست سوم ردیف شدیم؛ سوار شد که ما نوبت

 ات کردم باز رو هام چشم. گرفت رو دستم سوشا. خوندم الکرسی آیه و بستم رو هام چشم و کشیدم عمیقی نفس

 .حرکت به کرد شروع ترن که بگم بهش چیزی

 .دادم فشار رو دستش محکم شد، سوشا ی خنده باعث بلندم جیغ صدای

 .وحشتناکه چه خدا وای-
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 .شد می کر هام گوش داشت که جایی تا بود بلند واقعا ما عقب و جلو ردیف پسرای و دختر داد و جیغ صدای

 آره؟ دیگه ترسیدی نمی: گفت خنده با سوشا. زدم می جیغ هی و نبودم اونا از بهتر خودمم حاال

 .کردم نگاهش حرص با

 منه؟ کردن مسخره وقته االن زنمتا می سوشا-

 دیونه اینم. زدن داد به کرد شروع اونم زنند می داد و غجی دارن همه دید وقتی. کرد نگاه اطراف به و خندید باز

 .بودا

 .شدیم پیاده و گرفت رو دستم سوشا ایستاد، که ترن

 

 برای دگرفتن بلیط رفتند بازم دیونه پسرهای و دختر این. بخورم حسابی درست نتونستم که خرید آبمیوهی برام

 .داشتند رو من کشتن قصد انگار خدا وای. وحشت تونل

 .شدیم وحشت تونل وارد

 .سوشا بازیای مسخره و داد و جیغ. بود بساط همون بازم

 ندلبخ یه با بار هر اونم که رو؛ بازوش یا گرفتم می رو دستش یا بغلش تو زدم می پرش یه ترس از بار هر که منم

 .کرد می نگاهم شیطون

 اب خواست نگار. بخوریم شام تا تورانرس یه برن خواستند ها بچه شهربازی، توی شدن خسته و بازی کلی بعد

 .شه نمی من ماشین سوار کسی دیگه هانا جز: گفت سوشا که بیاد سوشا ماشین

 هک بزرگ رستوران توی. بودیم انداخته راه که بازی این از بود گرفته م خنده که منم. زمین به چسپید همه فک

 سفارش من. نشستیم شکل مربع و چوبی یزم یه پشت بود قشنگ خیلی و چوبی دیوارش و در و وسایل همه

 جوجه من مثل که سوشا جز دادند سفارش چیزی یه کدوم هر خودشون برای همه بقیه و دادم کباب جوجه

 .بشوره رو دستاش تا میره که گفت و شد بلند بود نشسته من کنار که سوشا. داد سفارش کباب
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 خوش خیلی آنگاری: گفت و کرد نگاهم پوزخند با و نشست سوشا جای روی و اومد نگار رفت سوشا که همین

 سوشا؟ با گذره می

 .زدم آرومی لبخند

 .هم خیلی البته،-

 شناختی رو واقعیش خود وقتی باش مواظب پس. خوبه: گفت آرومی صدای با ولی عصبانیت و حرص با نگار

 .نشی متنفر ازش

 .دروغه سوشا و من ی رابطه مهبفه که گفتم می چیزی نباید ولی گفت؟ می چی داشت کردم نگاهش

 .گی می چی تو نیست مهم برام. عاشقشم و شناسمش می خوب و دونم می سوشا درباره رو چیز همه من-

 ی تنه و دید راهش سر رو سوشا رفتن وقت. رفت و کرد خداحافظی همه از و شد بلند و کرد نگاهم حرص با

 .نشست کنارم سوشا. رفت و زد بهش محکمی

 ت؟گف بهت چی-

 تیگف خوب: گفت و زد رضایت با لبخندی. کردم تعریف براش رو بود شده بدل و رد نگار و من بین که چیزی همه

 .بسوزه بزار

 .انداختم باال ابرویی

 .نشه دردسر برام امیدوارم-

 .هست بهت حواسم خودم نترس: گفت جدیت با سوشا

 

 .هست هم مهربون اما خودخواهه و مغرور اینکه با. اومد می خوشم کارهاش و حرفا این از. زدم لبخندی

 کردم نگاه ساعت به شدم که خونه وارد. خونه رسوند رو من سوشا ها، بچه از خداحافظی و غذا خوردن از بعد

 .بودند خوابیده بابا و مامان. بود شب نیم و یازده ساعت
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 .کشیدم دراز تخت روی و کردم عوض رو هام لباس و شدم اتاقم وارد منم

 میومد سوشا اش همه ولی ببره خوابم تا بستم رو هام چشم. بود گذشته خوش بهم کلی. داشتم خوبی حسی

 سرم روی رو بالشت و دادم فشار هم روی رو هام چشم محکم. بودم شده دیونه انگار خدا وای. فکرم توی

 .برد خوابم باالخره خیال و فکر کلی بعد. گذاشتم

 رو موهام و کردم سرم رو مشکیم ی مقنعه. پوشیدم مشکی ساپورت با رو ام رهتی رنگ زرشکی مانتوی عجله با

 خارج خونه از عجله با و برداشتم رو مشکیم ی کوله و شدم هم آرایش خیال بی. اصال نزدم مدل و کردم جمع

 .شدم

 و عمه شب برای بود قرار چون بودیم کاری تمیز و خونه کارهای مشغول صبح از امروز. شد می دیرم داشت

 حیاط وارد داشتم و شدم پیاده سرعت با. کردم حرکت دانشگاه سمت وبه شدم تاکسی سوار. بیاند اش خانواده

 .شنیدم دانشگاه کنار ی کوچه از رو شد می گفته که رکیک های فحش و داد صدای که شدم می دانشگاه

 با. رفتم کوچه سمت به اطراف به اهنگ با آروم آروم. نذاشت یکی درد پر داد صدای ولی شم خیال بی خواستم

 .شد تا چهار هام چشم زد می رو یکی بزرگی چوب با داشت که شخصی دیدن

 !سوشا

 مچ. شنید نمی انگار اون ولی کردم صداش و رفتم سوشا سمت به سرعت با. کشت می رو چاره بی مرد داشت

 از. بود زیادش عصبانیت از اننش اش شده سرخ های چشم. برگشت سمتم به تندی با که گرفتم رو دستش

 .بود خونی هم دستش توی چوب. بود زخمی سرش و اومد می خون بینش

 .کشتیش کنی؟ می چیکار داری-

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

 هاش چشم یکی زیر و بود خونی همه صورتش و سر و اومد می خون بینیش از بود نشسته حاال که مرد

 .بزنه رو مرد دوباره خواست و کرد پرت رو دستم. بود شده کاشته هم ای هجانان بادمجون
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 .ایستادم جلوش که

 .کن ولش افتیا، می دردسر توی دیونه؟ کنی می چیکار-

 هانا آه: گفت و ای گوشه کرد پرت رو چوب. شد دور ازمون نور سرعت با آرومه کمی سوشا دید که هم مرد اون

 .کرد فرار بکشمش نداشتی

 .ردمآو بیرون کیفم از دسمالی و رفتم سمتش به. دیوار به داد رو اش تکیه خیالی بی با که کردم نگاهش اخم با

 

 .کن پاک رو بینیت خون بیا-

 .کن پاک بیا: گفت و آورد نزدیک رو سرش

 .کردم نگاهش تعجب با

 برات؟ بدم انجام نداری ای دیگه کار! وا-

 .نیست امری فعال نه: گفت کرد یم فکر داشت انگار که حالتی با سوشا

 .دادم فشار هم روی رو هام دندون

 .پرو-

 .کردم پاک رو پیشونیش و بینی خون. شد خنده خیال بی و رفت هم در درد از صورتش که خندید

 .زدم پیشونیش به و آوردم بیرون زخمی چسپ

 .حتما دکتر برو شکسته، سرت کنم فک-

 .انداخت باال ابرویی سوشا

 .کشید لمحوص اگه-

 .دستش به افتاد چشمم که بگم بهش چیزی خواستم و رفتم عقب

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

 شدی؟ جوری این چرا-

 .نیست چیزی: گفت ریلکس سوشا

 عجله با و نذاشتم که بکشه بیرون دستم از رو دستش خواست. داره الزم بخیه که بود هم معلوم. بود چاقو زخم

 .زدم زخم چسپ براش و کردم پاک رو خون ای تازه کاغذی دسمال با

 کردی؟ می دعوا باهاش داشتی چرا-

 .داد فشار هم روی رو هاش چشم

 .کرد می اضافه غلط-

 .کردم نگاهش تعجب با

 !بددهنی چقدر تو-

 

 صلتخ به اینم. بکشه رسیگا که بودم ندیده حاال تا. کرد روشنش و آورد بیرون جیبش از سیگاری و زد پوزخندی

 .خدا ای شد، اضافه خوبش های

 .کرد می نگاهم دقیق داشت که کردم نگاهش

 چیه؟-

 .باشیم دوست بیا: گفت آروم

 .کردم نگاهش بهت و تعجب با

 !چی؟-

 .انداخت باال شونهی سوشا

 .باشیم دوست-
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 ...می مهربون باهات یکم تا شعوری بی خیلی: گفتم داد و عصبانیت با

 دوست منظورم دوست. دوزی می و بری می خودت واسه تو؟ چته آه: گفت و گذاشت دهنم روی ور دستش

 کمک هم به. مهسا با تو یا دوستم مجید با من که طور همون ساده؛ دوستیه یه. که نیست پسر دوست و دختر

 .مونیم می هم کنار و کنیم می

 .کردم نگاهش دقت با کمی

 چرا؟ وقت اون-

 .گرفت دیوار از رو اش تکیه سوشا

 اگه که ذاریم می دوستی رو هامون برخورد و ها رفتن بیرون این اسم حاال داریم، برخورد هی باهم که ما خب-

 .دوستیم باهم ما بگیم دارید نسبتی چه باهم پرسید کسی

 .دادم تکون سری «بود منطقی حرفش»

 .باشه-

 .میرم من پس: گفت و داد تکون سری

 .برم نتونستم رو کالسم این شما سری صدق از: گفتم حرص با

 .نداره اشکال: گفت و زد چشمکی

 می دانشگاه جای به: گفت و کشید بود شده پارک کوچه همون که ماشینش سمت به رو من و گرفت رو دستم

 .گذرونی خوش ریم

 .بکشم بیرون دستش از رو دستم که کردم تقال

 

 .کن ولم نمیام من-

 .برمت می خوب جای یه دوستیمون، سبتمنا به: گفت خنده با سوشا
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 .شد سوار هم خودش. بست رو در و ماشین داخل کرد پرت رو من

 .وحشی-

 نور سرعت با و گذاشت شاد آهنگ یه و گذاشت جذابش و کشیده های چشم روی رو آفتابیش عینک و خندید

 .رانندگی به کرد شروع

 .گرفت ضرب ماشین فرمون روی سوشا

 .رستوران هی ریم می گشنمه من-

 .نیست گشنم من وای: نالیدم

 .نزنی حرف من حرف رو بگیر یاد: گفت و کرد نگاهم

 .دادم پیشونیم به چینی

 .بابا برو-

 .گیری می یاد ندارم، عجله حاال: گفت و زد لبخندی

 .کردم ماشین شیشه سمت به رو روم و گفتم ایشی

 ایه دیواره و در کنار های ستون. بود قدیمی خونه فرهس یک شبیه بیرون از رستوران. داشت نگه رستورانی کنار

 امروزی و لوکس رستوران داخل. شدیم رستوران وارد و شدیم پیاده. بود خوشگل واقعا چوبی های پله و چوبی

 یمشین می میزها از یکی روی که کردم فکر. بود ای شیشه وسایل همه و نبود رستوران بیرون شبیه اصال و بود

 بزرگ حیاط اون دیدن از دهنم کردیم؛ باز رو در. داشت در یه که رفتیم ای گوشه سمت به و گرفت رو دستم اما

 .موند باز بود، کوزه شکل به که بزرگی نمای آب اون و قدیمی های خونه سفره میز مثل های میز که سرسبز و

 !قشنگه خیلی جا این وای-

 .داد تکون سری سوشا

 .آره-
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 واقعا و داشت بزرگ و کوچیک های نهال حیاط دور تا دور کردم نگاه اطراف به. منشستی ها میز از یکی روی

 .خوردن غذا واسه داد می جون اصال. داشت عالی فضای

 .کرد نگاهم سوشا

 خوری؟ می چی-

 

 .بودم خورده غذا دانشگاه اومدم که خونه از نیست گشنم من: گفتم کردم می نگاه اطراف به که طور همون

 .بود حرفا این از تر سمج سوشا ولی

 داری؟ دوست ماهی-

 .کردم نگاهش تعجب با

 !نیست گشنم گم می سوشا-

 .کرد تکرار باز سوشا

 داری؟ دوست-

 .کشیدم پوفی

 .نیست گشنم که گفتم. تونم نمی ولی اره-

 .داد سفارش ماهی دومون هر برای و کرد صدا رو گارسون

 .بخورم چیزی تونم نمی. نیست گشنم واقعا: فتمگ و کردم نگاهش حرص با گارسون رفتن از بعد

 .داره فرق خیلی خونه با اینجا خوردن غذا. شه می گشنت خورم می من ببینی وقتی: گفت ریلکس سوشا

 با. من ی شونه به چسپید اش شونه که قدر اون اومد نزدیک. کردم نگاه اطراف به حرص با و نگفتم چیزی

 گونه نوازش و آروم و گذاشت داشت فاصله میز پشتی از کمی که رمکم روی رو دستش. کردم نگاهش تعجب

 .داد می حرکت کمرم روی رو دستش



www.taakroman.ir  

 

  

 
48 

 

 عاشق یه پسر بد شدم رمان

 کاربر انجمن تک رمان خالدیحمیرا 

 

 .گلم نخور حرص اینقدر-

 «کرد؟ می کار چی داشت این خدا یا»

 .عقب برو چته؟ هی: گفتم و دادم تکون رو خودم کمی

 .باهات کنم می شوخی ترسو،: گفت و خندید

 .کرد نگاه اطراف به و رفت عقب بعد

 !اشکانه که اون إ: گفت سوشا یهو که انداختم پایین رو سرم. شده سرخ خجالت از هام گونه دونستم می خودم

 کردم بلند رو سرم

 کدوم؟

 مه زن و بود داده تکیه میز پشتی به رو سرش مرد. کرد اشاره بودند نشسته ما روی به رو که مردی و زن طرف به

 .بودند کرده دراز رو پاهاشون. بود بسته هاشون چشم. بود گذاشته مرد ی شونه روی رو سرش

 

 .شد بلند جاش از سوشا

 ری؟ می کجا-

 .کن صبر: گفت آروم سوشا

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

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

 نمی رو خانومش یا دختر. گرفت خندم من که کرد نگاه اطراف به و کرد بلند رو سرش همچین بیچاره اشکان

 .کرد می نگاه اطراف به داشت ترس و تعجب با اونم ولی دونم

 .پسر گل جام این-

 .سوشا سالم إ: گفت و کرد نگاه ما طرف به اشکان
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 رو افتاد یهو که بیاد ما سمت به خواست و اومد پایین میز روی از هاش کفش و پایین به کردن نگاه بدون

 رو صحنه و بودند ما اطراف که مردمی. خندیدیم چقدر خدا وای. شد کشیده دنبالش به کمی هم دختره و زمین

 .خندیدند می ما همراه و بودند باجنبه خیلی دختره و اشکان خدایی ولی. خندیدند می هم بودند دیده

 .شد بلند اشکان

 آخه؟ بود کاری چه این ونهدی-

 خیلی. کردند بش و خوش و پرسی احوال گرم خیلی. اومدند سمتمون به. خندید می داشت فقط که سوشا

 .بود اومده خوشم ازشون

 ساده دوستی یه نباش منحرف هستند؛ بنده دوست هانا ایشون جان اشکان: گفت و اشکان به کرد رو سوشا

 .ست

 دوستای از اشکان. هستند جان اشکان خانوم خانم، سوگل اینم هانا،: گفت و دختره سمت به کرد رو بعد

 .صمیمه

 .خوشحالم تون آشنایی از-

 .زد لبخند اشکان

 .جان هانا همچنین-

 .نشست کنارم سوگل

 دختر؟ خوشکلی چقدر تو-

 زدم لبخندی

 

 .مرسی-

 ای قهوه رنگ به موهایی. مهربون و آقا خیلی. بود مردونه و گندمی صورتی با هیکلی، بلند قد پسر یه اشکان
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 نهایت بی که هم سوگل. مردونه و کوچیک بینی و باریک هایی لب. داشت ای قهوه هایی چشم و روشن

 هایی چشم ای، قلوه های لب کوچیک، بینی. داشت مهربونی و داشتنی دوست و سفید صورتی. بود خوشکل

 رو ام شماره حتی. بودیم شده صمیمی باهم کلی. بود جذابیت و زیبایی همه اون باعث مشکی موهای و مشکی

 و نکردم قبول بودم؛ نگفته بابا و مامان به چیزی چون من ولی برم بیرون باهاشون که خواستند ازم. خواست ازم

 ولی کنم انکار تونستم نمی. رسوند خونه به رو من سوشا و کردیم خداحافظی هم از. کردم واگذار ای دیگه روز به

 .بودم خوشحال جورایی یه سوشا با نبود از

 می بیرون هاش دوست طور همین و سوشا با خیلی مدت این توی. گذشت می سوشا با دوستیم از هفته یه

 پایه های بچه. تهران بام پشت رفتیم بارم یه کافه و رستوران گاهی شهربازی، گاهی پارک، رفتیم می گاهی. رفتیم

 که کرد می فکر هنوز نگار. داشت ادامه هنوز هم سوشا و من بازی. شتگذ می خوش بهمون خیلی و بودند ای

 رسه می روزی که این مثل هایی حرف گاهی و تهدید گاهی و خورد می حرص. پسریم دوست و دختر دوست ما

 کارهامون با و دادیم نمی اهمیت سوشا و من خب ولی. زد می شم، می متنفر ازش سوشا شناخت با من که

 .داشتم سوشا به که بود قوی حس. بودم برده پی بهش مدت ای توی که چیزی. دادیم می حرصش تر بیش

 قشنگی حس. اومد می خوشم داد می انجام برام که کارهایی از باشم، خوشحال کنارش شد می باعث که حسی

 لیو بود نزدیک داشتن دوست به خیلی حس این. نشست می لبم روی لبخند افتادم می سوشا یاد که بار هر بود

 .دارم دوست رو سوشا که کنم باور خواستم نمی من خب

 مشکی شلوار و کت دست یه. برم شد قرار منم بود کرده دعوت رو همه و بود سوشا دوست مجید تولد امشب

 رایب هم مخمل طالیی بلند پاشنه کفش جفت یه. رنگ طالیی تاب یه هم کت زیر بود رنگ طالیی هاش دکمه که

 .بودم کرده آماده مهمونی

 .مبود خریده. داشت زرتشت طرح که باریک چرم دستبند یه مجید برای. بگیرم دوش یه تا رفتم حموم سمت به

 کردم اطو رو موهام. موهام کردن سشوار به کردم شروع بودم پوشیده که حوله همون با و اومدم بیرون حموم از
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 شکل به کوچیک سر گل یه سر پشت از و بافتم طرف هر از و کردم نصف وسط از. ریختم دورم شالقی و صاف و

 آرایش وقت. زدم مشکی و طالیی الک هام ناخن به و پوشیدم رو هام لباس. زدم بود، رنگ طالیی که پاپیون

 .بود

 و دودی سایه یکم. زدم هام مژه به ریمل عالمه یه و کشیدم مرتبی چشم خط. زدم صورتم به پودر کرم کمی

 پولدارا، بچه اون از اونا خب و بودم ساده خیلی دونم می. کرد تکمیل رو آرایشم هم یگوشت رژ. زدم طالیی

 هم بابا و مامان. داشت سلیقهی کس هر باشم، دیگران مثل خواستم نمی من خب اما. بودند باکالس و الکچری

 سرم رو مشکیم شال پوشیدم، رو بازم جلو بلند مشکی مانتوی. بودند عمه ی خونه همگی و نبودند خونه که

 ودمب گفته چند هر. دنبالم بیاد سوشا که بود قرار. شدم خارج خونه از و برداشتم رو طالییم دستی کیف و کردم

 خیابون سر من و بود نیم و هفت ساعت. نیستم بلد رو خونشون که گفت و نکرد قبول اون ولی میام خودم که

 

 اب و ایستاد من کنار سفید صمند یه. باشه اونجا نیم و هفت و ساعت که شد قرار بود کرده دیر بودم ایستاده

 برسونیمت؟ دی نمی افتخار خوشکله جون،: گفتن پرت و چرت به کرد شروع لودگی

 .انداختم پایین رو سرم و رفتم عقب من

 .کرد شروع باز

 .رسونیمت می بیا خواد، نمی خجالت حاال-

 .کردم نگاهش عصبانیت و اخم با

 .گمشو برو-

 .خریدارم نازتم جونم، ای: گفت و آورد بیرون تر بیش شیشه از رو سرش و یدخند

 .صورتش تو خورد مشت یه یهو

 .ندادم جرت وسط از تا شو خفه-
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 «اومده؟ کی این بود، سوشا»

 بتعج با هنوز من. شد رد کنارمون از سرعت با ماشین که بیاره بیرون ماشین از رو پسره تا کنه باز رو در خواست

 .شو سوار بیا زده؟ خشکت اونجا چرا: گفت داد با سوشا. کشید رو دستم اومد که کردم می هنگا

 .شد سوار و زد دور رو ماشین. شدم ماشین سوار و نگفتم چیزی

 هان؟ بودی اومده زود اینقدر چرا: گفت داد و عصبانیت با سوشا

 :گفتم حرص و تعجب با

 .اومدی دیر شما بودم، نیومده زود-

 .زدی می زنگ یه حداقل: گفت و کرد نگاه ور ساعتش

 کیی. بود شیرین برام خیلی بود شده غیرتی برام اینکه. بود رفته یادم زدن حرف ذوق از راستش. نگفتم چیزی

 .رانندگی به کرد شروع سرعت با و کوبید فرمون روی

 هنگ رو ماشین. نیاره جوش دوباره که گفتم نمی چیزی ولی بود شده ام اندازه بی ترس باعث هاش کشیدن الیی

 .داشت

 پارک مجید ی خونه رنگ سفید و بزرگ در جلوی باال مدل و باکالس های ماشین کلی. شدیم پیاده ماشین از

 خودش، برای بود بزرگ باغ یه کنم عرض چه که حیاط زیبایی همه اون از دهنم. شدیم که حیاط وارد. بود شده

 فوقالعاده کنارش بزرگ چوبی آالچیق و آب از پر و بزرگ استخر بود، منچ و کاری گل حیاط کل. بود مونده باز

 سنگ راه از. بود تر بزرگ هتل یه پارکینگ از هم پارکینگ. کردند می خودنمایی طرف هر میوه های درخت بود؛

 سفید نمای بود؛ بزرگ عمارت یک مثل که شون خونه. کردم می نگاه اطراف به من و گذشتیم می شده فرش

 

 ایستاده در کنار جا اون مرد تا چند و بود باز عمارت رنگ طالیی در. بودند در کنار بزرگی های ستون و داشت

 توی رو سوشا بازوی و دادم بود ایستاده اونجا که زنی به رو دستی کیف و مانتو و شدیم راهرو وارد. بودند
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 گرون های عکس قاب سالن های دیوار کل یرو. شدیم مهمون از پر و بزرگ سالن وارد دوتایی و گرفتم دستم

 هایی خوراکی و مشروب ویسکی، های شیشه از پر سالن توی بزرگ های میز روی. بود جالب های نقاشی و قیمت

 و خوشکل و خوشتیب های پسر و دختر از پر سالن. باشند خوشمزه خیلی بود معلوم شکلشون و رنگ از که بود

 اسپرت شلوار و کت اون با مجید. رقصیدند می داشتند هم حلق توی زننده های لباس اون با که بود عملی البته

 .اومد سمتون به. بود شده جذاب خیلی

 .اومدید خوش خیلی سالم،-

 .داد دست سوشا با

 .کردم تشکر لبخند با

 .مبارک تولدتون مجید، آقا مرسی-

 .داد رو جوابم آقا خیلی مجید

 .خانم هانا ممنونم خیلی-

 کردم احوالپرسی همه با. بودند فامیلشون و دوستان اکیپ که کرد هدایتمون دیگه های بچه از عده هی سمت به

 ندب هاش شونه روی که کوتاه قرمز لباس با دختر یه یهو که بشینه کنارم خواست سوشا. نشستم میزی پشت و

 .اومد سوشا سمت به ذوق با داشت

 .کرد باز براش رو دستاش سوشا. بود صورتش رو ایشمآر کپه یه. داشت آبی های چشم و بلوند موهای

 .خودم جوجوی سالم-

 پیشم؟ نمیای دیگه چرا سوشا، شدی معرفت بی: گفت لوسی صدای با و سوشا بغل پرید دختره

 .بوسید می رو گردنش روی و کرد می نوازش رو کمرش سوشا

 .پیشت بیام خوای می چطوره؟ رو امشب-

 .عالیه وای: گفت و سوشا لبای به پوندچس رو هاش لب ذوق با دخترم
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 .جلف ی دختره خورد؛ می بهم حالم داشت. انداختم پایین رو سرم

 کیه؟ این سوشا: گفت آروم دختره

 !«بود من با. »کردم بلند رو سرم

 .دوستان از هستند هانا ایشون جونم سارا: گفت لبخند با سوشا

 

 کنم؟ می خوشحالی ابراز بهش من االن کرده فکر راضی، خود زا ی دختره. »نگفت چیزی و داد تکون سری سارا

 «بابا گمشو

 بود نشسته سوشا پای روی دختره اینکه و بهم دختره و سوشا عاشقانه های حرف. کردم نگاه اطراف به خیال بی

 هب من باشه چی هر. بود آور زجر برام خیلی کرد می نوازش رو سفیدش و تراش خوش پاهای داشت هم سوشا و

 .بود سخت برام خب و داشتم احساس سوشا به کوچولو

 برقصیم؟ نمیای: گفت و کرد من سمت به رو روش سوشا

 .نه: گفتم بهش کردن نگاه بدون

 .شد بلند جاش از سوشا

 .باشه-

 به نگاهم که چرخوندم چشم. رقصیدند می هم بغل تو داشتند که جمعی وسط رفتند و گرفت رو دختره دست

 .کرد می نگاهم پوزخند با داشت که افتاد نگار

 .«شم می متنفر سوشا از روزی که گفت می همین بخاطر حتما چته؟ دیگه تو»

 وسط به دوباره. بود زیادی شدن متنفر خب ولی شد می ناراحتی باعث و اومد نمی خوشم کارهاش از اینکه با

 و بود چسپونده دیوار به رو یگهد دختره یه که دیدم ای گوشه رو سوشا که کردم، نگاه رقص حال در جمع

 با دختر یه شد؟ چی دیگه دختره اون پس من خدای. شد مشت بود، میز روی که دستم. بوسید می داشت
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 .بود تنش که بلندی رنگ آبی لباس و جذاب خیلی و مشکی موهای

 :کردم زمزمه خودم با لب زیر. گرفتم ازش رو نگاهم

 بین از زود کم و مدت کوتاه احساس یه نباش ناراحت پس دوستید، فقط سوشا و تو هانا. دوستیم فقط ما-

 .باش مطمئن میره؛

 می ناراحت تر بیش سوشا کارهای دیدن با بار هر. گذشت می من ناراحتی و ها بچه شادی وقت به ها ساعت

 نداشتم دوست اصال. خورد می بهم حالم قیافش دیدن با که بود کشیده سیگار و خورده مشروب قدر اون. شدم

 کادوم من. بود دادن کادو و کیک صرف وقت. داد می آزارم واقعا هم نگار های نگاه. بشه نزدیک بهم لحظه یک

 قیمت گرون قرمز مشروب یه سوشا. کرد تشکر ازم مهربون و گرم خیلی ولی بود ساده اینکه با دادم مجید به رو

 سوشا که کردم رفتن قصد دیگه «بودند سخرهم خودش مثل هاشم کادو سرش، تو خاک. »بود آورده براش رو

 .شد اتاق وارد سرم پشت سوشا که برم و بیارم بیرون اتاق توی از رو هام لباس خواستم عجله با. اومد سمتم به

 .ترسیدم می ازش واقعا

 مشکی مردونه پیرهن. بود جذاب برام بازم ولی اومد می سمتم به داشت وارفته و شل اینکه با کردم؛ نگاهش

 رو وکیفم مانتو. بود همیشه از تر خوشتیپ کالجش، های کفش و نود قد شلوار اون با دارش مارک رنگ

 .برداشتم

 

 .کشید موهاش توی دستی سوشا

 ری؟ می داری-

 .دیره رم می دارم آره... آره: گفتم هول و ترس با

 .گذاشت کمرم پشت رو دستش و شد نزدیک بهم

 .نترس من از-
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 .برم خوام می فقط. شهبا: گفتم ترس با

 .گذاشت ام شونه روی رو سرش

 !امشب بودی خوشکل چقدر تو-

 خوردی؟ نمی جم پیشم از که بود همین برای. زدم پوزخندی

 .کشیدم عمیقی نفس

 .سوشا برم خوام می-

 ترف عقب حال بی. زد کنار صورتم روی از رو موهام و زد زل هام چشم به کمی. برداشت شونهم روی از رو سرش

 و شدم کوچه وارد. شدم خارج خونه از و رفتم پایین ها پله از و کردم باز رو اتاق در عجله با. نگفت چیزی و

 .گرفتم رو علیرضا ی شماره و آوردم بیرون کیفم از رو گوشیم. شدم دور مجید ی خونه از کمی که این تا دویدم

 .نشه گلوم توی بغض متوجه تا کردم صاف رو صدام

 نم؟جا: علیرضا

 .دادم فشار هم روی محکم رو هام وچشم کشیدم عمیقی نفس

 خوبی؟-

 کجایی؟ خوبی تو مرسی،: علیرضا

 .دوختم چشم کوچه تاریکی به و کردم باز رو هام چشم

 .برسونند رو من بگم ها بچه به نشد روم بودم دانشگاهم دوستای از یکی مهمونی دنبالم، بیای میشه. ممنون-

 آدرس؟ باشه،: علیرضا

 .نشستم خیابون کنار جدول روی و گفتم بهش رو آدرس

 نبود خود بی آدمیه، همچین یه واقعا اون کرد؟ می غلطی چه داشت سوشا من خدای. شدند سرازیر هام اشک

 خواستم نمی کردم پاک رو هام اشک. شم می متنفر ازش روزی که گفت می دید می رو من که بار هر نگار که
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 جونی مک لبخند با بود؛ علیرضا. کردم بلند رو سرم کرد ترمز پام جلوی ماشینی. بدونه قضیه این از چیزی علیرضا

 .شدم ماشین سوار و شدم بلند

 .اومدی که مرسی سالم،-

 .زد لبخندی علیرضا

 !شدی پژمرده ای خونه تو اش همه رفتی چیزی مهمونی تو عجب چه. کنم می خواهش سالم-

 .بود تولدش دوستان از یکی دیگه، بگم چی: گفتم و خندیدم

 .نداشتم زدن حرف حوصله اصال واقعا چون نگفت چیزی خداروشکر. داد رانندگیش به رو حواسش و گفت آهانی

 هیچ خونه به رسیدن تا و دادم تکیه صندلی پشتی به رو سرم و بستم رو هام چشم. بود مشغول زیادی فکرم

 .نزدیم حرفی کدوممون

 که خداروشکر نه یا هست سوشا ببینم تا گذروندم نظر از رو حیاط کل همه از ولا. شدم که دانشگاه وارد

 های صندلی دوستاش کنار رو سوشا که کالس توی چرخوندم چشم. شدم وارد و رفتم کالس سمت به. ندیدمش

 داده قول خودم به دیشب از. نشستم جلو های صندلی از یکی روی عجله با و انداختم پایین رو سرم. دیدم آخر

 با. خورد نمی دوستی درد به اون. بشم هم دوستیمون خیال بی و باشم نداشته باهاش کاری دیگه که بودم

 .کنم غلبه بود، قوی هم خیلی که حس این به کردم سعی ولی کنم نگاهش و برگردم خواست می دلم اینکه

 .درس به دادم رو حواسم و شدم خیال بی اومد که استاد

 دزدکی کالس توی. بود سوشا پیش فکرم ی همه راستش. بودم فکر توی و رفتم می راه ومآر داشتم حیاط توی

 و نود قد مشکی شلوار زیتونی، تیشرت. بود خوشتیپ و جذاب همیشه مثل کردم؛ نگاهش نبود حواسش وقتی

 .بود مرتب و شیک همیشه مثل مشکی؛ کالج های کفش

 رو خودم کمی. عذرخواهی برای اومده حتما بود سوشا کردم؛ اهنگ کنارم به. کرد رفتن راه به شروع کنارم کسی
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 .زنند می سرم پشت حرف عالمه یه االن ری؟ می راه کنارم چی برای: گفتم سرد و گرفتم

 .نیست مهم برام: گفت و کرد نگاهم سوشا

 ببخشید و عذرخواهی انتظار من از گفتم بهت بار یه: گفت دوباره و گذاشت ش شلوار جیب داخل رو دستش

 حتی دیدی؛ چی تو و کردم چیکار دیشب که نیست مهم برام و بودم طور همین همیشه من. باش نداشته گفتن

 .معنیه بی برام تو قهر پس نبوده، اشتباه کارم بنظرم

 .کردم نگاهش بهت با

 کارهاش؟ بخاطر نداره وجدان عذاب! نبوده اشتباه خودش بنظر کارش یعنی

 

 با هم تو. دم می انجام و دادم انجام رو ها کار أین همیشه من و نیست ای تازه چیز ینا: گفت و زد پوزخندی

 بودی خوبی بازیگر هم مدت این که این و نده دست بهت غریب و عجیب حس. خب نداری فرقی برام بقیه

 .بده ادامه آفرین

 من گلو، توی بغض و چشم یتو اشک عالمه یه و موندم من. نکرد نگاهمم حتی و شد رد کنارم از راحت خیلی

 .بد های حس و پشیمونی کلی خیال، و فکر کلی و موندم

 سرازیر هام اشک و کردم پرت تخت روی رو خودم وقتی فقط. خونه رسیدم چطوری نفهمیدم، اصال که جوری

 داده هاجاز چطور من بود عوضی و روانی یه آدم این کردم؟ چیکار خودم با من من، خدای. اومدم خودم به شدند

 کاری بخاطر بود؟ معنی بی براش من قهر. زد می آتیش رو جونم تموم هاش حرف بشه قلبم وارد اون بزارم بودم

 یحت! نداشتم فرقی براش من نبود؟ متأسف اصال بود کرده آشنا دیگه سوشای اون با رو من و بود کرده باهام که

 رو بیچاره دختر یه آدم این با تونستم من چطور یاخدا بازیگر گفت من به اون اره بازیگر؟ نبودم؟ دوست یه

 ما؟ کارهای و ها حرف بخاطر کشید می عذاب داشت من مثل اونم یعنی. بدم حرص

 .برد خوابم و شد گرم هام چشم کم کم سوخت می زیاد ی گریه از که هایی چشم آشوب، خیال و فکر این با
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 .دبو داده تذکر بهم استاد چندبار که جوری. نبود دانشگاه و درس پیش اصال خیالم و فکر. شدم خارج دانشگاه از

 حوصله اصال و بودم گرفته افسردگی انگار جورایی یه بود آورد عذاب و سخت خیلی بود گذشته که ای هفته

 چی هر چرا دونم نمی ولی کنم فراموش رو سوشا خوبی به بتونم مدت این توی کردم می فکر. نداشتم رو هیچی

 یلیخ دوستیمون اینکه با. بود چشمم جلوی تر بیش و کردم می فکر بهش تر بیش کنم فراموشش خواستم می

 باهاش که خوبی حس به پوستی، زیر های مهربونی به بودم؛ بسته دل بهش جورایی یه من ولی نبود طوالنی

 خوش زیادی یآنگار اما. مهمم براش که کردم می حس من و داد می انجام برام که کوچیکی کارهای داشتم،

 می انگار اونم. بود بهش نگاهم جا همه. کردم می نگاهش دزدکی و دور از ش همه مدت این توی. بودم خیال

 با شوخیش و خنده بار هر و گرفت می گرم دختر یه با بار هر. داد می دق رو من تر بیش هاش کار با و دونست

 از منم. بود سوشا رنگارنگ دخترای دوست و عالی و پتو های مهمونی از حرف جا همه. بود راه به دیگه دخترای

 .کنم فراموشش باید دیگه همینه منم شانس کشیدم؛ عمیقی نفس. ساختم می و سوختم می جورایی یه دور

 .بهتره خیلی جوری این باشم تفاوت بی کنم سعی

 بشم، متوقف حرکت از دش باعث نفر یه داد صدای که گذشتم ای کوچه کنار از خیال بی و کردم مرتب رو کولم

 فحش و زد می داد داشت که بود سوشا صدای... شناختم می رو صدا این آره... بود آشنا صدا این من خدای

 !بود درد روی از انگار تر بیش دادش صدای اما. داد می

 .شو رد کوچه این کنار از گمشو برو هانا، نداره ربطی هیچ تو به: گفتم خودم با و کشیدم پوفی

 .اومده سوشا ناله و داد صدای باز که بدم ادامه رفتن راه به دوباره ستمخوا

 !چی؟ باشه افتاده براش اتفاقی اگه خدا وای-

 .شو خیالش بی برو. داد عذاب خیلی رو تو اون حقشه هانا: زد داد درونم توی کسی

 

 خیلی کوچه. شدم کوچه وارد فکر ای لحظه بدون. باشم خیال بی تونستم نمی لعنتی. کردم مشت رو هام دست
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 که سوشا به نگاهم. اومد می تر بیش ناله صدای رفتم می تر نزدیک چی هر. بود احدی هر از خالی و ساکت

 زخمی که چپش بازوی روی رو دستش. افتاد اومد، می خون بازوش از و پاره هاش لباس و بود افتاده ای گوشه

 مرد به افتاد نگاهم روش به رو که رفتم سمتش به دو با. ودب بسته درد با رو هاش چشم و بود گذاشته بود

 ونخ بینیش و سر از و بود افتاده زمین روی که پاره جورایی یه و مشکی پا تا سر هایی لباس با بلند قد و گنده

 .خورد نمی تکون و بود هوش بی آنگاری. اومد می

 .بود کرده ورم صورتش و کبود هاش مچش زیر. کرد باز رو هاش چشم رمق بی که زدم زانو سوشا کنار

 کردی؟ چیکار خودتت با تو وای-

 !تویی که باز: گفت و بست رو هاش چشم بازم سوشا

 .بود عمیق زخمش کردم بازوش به نگاهی

 خب؟ کنم می کمکت گیرم؛ می رو بازوت زیر من. بریم شو بلند سوشا-

 .داد تکون رو سرش حال بی

 .بمیرم بزار کن، ولم-

 انگار خورد می تکون آروم آروم داشت. برگردم سمتش به هول و ترس با شد باعث رویی به رو مرد صدای یهو

 .گذاشتم ام شونه روی رو دستش و رفتم سوشا سالم بازوی سمت به. شه بلند جاش از که خواست می

 .کن ولم: گفت حالی بی با سوشا

 .شه می بلند داره مرده اون تروخدا سوشا، کن کمک خودتم: گفتم هول و ترس با

 راه به کردیم شروع شل و جون کم و آروم. بایسته پاهاش روی تونست من کمک با و داد تکون رو خودش کمی

 .شد بلند مرد اون صدای. شد می کنده ام شونه و گردن داشت و بود سنگین واقعا. رفتن

 آشغال؟ ری می کجا-

 .نذاشتم من که برگرده سمتش به خواست سوشا
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 .شو خیال یب تروخدا-

 از وقتی من چرا. سوشا ماشین به افتاد چشمم که شدیم می دور کوچه از کم کم. شدم خارج کوچه از عجله با

 !بودم فکر تو اونقدر یعنی ندیدمش؟ شدم رد اینجا

 که گوشیش و گذاشتم ماشین داخل رو سوشا. بود باز که هاشم در رفتم، ماشین سمت به و دادم تکون سری

 .داشت رمز لعنتی آه برداشتم، رو بود داشبورد روی

 

 مجید؟ یا اشکان به بزنم زنگ یه بگو؛ رو گوشیت رمز سوشا-

 .راهی سوشا بنویس التین به: گفت و کرد باز آروم رو و بود سالم که چشمی

 یه .کنم پیدا رو اشکان ی شماره تا گشتن به کردم شروع هاش مخاطب توی عجله با. شد باز گوشی و زدم رو رمز

 اشکان بوق یه از بعد. خوردم می حرص کلی بود وقتش و جا اگه که داشت گوشیش توی دختر ی شماره عالمه

 سوشا؟ آقا جانم: داد جواب رو گوشی

 !اشکان آقا: گفتم بود، صدام توی که نگرانی و هول با

 شما؟ ببخشید: گفت و کرد مکثی اشکان

 .سوشا دوست هانام،: گفتم تند تند

 !هستید سوشا پیش شما شما؟ احوال هستید، خوب خانم هانا إ: گفت ادیش با اشکان

 !نیست خوب سوشا حال ولی ببخشید ممنون،: گفتم ناآروم

 کجایید؟ شما شده؟ چی چرا؟: گفت ترس و هول با بعد کرد مکث کمی

 غضب با اشکان به بدم حرصش اینکه برا منم. نکنم بزرگش زیاد که گفت می آروم داشت که کردم نگاه سوشا به

 .خورده چاقو نیست، خوب اصال حالش: گفتم

 زود؟ بده آدرس: اشکان
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 زدم نمایی دندون لبخند. کرد می نگاهم چشم یک و حرص با سوشا کردم، قطع رو گوشی و دادم بهش رو آدرس

 کردم نگاه اش مردونه و جذاب صورت اون به. بست رو زیباش آبی های چشم دوباره و داد تکون سری که

 .کنم نوازششون و بکشم دست رنگش مشکی و لخت موهای توی که خواست می دلم چقدر

 کردی؟ دعوا چرا: پرسیدم آرومی صدای با

 .خواست دلم: گفت آروم من مثل سوشا

 ی؟کرد درست خودت برای وضعیه و سر چه این دیگه، بگو خب: پرسیدم دوباره. سرتق ی پسره بود گرفته حرصم

 .گفت می پرت و چرت داشت: گفت و کرد باز رو هاش چشم از یکی الی

 .کردم نگاهش تعجب با

 کردی؟ ناکار رو خودت و ملت زدی همین برا همین،-

 و بکنه اشتباهی کار یا بگه پرت و چرت بزنه، حرف بد من با کی هر: گفت و داد فشار رو زخمیش بازوی کمی

 نیست؛ ذاتم تو شدنم تسلیم. دم می جرش سطو از و کنم می لهش زنم می جوری همین کنه بلند من رو دست

 با منم دعوا به کرد می شروع مردک اون هم باز اگه و خوردم نمی جم جا اون از من بودی نیومده تو اگه یعنی

 .کردم می دعوا باهاش زخمیم بازوی این

 

 !«که نیست بلد چیزی دعوا و زدن حرف بد جز این من، خدای وای»

 کشیدم پوفی

 .خب یخیل باشه،-

 ماشین کنار از من و اومد سمتون به. شد پیاده ماشین از اشکان و کرد ترمز کنارمون سرعت با صمندی یهو

 تو خاک: گفت یهو کرد، نگاه سوشا به و برد ماشین داخل رو سرش و اومد ما سمت به اشکان. رفتم عقب سوشا

 کردی؟ چیکار خودت با مالجت،
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 بود گرفته خندم.حرفاش و االن به نه بود شصدا توی تلفن پشت که نگرانی به نه

 داره اسم دختره این کردم، اخمی. کرده بزرگش زیادی دختره این نیست، چیزی: گفت و خندید جون بی سوشا

 .عمیقه که زخمتم: گفت آروم و داد تکون تأسف روی از رو سرش و کرد نگاه بازوش به اشکان. شعور بی

 بلدی؟ رانندگی: گفت و برگشت من سمت به

 .دادم تکون اره معنی یه رو سرم

 اب رو سوشا منم بیمارستان، بیا من ماشین با تو پس: گفت و گرفت من سمت به رو ماشینش سوئیچ اشکان

 .برم می خودش ماشین

 نیام من شاید خب وا،. »کرد روشنش و شد سوشا ماشین سوار عجله با باشه، من جواب منتظر که این بدون

 !«آخه بیمارستان

 ماشین دنبال و شدم ماشین سوار همین برای. برم همراهشون که کردم قبول. بودم سوشا نگران خیلی چون

 .افتادم راه بیمارستان سمت به سوشا

 احوال، مریض های مردم دیدن. شد می بد حالم بیمارستان دیدن با همیشه من و بود شلوغ خیلی بیمارستان

 باشم متنفر بیمارستان از من که شد می باعث همه و همه خون، گاهی و الکل زننده بوی و ها چهره توی ناراحتی

 .نیام بیمارستان اصال ساده های بیماری بخاطر کردم می سعی تونستم می که جایی تا و

 نشسته بودند، داخلش دکتر و اشکان سوشا، که اتاقی در روی به رو بیمارستان راهروی توی های صندلی روی

 یم ناسزا بیاد سرش بال این بود شده باعث که کسی بانی و باعث به و کرد می گریه اشتد زنی من کنار. بودم

 با طور همین و سوخت می براش دلم خیلی. کرده تصادف شوهرش که فهمیدم هاش حرف میون از و گفت

 به رو دکتر رفتم سمتشون به. اومدند بیرون اتاق از دکتر و اشکان. شد باز اتاق در که کردم می نگاهش ناراحتی

 بهش دوباره بعد تا کنه استراحت بزارید. کنه نمی تهدیدش خطری و خوبه فعال حالش خداروشکر: گفت اشکان

 .کنم می مرخصش که بود بهبودی به رو حالش اگه زنم می سر
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 .ممنون نکنه درد دستتون نباشید، خسته: گفت دکتر به رو لبخند با اشکان

 شد؟ چی خب: گفتم اشکان به رو. رفت و داد تکون سری دکتر

 

 زیادی خون که این و بخیه تا پنج هم سرش. خورده بخیه تا پانزده بازوش: گفت و نشست صندلی روی اشکان

 .بهتره حالش ولی هوشه بی جورایی یه خوابه فعال که هم االن. بود رفته بازوش از هم

 .کشیدم راحتی نفس

 .خداروشکر خوبه،-

 اگه بود تو بخاطر اش همه خانم هانا ممنونم ازت واقعا: گفت و کرد نگاهم ربونشمه و رنگ مشکی های چشم با

 این با که مغروره و غد ها اونقدر شناسمش می. شد می بدتر خیلی حالش مطمئنن پیشش رفتی نمی تو

 .رفت نمی هم بیمارستان وضعش

 .انداختم پایین سرم و زدم لبخندی

 .که نکردم کاری-

 .کردم نگاه طویل راهرو به. شد بلند کنارم از و گفت ببخشیدی. خورد زنگ وشیشگ که بگه چیزی خواست

 تا رفتند می دیگهی اتاق داخل به و اومدند می بیرون اتاق این از. بودند ها اتاق به آمد و رفت حال در پرستارها

 نمی هم دلم خب لیو بزنم بهش سر یه و سوشا اتاق توی برم که خواست می دلم خیلی. بزنند سر ها بیمار به

 نداشت رو مزاحم یه حوصله مطمئنن و نبود خوب زیاد حالش االن اون بحرحال بشم استراحتش مزاحم خواست

 .نشستم خودم جای سر پس

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

 حواستون شما خوام می ازتون همین برای باشم جان سوشا پیش جا این تونم نمی مبر باید شده فوت زنم پدر

 دست اگه سوشا این دارم الزم رو کمکتون ولی ببخشید واقعا. شد مرخص که وقتی چه جا این چه. باشه بهش
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 با چون باشید مواظبش شه می خوب حالش تا خوام می ازتون خوره نمی هاشم قرص حتی باشه خودش

 .ممنونم ازتون خیلی. کنه درست غذا یه براش حتی که نیست کسی نداره ارتباطی شمخانواد

 حرف من نذاشت چرا این. بود شده گرد تعجب از هام چشم. شد بود، داخلش سوشا که اتاقی وارد عجله با بعد

 !باشیم هم ارکن ثانیه یه تونیم نمی سوشا و من نداره راه اصال باشه؟ بهش حواسم و سوشا پیش برم من بزنم؟

 با و اومد بیرون اشکان و شد باز در که بدم انجام رو کار این تونم نمی من که بگم بهش تا اتاق توی برم خواستم

 و کردم حساب رو بیمارستان پول همه کنم می جبران. کردید قبول که ممنونم ازتون خیلی: گفت من به رو عجله

 به نداد اگه بپرس سوشا از رو آدرس زنم می زنگ بهتون ماحت رم می فعال من پس. شه می مرخص سوشا فردا

 خداحافظ فعال. بزن زنگ خودم

 .شد خارج دیدم از و رفت ها پله سمت به و کرد دویدن به شروع راهرو توی نور سرعت با و

 .کردم می نگاه اش رفته راه به بهت با داشتم فقط من

 !«کردم قبول کی من اصال د؟کنن می اینجوری چرا دیونند؟ همه چرا ها این وا،»

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

 

 .«باشیم هم با بزرگ جنگ یه منتظر باید»

 دوستام از کیی که بودم گفته م خانواده به و بودم جا این دیروز از. شدم بلند صندلی روی از شد باز که اتاق در

 ومُ  د جا این االن تا دیروز از چطور دونم نمی. بود وحشتناک واقعا بیمارستان توی بودن. پیششم من و مریضه

 می سرد های صندلی روی راهرو توی فقط هم گاهی زدم، می قدم بیمارستان بزرگ حیاط توی گاهی. بودم آورده

 اتاق اون به اتاق این از که هایی پرستار و دکترها و ارستانبیم به رفتن و اومدن حال در که مردمی به و نشستم

 .دوختم می چشم زدند، می سر مریض اون به مریض این از و

 هخوب دوستتون حال: گفت من به لبخند با دید که رو من. رفتم بود شد خارج سوشا اتاق از که پرستار سمت به
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 .کنید کمکشون هاشون کار و ها لباس پوشیدن توی و اتاق توی برید تونید می. مرخصه دیگه و

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

 خیلی بودم کرده سعی دیروز از. شدم اتاق وارد کردم باز رو اتاق در و کشیدم عمیقی نفس. شد دور ازم لبخند با

 اشکان هی و کرد می نگاهم داشت اخم من یه با که غذا وقت و بود خوابیده که گاهی فقط بشم اتاقش وارد کم

 کرده سکوت فقط من خب ولی دیگه حرف تا هزار و باشه من کنار که گفتی هانا به چرا که کرد می سرزنش رو

 دعوا حتما زنم می سر بهش خونه توی که روزی چند توی که دونستم می و نداشتم حوصله زیاد راستش. بودم

 .ببریم سر به آرامش توی رو االن حداقل بزار پس داشت خواهیم

 رو سرش شنید که رو من پای صدای و بود کرده آویزون تخت روی از رو پاهاش. بود نشسته سفید تخت روی

 توی همراهش که بیماری یعنی نبود اتاقش توی کسی. انداخت پایین رو سرش و کرد اخم دوباره و کرد بلند

 لباس سمت به. بشه اتاق وارد نور کمی تا کشیدم رو رنگ سبز ی پرده. بود شده مرخص صبح امروز بود اتاق

 زباله سطل توی روز همون و بود شده داغون که تیشرتش. رفتم بودند لباسی جا روی اتاق از ای گوشه که هاش

 کنارش. رفتم سمتش به و برداشتم هم رو لیش شلوار. پوشید شه می رو چرمش کوتاه پالتوی خب ولی انداختم

 و زخمی صورت به و کردم بلند رو سرم. کردم نگاه اش شده پیچی باند و ختل بازوی به. نشستم تخت روی

 !بپوشی رو هات لباس کنم کمکت بزار: کردم زمزمه آروم و شدم خیره اخموش

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

 .«بپوشی خوای می چطور ببینم بپوش حاال بخواد، کمک کسی از نداره دوست عنق،»

 .زدم آرومی خندلب

 .بپوش باشه-

 دست تونست نمی کنه چیکارش دونست نمی. بپوشه خواست و گرفت ازم رو چرم بالتوی سالمش دست با

 بلند تخت روی از و دادم تکون سری. بود سخت واقعا پالتو یک پوشیدن هم دست یک با و بده تکون رو چپش
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 با و آرومی به هم بعد و کردم دستش داخل رو تشراس دست آستین و کشیدم بیرون دستش از رو پالتو شدم،

 بود زشت خیلی واقعا سفید رکابی روی چرم پالتوی اون. کردم آستین داخل هم رو زخمیش دست اون مالیمت

 کاناش کاش که گفتم دلم توی و کردم نگاه دستم توی شلوار به. بستم رو زیپش کرد شد نمی کاریش خب ولی

 .بود جا این

 

 :گفتم آروم. کرد دراز شلوار سمت به رو دستش و داد تکون سری. کرد می نگاهم داشت که کردم اهنگ سوشا به

 !بپوشیش بتونی نکنم فکر

 .داد تکون سری

 .بیرون برو تو تونم، می-

 یه و ایستادن در پشت دقیقه ده از بعد. شدم خارج اتاق از و دادم دستش به رو شلوار بعد و کرد نگاهش کمی

 .کردم نگاهش نگران. اومد بیرون اتاق از سوشا و شد باز اتاق در سوشا داد صدای شنیدن بارم

 خوبی؟-

 صندلی روی از رو مشکیم ی کوله. شد رد کنارم از بود زخمیش بازوی روی که دستی با و داد تکون رو سرش

 دارن گاران که رفت می داشت سرعت با همچین المصب ایستادم کنارش. افتادم راه همراهش و برداشتم

 .دون می دنبالش

 بگیرم؟ ماشین یا کنی رانندگی تونی می سوشا-

 !نیستم که چالق: گفت حرص با

 .هستی که فعال: گفتم دندونمایی لبخند با

 ممن رفت ماشینش سمت به شدیم خارج که بیمارستان از. شد بسته نیشم که کرد نگاهم برزخی های چشم با

 میای؟ دنبالم داری چرا تو: گفت و برگشت یهو دنبالش،
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 !باشه بهت حواسم باید چی؟ یعنی وا: گفتم تعجب با

 .خوبه حالم خونه رم می خودم نکرده، الزم: گفت و کرد باز رو ماشین در

 .کوبیدم زمین رو رو پام

 حواسم دادم قول اشکان به. دیگه خونه رم می کنم می درست برات سوپ یه میام درنیار، بازی دیونه سوشا آه-

 .دیگه باشه بهت

 .شو سوار بیا باشه،: گفت داد می فشارشون هم روی که هایی دندون با و داد فشار هم روی رو هاش چشم

 اصال دستش به و کرد می رانندگی داشت احتیاط با و آروم. کرد روشن رو ماشین هم سوشا و شدم سوار عجله با

 صدمه دستش به تا کرد نمی رانندگی سرعت با حرص از حداقل بود خوب کشیدم راحتی نفس. آورد نمی فشار

 .رفتیم می شهر باالی سمت به داشتیم. بزنه

 .ماشین کف چسپید فکم داشت نگه اش خونه در جلوی رو ماشین وقتی.« بود شهر باالی خونش انگار اوه،»

 گچی نمای یه و بود طبقه دو ویال. شدم پیاده ماشین از بود ویال کنم عرض چه که خونه به نگاهم که طور همین

 و گقشن و گچی نردهایی با بزرگ بالکن یه. بود جوری چه بگم دونم نمی اصال که داشت عجیبی مدل با سفید و

 

 ای نرده و آهنی در یه که حیاط در از. داد می نشون جذاب خیلی رو خونه در، کنار و بالکن روی بزرگ های ستون

 خودت؟ فقط ودته؟خ خونه: گفتم و کردم سوشا به رو. گذشتیم بود

 ورودی های پله به که رویی پیاده فقط بود فرش سنگ جاش همه که هم حیاط. داد تکون آره معنی به رو سرش

 همین هم حیاط های دیواره ی گوشه. داشت گل و کاج و نهال باریک جدول یه مثل هاش کناره شد می منتهی

 دخو جای دیگه که هم تاب و پارکینگ. بود پز کباب و آالچیق و استخر گوشه یه بودند، کاشته گل و نهال طور

 باشه؟ چطوری باید خونه داخل جوریه این حیاط حاال بودم شده خونه اون عاشق. داشت

 رو با رو هامون کفش شدیم، چیزی هر از خالی البته و بزرگ راهروی یه وارد. کرد باز کلید با رو رنگ سفید در
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 سینما یه مثل که دستگاهش و دم و بزرگ دی ای ال یه به نگاهم. یمشد بزرگ هال وارد و کردیم عوض فرشی

 پسر این. بود هال توی هم چوبی شومینه یه. کنی نگاه ترسناک فیلم ها شب داد می جون خدا وای. افتاد بود

 ای گوشه هم غذاخوری سالن و آشپزخونه. خورید نمی چیزی خوشکل و بزرگ خونه این برای که بود ذوق بی چه

 و رفت باال بودند هال از دیگه طرف یه که چوبی های پله از سوشا. شد می متصل اون به هال از که ندبود

 شتدا سفید درهای با اتاق تا پنج باال طبقه که ببینم تونستم می جا اون از. شد رنگ مشکی در با اتاقی داخل

 .تمرف آشپزخونه سمت به و گذشتم رنگ سفید و مشکی های مبل کنار از آروم. بود مشکی درش سوشا اتاق فقط

 وقت هیچ آنگاری که حیف ولی نداشت کم هیچی از که مجهز و تکمیل آشپزخونه یه! بگم چی آشپزخونه از

 !نبود یخچال توی هیچی من خدای. کردم باز رو بزرگ و سفید و در دو یخچال در. بود نشد پخته غذایی توش

 پشتی به رو سرش که. دیدم تلویزیون روی به رو نفره دو مبل یه روی رو سوشا که اومدم بیرون آشپزخونه از

 .بترسونمش خواستم نمی کردم صداش آروم و رفتم سمتش به بود بسته هاش چشم و داده تکیه مبل

 .بارید می خستگی هاش چشم از. کرد نگاهم و کرد باز رو هاش چشم

 .خونه رم می بعد کنم درست سوپ برات خوام می خرید برم تونم می کجا نیست، چیزی یخچال توی سوشا-

 .رم می خودم: گفت و شد بلند جاش از و کرد باز رو هاش چشم

 .رم می من نیست خوب حالت تو. نه تو... نه...نه: گفتم هول با

 .گیرم می رم می بنویس رو الزم وسایل. رم می خودم: گفت و کرد نگاهم جدی

 رماخ و شیر و داشت الزم سوپ برای که چیزهایی و برداشتم پله راه کنار تلفن میز روی از کاغذی و نگفتم چیزی

 می براش داشت الزم چیز اگه بزنم سر بهش تا اومدم خودم که فردا بود، کافی قدر همین. کردم داشت یاد رو

 .خرم

 یک و باال ها پله از. کنم فضولی کامل تونستم می االن جونم. شد خارج خونه از هم اون و دادم بهش رو کاغذ

 .رفتم سوشا اتاق سمت به راست
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 چشمم که چیزی. شد اتاق وارد کامل! مشکی و سفید بازم وای ای. بردم داخل رو سرم اول و کردم باز رو اتاق در

 گهدی وسایل به رفت یادم اصال که کردم ذوق بخاطرش اونقدر. بود بزرگ رنگ مشکی پیانوی اتاق توی گرفت رو

 .بود محشر این من خدای وای. کشیدم دست رنگش سفید های کلید روی و رفتم شسمت به عجله با. کنم نگاه

 

 برای فقط یا کرد می هم استفاده ازشون یعنی داشت؟ گیتارم پس افتاد پیانو کنار رنگ مشکی گیتار به چشمم

 کرده؟ نتخابا رو رنگ این چرا آخه. ذوق بی چه. بود مشکی وسایلش و سفید اتاق دیوارهای کل! بود اتاق دکور

 .داشت روش هم مشکی پتوی یه نشستم سفید تخت روی

 .نرمه چقدرم که وای-

 !دار مارک لباسه چقدر جون. کردم بازش و رفتم رنگش مشکی لباس کمد سمت به و اومدم پایین

 ؟!کنه می فرصت اصال یعنی؟ پوشه می رو همه این-

 میز سمت به. عطره کلکسیون یه بگم تونستم می که دبو لباس کمد کنار آینه و میز روی ادکلن و عطر قدر اون

 لمد! عجبا خونه؟ می درسم پس. بود روش جزوه سری یه رفتم. بود کوچیک کتابخانه یه کنار که سفیدش تحریر

 رو من کسی هاش همسایه از خواستم نمی خب ولی خیابون به رو و بزرگ پنجره اون کردن باز واسه زد می پر

 همه تا کنم فرصت خواستم می. شدم اتاق داخل سرویس به کردن نگاه خیال بی و کردم باز رو اتاق در. ببینه

 و داشتند سفید های دیواره ها اتاق ی همه کردم نگاه رو ها اتاق تک تک. برگرده اینکه از قبل بگردم رو ها اتاق

 .بیاد ها اتاق توی تا اومد نمی خونه این توی وقت هیچ کس هیچ انگار. نبو ها اتاق توی هیچی و بودند خالی

 لهک با بودم منتظر لحظه هر که بیام پایین ها پله از سریع همچین شد باعث ورودی در توی کلید چرخیدن صدای

 به. بست رو در. کرد بودم ایستاده ها پله کنار که من به نگاهی. شد که خونه وارد سوشا. بیفتم ها پله از

 هم مرغ یه و میوه کمی و سوپ وسایل. بردم آشپزخونه سمت به و مگرفت دستش از رو وسایل و رفتم سمتش

 شد آشپزخونه وارد سوشا که بودم کار مشغول سخت. سوپ کردن آماده و کرد درست به کردم شروع. بود گرفته
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 .کن درست برام مرغم شم نمی سیر سوپ با من: گفت و

 .برگشتم سمتش به حرص با

 دیگه؟ امر-

 .نیست ای دیگه چیز نه: داد تکون سری خیالی بی با

 .گرفتم ازش نگاهش

 .پرو-

 و ظرف داخل و شستم رو ها میوه و کردم سرخ بعد و پز آب براش هم مرغ تکه چند سوپ کردن درست از بعد

 میز روی الزم های ظرف بعد و کردم آماده چایی براش. طور همین هم خرما و شیر. گذاشتم یخچال توی بعد

 .کندم رو بند پیش و تمشس رو هام دست و چیدم

 .«شدم خسته چقدر خدا وای»

 از لخت باالتنه و زانو روی تا شلوارک یه با. کردم صدا رو سوشا و رفتم بیرون آشپزخونه از. بود آماده چی همه

 .اومد بیرون اتاق

 «بازوهایی چه جون! هایی عضله چه به به،»

 

 پوشی؟ نمی چیز یه چرا تربیت، بی-

 خیال بی: گفت و گذاشت ای شیشه میز روی رو پاهاش و مبل روی کرد پرت رو خودش و داختان باال ای شونه

 کردی؟ صدام خب خوشکله،

 .کشیدم پوفی

 ها؟ نره یادت. ها قرص بعد و بخور رو غذات باش، بازوت مواظب. رم می دیگه من. اره-

 سوشا به رو و کردم مرتب ام ونهش روی و برداشتمش و رفتم بودم گذاشته مبل روی که ام کوله سمت به بعد
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 .خوبه برات بخور خرما و شیر هم شب آخر. بخور یخچاله توی شستم میوه برات: گفتم کرد می نگاهم داشت که

 .باز کنم می یادآوری زنم می زنگ ها، بخوری رو هات قرص حتما

 بخوریم؟ شام هم با مونی نمی چرا: گفت و داد تکون سری

 .کردم نگاهش

 .شن می ناراحت مامان و بابا نرفتم خونه هم دیشب. سوشا تونم نمی-

 .رسونمت می: گفت و شد بلند

 .گرفتم جلوم ایست صورت به رو دستام

 .خداحافظ کن، استراحت تو. رم می خودم. اصال نه-

 .خداحافظ: گفت و داد تکون سر آروم

 .شدم خارج خونه از سوشا به نگاهی با و کردم باز رو در

 اسوش برای پختن غذا. بودم شنگول هم خیلی. کردم نمی خستگی احساس اصال بودم کرده که ریکا همه این با

 .ردمک حرکت خونه سمت به و گرفتم تاکسی خیابون سر لبخند با. بود خوشایند برام خیلی سوشا ی خونه توی

 تا رفتم اتاق متس به. گذاشتم اپن روی آماده و ریختم قابلمهی داخل رو بودم کرده درست که پلویی زرشک

 رو موهام و کردم سرم مقنعهم و مشکی ساپورت با رو سفیدم مشکی مانتوی. کنم آماده دانشگاه برای رو خودم

 کسی انداختم خونه به نگاهی. نداشتم آرایش ی حوصله اصال. زدم بیرون اتاق از و کردم جمع سرم باالی ساده

 خونه از برداشتم رو قابلمه. رفت بیرون خونه از شد می راحت خیال با پس بود مرتب هم خونه و نبود خونه

 .افتادم راه سوشا خونه سمت به و گرفتم ماشینی. شدم خارج

 رد زنگ و شدم پیاده تاکسی از. دادم می بهش دانشگاه برم اینکه از قبل و بودم پخته پلو زرشک براش رو امروز

 .اومد آیفون توی از صداش. زدم رو سوشا خونه

 کیه؟-
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 !که بینی می آیفون توی از دیگه، منم سوشا عه: گفتم حرص با

 

 .نشناختمت آرایش بی: گفت و خندید

 .گرفتم آیفون از رو روم عصبانیت با

 .ادب بی مرض-

 در چهارچوب توی ریخته بهم و آشفته ظاهری با که سوشا سمت به و گذشتم حیاط از عجله با من و کرد باز رو در

 .رفتم بود ایستاده

 .المس-

 .داخل بیا علیک،: گفت و داد تکون رو سرش سوشا

 .دادم تکون نه معنی به رو سرم تند تند

 .آوردم غذا برات خب... ام... فقط دانشگاه رم می نه-

 چی؟ خودت پس! منه برای قابلمه این: گفت و کرد نگاهم تعجب با کمی

 رو هات قرص غذا خوردن از بعد. کردم تدرس تو برای. خوردم خونه من خب: گفتم و انداختم باال ای شونه

 .باشه خودت به حواست پس دانشگاه نمیای که تو. خوردیشون تا زدم زنگ بار ده که ها نکنی شب مثل بخور؛

 .که ده نمی مزه تنهایی خب: گفت و کشید سرش پشت به دستی

 .انداختم باال شونهی

 .نرفتم هم رو دیروز دانشگاه برم باید من آخه-

 .بیاد زنم می زنگ دوستام از یکی به باشه،: گفت و داد کونت رو سرش

 .گذاشتم مانتوم جیب توی رو هام دست

 مجید؟-
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 هی ندارم پسر دوست ی حوصله نه راستش پلوم، زرشک عاشق به، به،: گفت و کشید بو و کرد باز رو قابلمه در

 .زنم می دخترام دوست به زنگ

 .کشیدم عمیقی نفس

 .رم می من پس اوکی،-

 یمرس خب ولی کنم می استفاده ببخشید و مرسی ی کلمه از کم من راستش: گفت و کشید ام شونه به دستی

 .هستی خوبی دوست واقعا تو هانا، روز چند این بخاطر

 .رفتم عقب قدم یک

 .خداحافظ باش خودت مواظب رم می من خب کنم، می خواهش-

 

 .داد تکون بای بای معنی به دستی

 هم امروز. بود برنداشته کارهاش این از دست هنوز اون. شدند سرازیر اشکم های قطره سوشا به کردنم پشت با

 .هانا خیالی خوش چه. دید می دوست یه فقط رو من اون خونه؛ توی بیاره رو دیگه یکی خواست می

 .افتادم راه شگاهدان سمت به و گرفتم تاکسی و رفتم بیرون حیاط در از وارفته و شل های قدم با و زدم پوزخندی

*** 

 و عشق حال در االن خودش و بود کشیدنم عذاب باعث فقط که پسری سوشا، پیش فکرم اما بودم کالس توی

 ینیسنگ گلوم توی بغض. شدم می دیونه داشتم پیششه دیگه دختر یه االن اینکه به کردن فکر با خدا ای. حال

 وقت هیچ که سادهیی منه برای این. شد می تار دگانمدی جلوی و خالی و پر چشمم ی کاسه بار هر و کرد می

 عذاب این خدا، زیاده خیلی نبودم کسی ناراحتی و عذاب باعث و بوده خودم کار تو سرم و نداشتم کسی به کاری

 .منه تحمل از تر بیش خیلی

 .برداشت رو گوشی بودم شده ناامید دیگه که بوق پنج از بعد. گرفتم رو سوشا ی شماره و شدم خارج دانشگاه از
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 جانم؟-

 دکمه سمت به رو دستم تونستم فقط تلفن پشت از دختر یه ناز ی خنده صدای شنیدن با اما بگم چیزی خواستم

 .کنم قطع رو گوشی و ببرم گوشیم قرمز

 و تعجب از پر های نگاه و هام گونه روی خیسی. رفتن راه به کردم شروع نبود جاش سر اصال که حواسی با آروم

 خیلی حالم و وضع واقعا که داد می نشون شدند، می رد شلوغ روی پیاده توی کنارم از که هایی آدم فتأس

 .خرابه

 .بباره من پای هم که قراره و سوخته چاره بی منه حال به دلش هم اون کنم فک. بود ابری آسمون

*** 

 بود، شده خالی خیس رنگم یشمی تویمان. دویدن به کردم شروع و اومدم بیرون ها مغازه از یکی سایبون زیر از

 بود؟ باریدن بارون وقت چه االن آخه

 بارون زیر از و برسم دانشگاه به زود که کردم می رو تالشم تموم داشتم و بودم دویدن حال در طور همین

 داشت که شخصی به. شدم ای کوچه وارد من و شد کشیده دستم یهو که کنم پیدا نجات بارید می که شدیدی

 !سوشا کردم، نگاه کشید می خودش همراه رو من

 .شد دیرم دانشگاه برم بزار کن ولم کشی؟ می خودت دنبال رو من داری چرا هی-

 سر پرش و گوشتی های لب و ها گونه روی بارون های قطره. کرد نگاهم برزخی های چشم با و برگشت سمتم به

 .«جذابه واقعا اون خدا، وای. »پیچید می سرم توی فقط جذاب ی کلمه لحظه اون توی و خوردند می

 اره؟ دیگه دی نمی جواب رو من های تلفن: گفت و آورد نزدیک رو سرش و گرفت محکم رو بازوم سوشا

 

 .انداختم باال شونهی

 بهت و ات خونه بیام باید چرا من دیگه خوبه معلوم که حالتم بهتره، که بازوت. دیگه بدم جواب نیست الزم-
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 بدم؟ رو جوابت یا بزنم زنگ

 زدم زنگ چقدر هر دیگه و کردی قطع دادم رو جوابت من وقتی و زدی زنگ بهم دیروز تو ولی: گفت حرص با

 چرا؟! ندادی جواب

 و نبود جاش سر حواسم اصال کردم قطع رو گوشی وقتی تلفن پشت از دختره های خنده یاد. افتادم دیروز یاد

 هک این با بدم رو جوابش تونستم نمی من ولی زد زنگ باز هم شب. زده زنگ بهم دوباره سوشا که بودم نفهمیده

 .کردن پف و قرمز هام چشم االن و نبرد خوابم اصال رو شب ولی داشتم کالس زود صبح

 .گرفتم اشتباه رو ات شماره-

 گرفتی؟ اشتباه فهمیدی بوق پنج از بعد: گفت و زد پوزخندی

 .گرفتم زیباش های چشم از رو نگاهم

 اشمب تماس در تو با و باشم دوست تو با خوام نمی من اصال. گرفتم اشتباه نبوده حواسم. دیگه سوشا خیال یب-

 هست؟ مشکلی

 چرا؟: گفت و کرد نگاهم کمی

 .خوام نمی بد دوست یه من چون: گفتم مکث لحظهی بدون

 .رفت عقب و کرد ول رو بازوم

 شد دیر دانشگاه برو هم حاال. شی نمی دوست بد آدم یه با که کنی می رو کار بهترین آفرین. خوبه خیلی-

 .رفت بیرون کوچه از و گذشت سرعت با کنارم از و کرد تند پا خودش و

 «شد؟ ناراحت یعنی»

 .تو ای ساده چقدر تروخدا بسه هانا، جهنم به-

 و رفتن السک سر حوصله دیگه بود گذشته کالس از ساعت نیم و بود نیم و هفت ساعت. کردم نگاه ساعت به

 کنار که سوشا به افتاد چشمم که اومدم بیرون کوچه از و کردم کج رو راهم. نداشتم رو استاد های سرزنش
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 آروم لب زیر. بود کرده آویزون بازوش از خودشو کنارش هم دختر یه و بود ایستاده دست به سیگار ماشینش

 !کرده آرایش هم چقدر نگاه اومده؟ کجا از دختر این صبحی اول آخه نیست، بشو آدم پسر این عمرا: گفتم

 .ام خونه بریم بیا عزیزم هلیا: گفت بشنوم من که صدایی با سوشا که شدم رد کنارشون از

 پوزخند با داشت که سوشا به و کردم بلند رو سرم. شد ماشین سوار و بوسید رو اش گونه ذوق با هم دختره

 روی کوچیک چاله توی آب تموم و گذشت کنارم از سرعت اب و شد ماشین سوار. کردم نگاه کرد می نگاهم

 .بستم رو هام چشم. ریخت صورتم و سر روی رو خیابون

 

 بد که بدی نشون وحشی و مغرور ی پسره این به و بشی بد هم تو وقتشه حاال. هانا بسه بودن ساده دیگه»

 حرصش تونم می که جایی تا و گیرم نمی هم تحویلش حتی دیگه شم می خودش مثل. نیست سختی کار شدن

 .رفتن راه به کردم شروع خیابون ی کناره از پیاده مشغول فکری با و کشیدم عمیقی نفس.« دم می

*** 

 هم بغل توی داشتند که بود هایی پسر و دختر به نگاهم. اومدم پایین آروم آروم چوبی و مارپیچی های پله از

 و بگو دیگه های سری یه خوردند، می مشروب و بودند ایستاده گوشه یه که هاشون سری یه. بود رقصیند، می

 ارکن زیباش رنگ مشکی شلوار و کت اون با علیرضا من به پشت. بودند مشغول کاری به همه. کردند می بخند

 .زد خندلب و کرد بهم دقیقی نگاه برگشت سمتم به که گذاشتم شونهاش روی رو دستم. بود ایستاده ها پله پاگرد

 .زیباست و مناسب واقعا لباست. تویی تر زیبا همه از هانا، شدی العاده فوق-

 اشه آستین و بود شده کار و دوزی سنگ و تور تنهش باال نقرهی بلند مجلسی لباس یه کردم نگاه هام لباس به

 .دبو حریر جنس از و دامنی و ساده هم اش تنه پایین. داشت دوزی سنگ کمی و دستم مچ از تر باال کمی تا

 پایین از و بودم بافته بزرگ و شل طرف یه از فقط بزنم؛ تونستم نمی خاصی مدل بود کوتاه چون که هم موهام

 .علیرضا مرسی: گفتم و زدم لبخندی. بودم داده حالت کمی
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 و مهسا سمت به رفتن به کردیم شروع آروم و کردم حلقه بازوش دور رو دستم هم من که آورد جلو رو بازوش

 و بود داده ترتیب الکچری و بزرگ مهمونی یه رو امشب بود مهسا برای بزرگ مهمونی این. دیگه های دوست

 .بود کرده دعوت رو فامیلشون های جون و اکیپمون ها، کالسی هم ها، دوست ی همه

 ناو. بود قیمت گرون و زیبا های عتیقه و تجملی وسایل اقسام و انواع با بزرگ، و بلکس دو ویالی یه خونشون

 خوش و بودند کاری یه مشغول خودشون برای طرف هر از ها پسر و دختر. نبود انداختن سوزن جای بزرگ سالن

 می خورده همدیگه سالمتی به و شد می پر دیگری از پس یکی مشروب های لیوان خندیدند، می و گذروندن می

 لش زد، می قهقه بغلش توی تردخ یه که دیدنش با. گشت می نفر یه دنبال چشمم فقط وسط این من ولی شد

 .بستم رو هام چشم و دادم تکیه علیرضا بازوی به رو سرم. ایستادم و شدم

 بشم بد آدم یه خودش مثل که بودم گذاشته قرار من و بودیم کرده دعوا کوچه توی باهم که روز اون از روز سه

 به و بودمش ندیده روز سه این.ودب سوشا پیش فقط خیالم و فکر و بشم خیالش بی بودم نتونسته. گذشت می

 پیکر درو بی های مهمونی این توی حداقل تا بود همراهم هم علیرضا و اینجا اومدم ببینمش امروز که این امید

 رو سرش علیرضا. نیست مهم براش که دونستم می چند هر بدم؛ حرص رو سوشا کمی که این هم و نباشم تنها

 بدیم؟ حرصش تونیم می تا خوای می: گفت و آورد نزدیک

 موافقی؟: گفت و داد تکون رو سرش دوباره. کردم نگاهش و کردم باز رو هام چشم

 .باش محکم پس: گفت که زدم جونی کم لبخند

 و دبلن موهاش و بود تنش زانو روی تا کوتاه و دکلته مشکی لباس که دختره و سوشا سمت به و گرفت رو دستم

 اب علیرضا گذشتیم می داشتیم که کنارشون از. رفتیم داشت، آرایش مهعال یه و کمرش روی تا و رنگ مشکی

 عزیزم؟ نفرهی دو رقص یه موافق: گفت بشنوند دختره و سوشا که صدایی

 

 .رفتیم رقصیدند می که پسرهایی و دختر سمت به دوتایی و دادم تکون رو سرم لبخند با
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 کردیم شروع آروم آروم و گذاشت کمرم روی رو هاش دست هم اون و کردم حلقه علیرضا گردن دور رو هام دست

 الزم بیفته هم من به نگاهش کمی سوشا که این برای شاید خب ولی نبود رقصیدن حس اصال. رقصیدن به

 !نه یا برقصم تو با من که نیست مهم براش اصال اون: کردم زمزمه علیرضا گوش کنار آروم. باشه

 بی رو امشب یه بیا پس بگذرونیم خوش جا این اومدیم ما. نیست مهم اصال: گفت و داد تکیه سرم به رو سرش

 .باش پسره اون خیال

 رهپنج کنار که سوشا به رو نگاهم. گفتم ای باشه آروم ولی باشم خیالش بی تونم نمی دونستم می که این با

 ی شونه به رو رشس که بود کنارش هم دختر یه. دادم کرد، می نگاه من به و بود ایستاده دست به گیالس

 من و گرفت رو دستم علیرضا. نبود هاش حرف به حواسش سوشا انگار ولی زد می حرف و بود داده تکیه سوشا

 و چسپوند دیوار به رو من برد، ای گوشه به و کرد دور رقصیدند می داشتند ها پسر و دختر که جایی از رو

 ؟کنی می چیکار: گفتم اخم با ایستاد روم به رو هم خودش

 از داره که دونم می و بینم می رو نگاهش من! نه بگو هی تو خوره می حرص پسره این گم می من: گفت خنده با

 .خوره می حرص ما های کار

 .نباشه پسره این دنبال نگاهت قدر این: گفت آروم و آورد گردنم گودی توی رو سرش که کردم نگاهش کمی

 لبمق ست دیگه دختر یه با بار هر بینم می دارم وقتی نیست دمخو دست علیرضا تونم نمی: گفتم ناراحتی با

 .گیره می آتیش

 داشته تو به حسی اونم شاید داری دوسش که گی نمی بهش چرا پس: گفت و کرد نگاهم و کرد بلند رو سرش

 !برداره هاش کار این از دست و باشه

 .کنه می ام مسخره بگم بهش اگه حتی عمرا باشه؟ داشته حسی من به اون: گفتم و زدم پوزخندی

 بیرون رم می من: گفت بود گوشیش به نگاهش که طور همین. خورد زنگ گوشیش که بگه چیزی خواست

 باشه؟ گردم می بر باز دم می رو تلفن جواب
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 دیواره که خونه از قسمتی سمت به. شد دور من از دست به گوشی هم اون که دادم تکون باشه معنی به سری

 آینه روی به رو. خدا ای ؟!هال توی اونم! آینه کنند؟ نمی که چیکار هم ها پولدار این. رفتم بود آینه اش

 هام لب به و داشت ریمل عالمه یه و دودی آرایش هام چشم.شدم خیره خودم به و کردم کج رو سرم و ایستادم

 نمی سمتم به سوشا که بود همین برای شاید خب بودم ساده خیلی من. همین بودم زده روشن صورتی رژ یه

 توی رو خودم بخواد؟ رو من تا کنم آرایشم کپه یه و بپوشم لختی لباس باید حتما. نداشت توجهی بهم و اومد

 هام دست چرا کردم نگاه هام دست به و انداختم پایین رو سرم. لعنتی های اشک این باز آه دیدم می تار آینه

 کردم بلند رو سرم. گذاشت ام شونه روی رو سرش پشت از سیک و شد حلقه کمرم دور گرمی دست لرزیدند؟ می

 .کردم کپ سوشا دیدن با اما داشتم رو علیرضا دیدن انتظار

 من؟ به رسیدی! شدند تموم دیگه های دختر من؟ به چسپیدی چرا کن، ولم: گفتم و کردم اخمی

 

 .کن فکر جوری این تو: گفت و کرد تر محکم کمرم دور رو هاش دست و گذاشت ام شونه روی رو اش چونه

 رفت؟ کجا پسرت دوست

 چه؟ تو به: گفتم حرص با

 !عشقم گفت می بهش تلفن پشت ها؛ زد می حرف دیگه دختر یه با تلفنی داشت: گفت و خندید

 .انداختم باال ای شونه

 .که نداره کاری دیگه پسر دوست یه کردن پیدا داره، اشکالی چه-

 این که تو: گفت حرص با. اومد دردم که داد فشار و گذاشت بازوم روی ور هاش دست از یکی و کرد اخمی

 مه باشی داشته پسر دوست تا دو تا دو االن گرفتی؛ می پاچشو شد می نزدیک بهت یکی تا خانم نبودی جوری

 نیست؟ مهم برات

 :گفتم و زدم زل هاش چشم توی و کردم سمتش به رو روم و اومدم بیرون دستش ی حلقه از زدم پوزخندی
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 .گذاشته تأثیر روم بد دوست یه با همنشینی کمال

 .نشو بد بگیر فاصله دیدی بدی اگه: گفت و کرد نگاهم کمی

 «محاالته از تو از گرفتن فاصله که فهمیدی می کاش»

 می دوست خوشکل پسر یه با حداقل ضمن در: گفت و برد عقب به و کشید لختش مشکی موهای توی دستی

 .شدی

 .شدم خیره سالن از ای گوشه به و گرفتم ازش رو نگاهم

 .کنی می فکر چی تو نیست مهم برام دارم، دوستش و ترینه زیبا من برای علیرضا-

 که کرد می نگاهم طور همین آورد نزدیک رو سرش و برد اش تیره ای قهوه نود قد شلوار جیب توی رو دستش

 امیدوارم. آد نمی خوشم ازش: کرد زمزمه آروم و اشتگذ گونهم روی رو هاش لب و آورد و نزدیک رو سرش یهو

 .نشی شکه اش شده کبود صورت دیدن با

 .شد دور ازم و کرد من به رو پشتش من به کردن نگاه بدون و گرفت فاصله ازم. بوسید نرم و آروم رو ام گونه

 .بود زده خشکم خودم جای سر و بودم حرفش و بوسه شک توی من

 که نیست بعید ازش! کنه دعوا هم علیرضا با نکنه شده؟ کبود صورت گفت می چی شتدا اون جونم خدا وای-

 .ست دیونه یه اون

 «بزارم؟ دلم کجای دیگه رو بوس این»گذاشتم ام گونه روی رو دستم

 هی گرفت قرار ام شونه روی که دستی با که بودم فکر توی و کردم می نگاه سوشا رفته راه به داشتم طور همین

 .بترسونمت خواستم نمی ببخشید: گفت و خندید که برگشتم علیرضا سمت به. پریدم جا از متر

 

 .خونه بریم شه می: گفتم اومد می بیرون چاه ته از انگار که صدایی با و دادم تکون سری

 خوبی؟ شده چی: گفت و کرد نگاهم تعجب با کمی
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 .شدم رد کنارش از آروم

 .خستم بریم فقط اره،-

 .بریم اوکی: گفت و انداخت باال ای شونه

 که ستونی کنار رو سوشا اومدم بیرون که اتاق از. بیارم رو شالم و مانتو اتاق توی از تا رفتم ها پله سمت به

 دیدم بود دستش گیالس یه و بود داده تکیه بهش

 !«شد تنها بار یه بشر أین عجبا»

 تنش هم مشکی اسپرت کت یه مهمونی اول. اومد می بهش و بود نشسته تنش توی واقعا سفید پیرهن اون

 از. گذاشته کجا رو اون فهمید می خودشم عمرا که بود کرد پرت جا یه رو کتش دیگه مهمونی وسطای ولی بود

 مگرفت رو علیرضا دست عجله با. اومد سمتش به دختر یه که بود سوشا به هنوز نگاهم و اومدم می پایین ها پله

 .نداشت من برای عذاب و ناراحتی جز به چیزی صحنه اون دیدن. شدم خارج خونه از و

 مواظب ری می که جا هر کنم می خواهش علیرضا: گفتم و کردم علیرضا سمت به رو روم شدیم که ماشین سوار

 .باش خودت

 چرا؟: گفت و کرد نگاهم تعجب با

 .کنم می خواهش: گفتم بود معلوم صدام توی که نگرانی با

 !عجبا منی؟ نگران: گفت و خندید علیرضا

 .گرفتم ازش رو روم حرص با

 .دیگه نیار در بازی مسخره-

 .چشم: گذاشت چشمش روی رو دستش

 .«گرفت جدی رو سوشا های تهدید باید»

 :شد پخش بند ماکان میشی که عاشق آهنگ که کردم روشنش و بردم ماشین ضبط سمت به رو دستم
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 تو چشمای از کندن دل نیست که آسون»

 تو دستای اون کنم حس ستبإی آروم

 ساکته تو بی خونه نباشی وقتی

 تو پای صدای و اعصاب قرصای

 

 هیشکی دیگه تو بعده عشقو این نداره

 نیستی وقتی عکسامونو کشیدم آتیش

 دریا بوی و میز روی روشن شمعای

 اینجا همیشه هست خیالت و فکر

 ریخو نمی چیزی زنی نمی حرفی بری، می دنیا از میشی که عاشق

 ...«خوری می اشک با صورتت رو و لعنتی بارون این میشی که عاشق

 «بند ماکان میشی، که عاشق»

 رد کردم تنم هم رو روش های نوشته با سفید بلوز یه و پوشیدم رو بود پاره هاش زانو سر که مشکی جین شلوار

 شد؟ تموم مانتوم اتوی مامان،: زدم داد بود باز اتاق

 .بیا آره: گفت بلند صدای اب خودم مثل هم مامان

 رو مشکیم شال و کردم رو بود چشم خط و ریمل و رژ یه شامل که همیشگیم آرایش و بستم ساده رو موهام

 سرم روی هم رو شال و پوشیدم و گرفتم مامان از رو بازم جلو مشکی مانتوی. شدم خارج اتاق از و برداشتم

 .بوسیدم رو اش گونه و رفتم مامان سمت به. کردم مرتب

 .خوشکلم مامان مرسی-

 .منتظره پایین مادر برو: گفت و بوسید رو ام گونه
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 .زدم لبخند

 .خداحافظ فعال چشم-

 کردم باز رو ماشین در. بود در جلوی علیرضا ماشین. شدم خارج خونه از و پوشیدم رو سفیدم اسپرت های کفش

 .کشیدم بلندی هین و شد گرد هام چشم دیدنش با که برگشتم علیرضا سمت به لبخند با و شدم سوار و

 ؟!جوریی این چرا تو علیرضا یاخدا-

 .بود زخمی لبش کنار و کاشته بادمجون یه چپش چشم زیر و بود شده کبود صورتش. کرد نگاهم و زد لبخند

 جوریه؟ این صورتت چرا بدی رو جوابم شه می علیرضا-

 .زد رو من چاکت نهسی عاشق: گفت تفاوتی بی با و انداخت باال ای شونه

 گذاشتم دهنم روی رو دستم

 سوشا؟-

 

 داد، تکون آره معنی به رو سرش

 «کرد؟ رو کار این جدی جدی یعنی خدا وای»

 کرد؟ رو کار أین کی-

 ود؛ب زیاد زورش ولی زدمش می منم که این با لعنتی. دیروز: گفت و داد تکیه صندلی پشتی به رو سرش علیرضا

 .دعواست روزش هر کار انگار

 .گرفتم رو سوشا ی شماره و آوردم در مانتوم جیب از رو گوشیم عجله با

 کنی؟ می چیکار: گفت تعجب با علیرضا

 !کرده رو کار این چرا ببینم کن صبر: گفتم دادم می فشار هم روی رو هام دندون حرص از که طور همون

 .دیگه ست دیونه یه بابا کن ولش: گفت آروم علیرضا
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 جانم؟: برداشت رو گوشی سوشا

 .جانم و مرض: گفتم داد با

 چرا؟: گفت و خندید

 .زدم جیغ

 کردی؟ رو کار این علیرضا با چرا-

 کرده؟ رو شکایتم اومده بچه این: گفت و کشید پوفی

 .بستم محکم رو هام چشم

 جوریه؟ این چرا صورتش کردی باهاش که کاری چه این فقط نخیرم-

 .ومدا نمی خوشم ازش: گفت جدی سوشا

 زدیش؟ می باید اومد نمی خوشش ازش چون همین،: گفتم تعجب با

 .خب آره: گفت تفاوت بی سوشا

 .زدم جیغ دوباره

 .وحشی روانی، یه تو-

 .بگیرتت نمیاد کسی شه می چروک پوستت نخور حرص: گفت ریلکس سوشا

 .شعور بی: گفتم حرص با

 دارم کار هم تو با داریم کالس هم با فردا حاال جونم نده فحش: گفت و خندید باز

 

 .کرد قطع رو گوشی بعد و

 .کردم علیرضا به نگاهی

 .مریضه اون-
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 !حساسه روت عاشقته کنم فکر. دختر خیال بی: گفت و خندید علیرضا

 .زدم پوزخندی

 .دعوا به داره عادت فقط اون نه-

 .گشنگی از مردم بخوریم هارن یه رستوران بریم بیا. بابا کن ولش: گفت و گرفت ضرب فرمون روی علیرضا

 .دادم تکون رو سرم آروم

 .باشه-

 سمتی هر به داشتند ها رو پیاده و خیابون توی سرعت با کدوم هر که مردمی به. شدم خیره بیرون به شیشه از

 همه این هم ها اون بود؟ درگیر فکرشون اینقدر من مثل هم هام اون یعنی. کردند می خرید و رفتند می

 حداقل کاش سوشا، از بود پر فکرم. داشت رو خودش مشغله کسی هر البته داشتند؟ رو صهغ و مشکالت

 هاش کار این بینه می دوست یه مثل رو من اون آخه ولی بود حساسیت روی از هاش کار این و بود عاشقم

 .بپرسم رو هاش کار دلیل و بزنم حرف باهاش حتما فردا باید ؟!چی یعنی دیگه

 کرد می اشاره یا زد می چشمک یا کرد می نگاهم داشت اش همه برد رو من آبروی مریض یسوشا این کالس سر

 من سمت به رو ها نگاه ی همه سوشا جواب و داد تذکر بهش استاد هم سر آخر داره کارم کالس بعد که

 درس به حواسم من شده باعث کالس های خوشکل از یکی: گفت استاد به رو ریلکس و راحت خیلی. کشوند

 نباشه

 هیچی سوشا این. بود بد ریزی آبرو یه واقعا. انداخت بیرونش کالس از ریلکس و راحت خیلی هم استاد و

 اتمام باهاش باید امروز. شه نمی کم ازش چیزی واقعا باشه من آبروی فکر به هم یکم حداقل نیست مهم براش

 کالس از و کردم مرتب ام شونه روی رو مشکیم ی کوله. نشه نزدیک من به دیگه که بگم بهش کال و کنم حجت

 در کنار که دیدم رو سوشا گذاشتم دانشگاه حیاط توی که رو پام بودم گرفته استرس چرا دونم نمی شدم خارج

 به و کردم مرتب رو تیرهم ای قهوه مانتوی و کشیدم پوفی برم سمتش به که کرد اشاره من به و بود ایستاده
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 .رفتم سمتش

 تو؟ چته-

 .دارم کارت کوچه تو بیا: گفت رومآ سوشا

 .شدم کوچه وارد همراهش. رفت کوچه سمت به من از تر جلو خودش

 خب؟-

 

 یا خب بگی هی و وایستی خوای می چقدر بیرمت زور به کنم کولت یا میای: گفت و کرد من سمت به رو روش

 چته؟ بگی

 :گفتم حرص با

 .برم باید دهش دیرم بگو نده لفتش دیگه خوای می چی سوشا آه-

 از رو دستم که این برای من های تقال و برد ماشین سمت به و کشید خودش دنبال رو من و گرفت رو دستم

 .زد رو ماشین قفل و شد سوار عجله با خودشم و ماشین توی چپوند رو من. بود فایده بی بیارم بیرون دستش

 صورت از اون آخه؟ کنی می جوری این چرا وت چته سوشا کن ولم: گفتم داد با و برگشتم سمتش به حرص با

 کار این چی برای خوام می دلیل! کنی می جوری این هم حاال و برد رو آبروم که کالست سر های کار از اون علیرضا

 کنی؟ می رو ها

 .خواد می دلم: گفت و کرد من سمت به رو روش و شد خارج کوچه از و کرد روشن رو ماشین تفاوتی بی با سوشا

 .باش منطقی و جدی یکم تروخدا: گفتم حرص با و کشیدم جیغ یه

 خوای؟ می بوس: گفت و آورد نزدیک رو سرش

 چی؟: شد گرد هام چشم

 !شی ساکت تا کنم بوست خوای می حتما دیگه زنی می جیغ خب: گفت و کرد نگاه جلو به سوشا



www.taakroman.ir  

 

  

 
88 

 

 عاشق یه پسر بد شدم رمان

 کاربر انجمن تک رمان خالدیحمیرا 

 

 :گفتم داد با

 !زنم می حرف جدی دارم من مریضی روانی یه تو-

 یباز استیشن پلی کمی خونمون برم یا بیرون برم دوستم با خوام می امروز من خب خیال بی هانا: گفت ناله با

 .زاری نمی باشم خوب خوام می هی بیا راه هام با یکم چته؟ تو. بگذرونیم خوش و کنم

 :گفتم حرص با باز ولی بودم شده آروم کم یه

 کردی؟ جوری اون چرا رو اون چی؟ علیرضا صورت-

 .نیومد خوشم بود شده نزدیک بهت زیاد مهمونی توی خب: گفت و زد یچشمک

 .زدم پوزخندی

 بزنمش؟ باید نیومد خوشم من و بودی کسی با وقتی دوستتم، منم پس آها-

 .سرش تو بزن کفش با البته: گفت ریلکس و داد تکون رو سرش

 «برسم خوب رو هات ردخت دوست حساب باید بعد به این از پس: »گفتم دلم توی و زدم لبخندی

 ریم؟ می کجا حاال: گفتم آویزون لوچهی و لب با

 

 .خواد می رو پختت دست دلم و گشنمه. من خونه: گفت و کرد نگاهم

 .کردم ماشین شیشه سمت به رو روم

 .ندارم حوصله من بگو هات دختر دوست به-

 .هانا باشم خوب رو امروز یه بزار: گرفت رو دستم سوشا

 یوقت تا داد ادامه رانندگیش به صدا بی و کرد تر بیش رو سرعتش هم اون که شدم خیره جلو به و نگفتم چیزی

 .اش خونه به برسیم که

 میک مارکت سوپر از منم خونه، توی برو تو بیا،: گفت و گرفت سمتم به رو ها کلید سوشا شدم، پیاده ماشین از
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 .کنم می خرید

 شدم وارد و کردم باز رو ها در. رفتم خونه سمت به من و شد دور ازم اسوش گرفتم ازش رو ها کلید مکث کمی با

 موندم مات لحظه یه افتاد سالن به که چشمم

 !نگاه رو هاش لباس شامه؟ بازار جا این خدا وای-

 وای بود تلویزیون روی هم لیش شلوار حتی بود افتاده سوشا های لباس از یکی کردی می نگاه که رو طرف هر

 کنه؟ تمیز و مرتب رو جا این کمی کنه نمی فرصت عنیی جون خدا

 شدل چطور رو خوشکلی اون به خونه. نشستم و کردم پرت گوشهی و برداشتم نفره یک مبل روی از رو تیشرتش

 .که واقعا بریزه؟ بهم جوری این میاد

 :گفت و خندید د،افتا بودم نشسته مبل روی که من به چشمش و شد خونه وارد خرید کیسه عالمه یه با سوشا

 !باشی کرده مرتب رو ام خونه االن داشتم انتظار

 .بگو دخترت دوست به برو نوکرتم من مگه بابا برو: گفتم ریلکس

 کدومشون؟ دقیقا: گفت و آورد گوشم نزدیک رو سرش و ایستاد کنارم

 ؟!داره دختر دوست سرش موهای اندازه که بندازه یادم باید. دادم هلش و گفتم ایشی

 .اتاقش توی کرد پرت و کرد جمع رو ها لباس نور سرعت با و اومد گذاشت آشپزخونه توی که رو هاش ریدخ

 برم داری انتظار چیه: گفت و انداخت نفره سه مبل روی رو خودش خیالی بی با که کردم می نگاهش طور همین

 بزارم؟ کمدم توی و کنم مرتبشون

 .رفتم بهش غرهی چشم

 .ندارم تظاریان هیچ تنبل توی از-

 ینقدرا حالجی مرده چند ببینم کنیم بازی فوتبال کمی و بخوریم بیار چیزی یه آشپزخونه تو برو: گفت و خندید

 !شه می ادعات



www.taakroman.ir  

 

  

 
90 

 

 عاشق یه پسر بد شدم رمان

 کاربر انجمن تک رمان خالدیحمیرا 

 

 

 :گفتم تعجب با

 شده؟ ادعام کی من-

 .دیگه برو شو بلند: گفت و ام شونه به زد یکی

 و چیپس کمی! دیونه این بود خریده تنقالت چقدر وای شدم آشپزخونه وارد و شدم بلند مبل روی از ناچار به

 .بردم هال به و گذاشتم سینی روی هم رو بود خریده که هایی میوه آب. ریختم شیشهی های ظرف توی پفک

 توی هاش دسته از یکی و بود کرده آماده رو قیمتش گرون البته و باحال رنگ مشکی استیشن پلی سوشا

 .ببینم رو هات باخت و بخندم بهت کلی خوام می بیا: گفت و زد چشمکی و کرد نگاهم بود دستش

 .کردم کج رو سرم

 باش خیال همین به-

 رداشتمب رو استیشن پلی رنگ مشکی ی دسته و گذاشتم شیشهی میز روی رو وسایل و نشستم کنارش مبل روی

 .کردن بازی فوتبال به کردم شروع سوشا همراه غرور با و

 ***سوشا***

 .گذاشتم هام گوش ویر رو هام دست

 .شدند کر گوشام دختر؟ تو زنی می جیغ چقدر-

 .بازوم به زد یکی

 کنی؟ می تقلب زنی، می گل هی چرا. توئه تقصیر همهش-

 .خندیدم

 لدب فوتبال جدی. خوری می گل هی و نیستی بلد بازی که شماست از مشکل نیست، من تقصیر خانوم نخیر-

 نیستی؟
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 نم. پسرم من مگه نخیر: گفت و مبل جلوی ی شیشه میزه روی کرد پرت رو تیشناس پلی ی دسته و کرد اخمی

 .ندارم دوست فوتبال اصال

 دادم تکون رو سرم

 .بگیری یاد کن تمرین دیگه بار یه برای نداره اشکال. باختی دیگه نیست مشکلی پس خوبه-

 .شدم بلند مبل روی از و خندیدم. کرد ای دیگه سمت به رو روش آویزون ی لوچه و لب با

 .کن درست برام چیزی یه برو گشنمه، من دیگه خب-

 .خستم ندارم آشپزی حوصلهی من خودته، مشکل: انداخت باال ای شونه

 

 کردی؟ چیکار مگه: گفتم تعجب با

 .ندارم حوصله دیگه سوشا خیال بی: گفت حرص با

 وقتی چقدر که بودم فکر این توی من یول کرد می فکر چی به اون دونم نمی. نشستم کنارش مبل روی دوباره

 .میاد من های لب روی خنده خنده می بلند و شادی با وقتی. میاد بیرون کوری و سوت از خونه جاست این هانا

 دستش توی رو کوتاهش موهای از مشکی موی تار یه کردم نگاهش خوشاینده، برام هاش بازی دیونه و غر غر

 به یهو که زدم لبخندی خورد می حرص داشت انگاری. بود فکر توی کرد می بازی باهاش داشت و بود گرفته

 داره؟ خنده قدر این من باختن! خندی می چی به: گفت و کرد اخمی من لبخند دیدن با و برگشت سمتم

 .گرفتم ازش رو نگاهم

 .اره-

 .بازوم توی کوبید و برداشت رو مبل روی کوسن

 .نشم برنده دیگه بار یه اگه نباشه هانا اسمم. مزه بی-

 .کردم نگاهش
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 بخوریم؟ شام رستوران یه بریم چیه نظرت-

 .شد بلند مبل روی از

 .شن می نگران نگفتم خانوادم به چیزی. خونه برم باید من نه-

 مبر تو با دارم دوست گشنه البته و تنهام من. بیرون ری می دوستت با بگو. خیال بی هانا: گفتم ناراحتی با

 .بیرون

 .رفت بود نفره یک مبل روی که اش کوله سمت به

 .دیگه برو هات دوست از یکی با. شه نمی سوشا نه-

 دادم تکون سری

 .اوکی-

 .کشوند سمتش به رو نگاهم ش خنده صدای. بیاد باهام داشتم انتظار خب بودم شده ناراحت واقعا

 .زنم می زنگ بابام و مامان به شی آماده تو تا میام باشه! شه می ناراحت هم زود چه حاال خب-

 .شنیدم رو هانا غر غر صدای دوباره که رفتم باال ها پله از و شدم بلند جام از و زدم لبخندی

 !نیست همراهم بیرون برای لباس که من-

 .کردم نگاهش

 

 .باشه مناسب کنم فکر پس تره کوتاه هم بیرون مانتوی از پوشیدی دانشگاه برای که مانتویی-

 کشید اش ساده ای سرمه مانتوی به دستی

 .نیست کوتاه هم اصال نخیرم-

 .زدم خندی نیش

 .گی می راست تو اره-
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 عوض لباس داشت حوصله کی بود بیرون مناسب واقعا ایم قهوه تیشرت و مشکی کتان شلوار. شدم اتاقم وارد

 .اومدم بیرون اتاق زا و برداشتم رو گوشیم و پول کیف و آوردم بیرون کمدم توی از رو اسپرتم مشکی کت کنه؟

 شدی؟ مهربون امروز قدر این چرا تو راستی: گفت دید که رو من بود ایستاده در کنار هانا

 به حیاط توی های فرش سنگ روی از که طور همون و رفتیم بیرون خونه از و گذاشتم اش شونه روی رو دستم

 .کردم هانا سمت به رو روم رفتیم می حیاط در سمت

 .باشم خوب بخاطرت و باشم مهربون باهات خوام می و اومده خوشم تو از من که کن فکر تو-

 !گو دروغ: کرد نگاهم تعجب با کمی

 .خندیدم آروم

 .نکن باور تو بودم گو دروغ همیشه من خب اره-

 .کرد نازک چشمی پشت

 .کنم باورت تونم نمی وقت هیچ باش مطمئن-

 کردم نگاهش غمگین

 .«دادم می حق بهش»

 .بستم رو حیاط در و کشیدم عمیقی نفس. شد ماشین رسوا هانا

*** 

 می. بودم اومده خوشم تو از بود گفته که سوشا حرف فکر توی من بودیم نشسته ماشین توی که موقع اون از

 ناراحت که کردم حس کنم نمی باورت وقت هیچ گفتم وقتی چرا خب ولی کرد اعتماد بهش شه نمی که دونستم

 شد؟

 .آورد بیرون فکر از رو من سوشا صدای

 چیه؟ نظرت رستوران ریم می اون از بعد شاپ کافی یه ریم می هفته ساعت هنوز شام برای زوده االن-
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 دادم تکون رو سرم

 

 .خوبه اره-

 بودند اومده شهر مردم تموم کنم فکر بود پارک شاپ کافی جلوی ماشین قدر اون. رفتیم شاپی کافی سمت به

 هب پیاده و کنیم پارک رو ماشین شاپ کافی از دورتر و تر پایین که شدیم مجبور ما همین ،برای.شاپ کافی این

 پارک در جلوی ماشین قدر این هم همین برای و بود تولد شاپ کافی توی. شدیم وارد و رفتیم شاپ کافی سمت

 دنج خب ولی بود پایین طبقه از تر کوچیک باال طبقه. نشستیم میزی پشت و رفتیم باال ی طبقه به ما. بود شده

 دیوار روی عاشقانه نقاشی های تابلو کلی و داشت مشکی سفید های کاغذ هاش دیواره. بود حال با و تاریک و

 بود قرمز رز های گل با گلدان و روشن مربعی شمع تا دو ها میز روی و ای شیشه و گرد هاش میز. بود

 !قشنگیه جای-

 .داد تکون رو سر

 .موافقم-

 .دمکر نگاهش

 !انگار جا این اومدی زیاد هات دختر دوست با-

 .نرفتم هام دختر دوست با وقت هیچ باش مطمئن رو برم تو با که جایی: گفت و کرد نگاهم جدیت با

 من خب ولی داد دستمون به رو منو و اومد سمتمون به خدمت پیش. نگفتم چیزی و انداختم پایین رو سرم

 به ساکت طور همین. داد سفارش خودش برای قهوه و کیک سوشا و دمدا سفارش شکالتی پک آیس یه فقط

 نگاه سوشا به پس افتادم سوال یه یاد که کردم می حس خودم رو رو سوشا خیره نگاه ولی کردم می نگاه اطراف

 .کردم

 نداری؟ ارتباطی هیچ ات خانواده با چرا تو راستی سوشا-
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 .کرد نگاهم تیز

 ندارم؟ ارتباطی اهاشونب من که دونی می کجا از تو-

 .کردم هول

 های اتاق خالیه هم خونت حتی بزنند سر بهت یا بزنند بهت زنگ که ندیدم وقت هیچ من آخه... دونی می خب-

 مه اشکان بودی بیمارستان که بار یه خونت؟ نمیاد کسی وقت هیچ یعنی چرا؟... ندارند هم تخت یه حتی دیگه

 .یستین ارتباط در ت خانواده با که گفت

 گفت؟ چی دقیقا اشکان: کرد می نگاهم جدی

 .دادم تکون رو سرم کالفه

 رسه نمی بهت کسی و نیستی ارتباط در ت خانواده با تو گفت اون خب.نده جواب سوال با رو سوالم سوشا آه-

 .باشم مواظبت باید من

 

 شدی؟ من خونه دیگه های اتاق وارد کی تو: گفت جدیت همون با دوباره

 .کردم نگاهش مظلوم

 .زدم هم هات اتاق به سر یه من... من... خرید رفتی تو خونت اومدم که اول بار برای روز همون... من خب-

 .کشید عمیقی نفس

 رو من م خانواده که این دوما و نمیاد خوشم زیاد کنی کم فضولیت از کن سعی ولی مهربونم من امروز که خوبه-

 .انداختند بیرون خونه از

 .کردم نگاهش بهت و بتعج با

 چرا؟! چی-

 .داد تکون رو سرش خیالی بی با
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 .اومد نمی خوششون هام کار از-

 !«برم؟ کنم ولت باید نمیاد خوشم کارهات از منم»

 هام گذرونی خوش خیال بی نتونستم من خب برم خونه از یا بشم هام کار این خیال بی یا گفت بابام: داد ادامه

 .رفتم خونه از پس بشم

 دیدنت؟ نمیان اونا یا زنی نمی سر بهشون اصال یعنی وقته؟ چند: گفتم تعجب اب

 می سال دو: گفت آروم و کرد حلقه بود آورده خدمت پیش قبل دقیقه چند که قهوهی فنجون دور رو دستش

 .اصال هرخمشا بابا ولی زنه می زنگ بهم سارا مامان گاهی. ندارم رو خونه اون به رفتن حق منم نمیان اونا نه. شه

 میاری؟ در رو خودت خرج چطور پس: گفتم ناراحتی با

 .زد خندی نیش

 .ندارم پول و کار مشکل منه اسم به شرکت یه و خونه اون-

 .انداختم باال رو آبروم

 !که ارزه نمی ت خانواده از دوری به شی نمی هات کار این خیال بی چرا خب-

 .خورد اش قهوه از قلوپ یه

 .رفتم بد کارهای سمت دوباره دلیل و بهونه یه به بشم خیال بی خواستم که ارب هر. تونم نمی-

 دست هاش گذرونی خوش و ها کار از تونه نمی اون. پکم آیس خوردن به کردم شروع آروم آروم و شدم ساکت

 دارم؟ دوسش و کنارشم هنوز چرا پس شم می ناراحت و میاد بدم کارهاش از که منم. بکشه

 .آورد خودم به رو من صداش

 

 .بریم زود، بخور-

 .خوردم رو پکم آیس تند تند و دادم تکون باشه معنی به رو سرم
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 تاریک هوا. کردیم حرکت ماشین سمت به آروم آروم شاپ کافی کنار رو پیاده توی و اومدیم بیرون شاپ کافی از

 .بود کرده روشن رو هوا از کمی رو پیاده کناری های برق تیر و شاپ کافی در سر رنگی های چراغ و بود شده

 و ها زن صورت روی های اخم و ها خنده به حرکت، حال در مردم و ماشین به کردم می نگاه اطراف به طور همین

 .کرد می نگاهم لبخند با که کردم نگاه سوشا به تعجب با نشست کمرم روی دستی یهو که مردها،

 سوشا؟ کنی می چیکار-

 .کنم می بغلت: گفت ابجذ و زیبا لبخند همون با

 زشته کن ولم: گفتم حرص با

 .کشید خودش سمت به رو من و گرفت تر محکم رو کمرم. بیارم بیرون دستش توی از رو کمرم که کردم تقال و

 .بخور تکون کم-

 بازوش به زدم یکی حرص با

 ها؟ میزنمت. دیگه کن ولم-

 .خندید

 .بچه رسه نمی بهم زورت! بزنی رو من خوای می تو تو؟-

 .کشید بیرون پام زیر از رو پاش. دادم فشار پاش روی رو پام

 .وحشی-

 .کردم نگاهش نمایی دندون لبخند با

 رسه؟ نمی بهت زورم که اینه نظرت هنوز-

 .داد تکون رو سرش

 .البته-

 .گرفتم دستم توی رو ام کوله
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 .شه عوض نظرت تا سرت تو بکوبم رو ام کوله باید پس-

 .رفت عقب قدم یک و برداشت مرمک روی از رو دستش

 .تونی نمی-

 

 به کرد شروع دید عقرب در قمر رو وضعیت وقتی هم اون. ببرم هجوم سمتش به تا بود کافی کلمه همین

 .کنم داغون رو مغزش ش کله توی ام کوله کوبیدن با داشتم قصد جدی خیلی و دویدم می دنبالش. دویدن

 .خورد پیچ پام یهو که برسیم ماشین به بود نمونده چیزی. دنبالش منم و دویید می اون

 ...آی-

 .زد زانو کنارم و اومد سمتم به و برگشت عجله با سوشا. زمین روی افتادم

 هانا؟ شد چی-

 .دادم فشار هم روی محکم درد از رو هام چشم

 .خورد پیچ... پام-

 گرفت رو دستم

 بیمارستان؟ ببرمت شی بلند تونی می-

 .کشیدم عمیقی نفس

 .نیست رفتن دکتر به الزم خورده پیچ فقط نیست چیزی نه-

 .نشستم دوباره همین برای وایستم پام رو نتونستم ولی شم بلند خواستم

 .کنه می درد خیلی! وایستم پام روی تونم نمی-

 تنشس من به پشت ولی روم به رو سوشا. بود زیاد خیلی دردش. کردم نوازش رو پام مچ روی آروم دستم کف با

 .کنم کولت بده رو دستت-
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 .کردم نگاهش تعجب با

 .شم می خوب بشینم کمی نیست الزم نه چی؟-

 جا این کسی که زشته نگو. کن حلقه گردنم دور رو دستت هانا: گفت اخم با و چرخوند سمتم به رو سرش

 .زود نیست،

 .گرفتم هاش چشم از رو نگاهم

 .سوشا نه-

 .بود من روی هنوز سوشا جدی نگاه. نبود اطراف اون کسی. کردم گاهن اطراف به کمی. کرد نگاهم جدی فقط

 بدون سوشا. کردم حلقه کمرش دور رو پاهام ترس از شد بلند وقتی. کردم حلقه گردنش دور رو دستم مجبوری

 .بستم رو هام چشم و گذاشتم اش شونه روی رو سرم. حرکت به کرد شروع آروم حرفی

 

 اون بدون چطور پوستیش، زیر های خوبی ی همه با هاش، بدی همه با بودم سرپ این عاشق منم خدا، وای»

 «کنم؟ فراموش رو دادم انجام سوشا با که کوچیکی چند هر های کار این چطور کنم؟ زندگی

 .کردم باز رو هام چشم و اومدم بیرون فکر از سوشا داد صدای با

 راه تونه نمی خورده پیچ پاش زنم! چیه برای دیگه نتخورد تأسف کنی؟ می نگاه داری چی به. زنمه آقا: سوشا

 خانم؟ زدی زل چی به چه؟ شما به کردم کولش بره

 «زنمه؟ گفت می من به داشت»

 تأسف و تعجب به ما از تر دور کمی که مردی و زن به چشمم که کردم بلند اش شونه روی از کمی رو سرم

 .افتاد کردند، می نگاهمون

 .«رفت آبرومون خدا وای»

 گوشش کنار و گذاشتم دهنش روی رو دستم که بگه چیزی دوباره خواست سوشا. گذشتند کنارمون از مرد و زن
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 .دیگه رفتند کن ولشون. زشته سوشا، کنم می خواهش: گفتم

 .گرفت دستم از کوچیکی گاز سوشا

 وحشی-

 ...بی کنم؟ کول رو وت من چی ها اون به آخه دارند چیکار ما به ملت این دونم نمی من: گفت حرص با

 .گذاشتم دهنش روی رو دستم که بده فحش دوباره خواست

 اعصابی؟ بی چقدر تو بسه شد تموم. دیگه نده فحش-

 من و کرد باز رو ماشین در رسیدیم ماشین کنار به. برداشتم دهنش روی از رو دستم منم که کشید عمیقی نفس

 .دکر نگاهم. شد سوار خودشم و گذاشت صندلی روی رو

 بیمارستان؟ بریم بهتره، پات-

 .کردم نگاه پام به و دادم تکون رو سرم آروم

 !بهتره کنم فکر دونم نمی-

 کنم؟ کولت من داشتی دوست فقط انگاری: گفت و خندید

 .اش شونه به زدم یکی

 .سوشا کنی کولم خواستی خودت. مزه بی-

 زنمه؟ گفتی چرا حاال: گفتم که کرد روشن رو ماشین. نگفت چیزی و خندید

 .انداخت باال ای شونه

 

 گشت تحویل جا همون دوستمه گفتم می اگه که کردند می نگاهمون جدی و تأسف با همچین گفتم؟ می چی-

 .دادن می ارشادمون

 .نگفتم چیزی و زدم لبخند



www.taakroman.ir  

 

  

 
101 

 

 عاشق یه پسر بد شدم رمان

 کاربر انجمن تک رمان خالدیحمیرا 

 

 .«اومد نمی بدم هم زنم کلمه از خب»

 بخوریم؟ ساندویج بریم چیه نظرت. پرید رفتنم رستوران حس: گفت و کرد نگاهم سوشا

 .دادم تکون سری

 .عالیه-

 همبا که وقتی و خرید رو ها ساندویج که وقتی رانندگی، طول کل توی. کرد رانندگی سکوت توی و زد لبخندی

 چرا؟ دونستم نمی من و گفت نمی چیزی و بود ساکت سوشا خوردیم می رو ها ساندویج ماشین توی

 .کردم نگاه جذابش صورت به کمی و برگشتم سمتش به. داشت نگه که خونمون کنار

 بودی؟ ساکت اش همه چرا ناراحتی، من دست از تو-

 .کرد نگاهم و زد لبخند

 !بودی ساکت هم تو ولی بگم چی دونستم نمی فقط نیستم، ناراحت تو از اصال نه-

 .انداختم باال ابرویی

 .تو مثل منم-

 رد جلوی سوشا بشم خونه حیاط وارد که وقتی تا شدم ادهپی و کردم خداحافظی.کرد نگاهم فقط و نگفت چیزی

 حس. کردم حرکت خونه سمت به آروم و گرفتم فاصله حیاط در از شنیدم که رو ماشینش شدن دور صدای. بود

 های کار از بتونه کاش. باشه طور همین همیشه کاش بودم گذرونده سوشا کنار رو خوبی شب داشتم؛ خوبی

 .بگیره فاصله بدش

 .کردم آسمون به رو روم و کشیدم عمیقی نفس

 این از تا باشه داشته حسی من به اونم بشه خوب سوشا کن کمک نشسته دلم توی عشقش که حاال جون خدا-

 .بشم خالص ها ناراحتی و سردرگمی

*** 
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 هانا؟ هانا؟-

 شب اون از ودمب دلخور دستش از خیلی ایستادم. اومد می سمتم به دو با داشت سوشا برگشتم صدا سمت به

 رو هام تلفن جواب و نزده زنگ بهم حتی و بودمش ندیده دیگه بود کرده کولم و بودیم رفته بیرون هم با که

 بود شده تنگ زیباش لبخند و جذاب صورت دیدن برای خیلی دلم و بودمش ندیده من بود روز سه. بود نداده

 

 کنارم که همین. ناراحتم دستش از که بفهمه تا کنم دبرخور باهاش جدی یکم که بودم داده قول خودم به ولی

 .برد کوچه درون به خودش دنبال به رو من و گرفت رو دستم رسید

 کنی؟ می چیکار-

 روی گشادی لبخند بود ریخته صورتش توی طرف یه از لختش مشکی موهای کرد من سمت به رو روش و ایستاد

 .باشم جدی یکم باید خب ولی بود شده ذره یه براش دلم اینکه با کردم اخم. بود هاش لب

 چیه؟ واسه اخمت! دختر تو چته: گفت و خندید

 .کردم نگاهش جدی خیلی

 .دیرمه برم باید بگو، رو کارت-

 آورد صورتم نزدیک رو سرش و اومد نزدیک

 ناراحتی؟ من دست از-

 .کردم نگاه ای دیگه طرف به

 باشم؟ ناراحت باید چرا نه-

 خودم به یهو بودم شوک توی که کمی. رفتم فرو گرمش بغل توی من و کرد حلقه هام شونه دور رو دستاش یهو

 .گرفت فاصله ازم حرفی هیچ بدون اونم. بیام بیرون بغلش از که کردم تقال و اومدم

 .ناراحتی رفع برای هم این-
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 .کردم نگاه اطراف به ناراحتی و نگرانی با

 نیستی؟ من آبروی فکر به اصال تو چرا-

 خوشکله؟! کیه خانم آبرو این حاال: گفت و خندید

 .کشیدم پوفی

 کوچه؟ این توی آوردی رو من چی برا حاال. مزه بی-

 .کرد اشاره دستش توی کارت به

 .گرفت سمتم به رو کارت.« گیجم بس از بودم؟ ندید دستش توی رو کارت این االن تا چرا من وا»

 .باشی هم تو خوام می. تولدمه امشب-

 .گرفتم ازش رو منگاه

 .نمیام. پسندم نمی اصال رو شما های مهمونی من مرسی نه-

 

 .بیا کنیم می حال کلی گذره می خوش بهمون. ست ساده مهمونی یه هانا جون: گفت و خندید

 .دادم تکون نه معنی به رو سرم

 .مرسی نه-

 .برمت می زور به و خونتون جلو میام خودم که هم نیومدی. اومدی که اومدی: گفت و شد جدی

 .آورد نزدیک رو سرش

 .جدیم هم خیلی-

 .کردم نگاه رفتهش راه به تعجب با کمی. رفت بیرون کوچه از و شد رد کنارم از و کرد نگاه صورتم به کمی

 !ها کنم ناز یکم خواستم می. دیونه وا-

 می انجام جا اون رو هام یدخر همیشه که پاساژی سمت به راست یه و گرفتم ماشین یه و اومدم بیرون کوچه از
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 بیرون پاساژ از. نگرفت رو چشمم هیچی ولی کردم زیرورو رو ها مغازه تک تک و شدم پاساژ وارد. رفتم دادم

 غازهم توی رفتم پس. بنظرم نبود بدک که داشت ویترنش توی مشکی لباس یه پاساژ کنار بزرگ مغازه که اومدم

 .بکنم امتحانی یه تا

 .کنم پرو خوام می رو ویترین توی آستین بدون مشکی باسل اون. آقا سالم-

 اتاق وارد گرفتم رو لباس. آوردش برام و رفت لباس سمت به و داد تکون سری بود میانسال مرد یه که فروشنده

 روی ی پارچه و حریر لباس زیر پارچه جنس و نداشت آستین که مشکی لباس یه پوشیدم رو لباس. شدم پرو

 و تنگ اش تنه باال. شیک و ساده خیلی بود تر بلند کمی پشت از و زانو روی تا جلو از و گرد یقه. بود گیپور حریر

 همین که گرفتم تصمیم پس. بود اومده خوشم ازش و بود نشسته تنم توی. داشت چین کمی و دامنی پایین

 توی و رفتم فروشی کفش متس به شدم پاساژ وارد دوباره و خریدم رو لباس و اومدم بیرون مغازه از. بخرم رو

 داشت، بند پا مچ دور و بسته جلوش که بلند پاشنه مخمل مشکی کفش جفت یه به چشمم اول نگاه همون

 جفت یه مغازه یه توی فقط داشتم هم مشکی دستی کیف. خریدم رو ها کفش همون. نشست دلم به و افتاد

 هرش توی خیلی که فروشی عطر کلوپ سمت به و دماوم بیرون پاساژ از و خریدم سفید ولی گل شکل به گوشواره

 نداشت کم هیچی از و بود پولدار بچه یه اون خب بخرم چی براش دونستم نمی اصال راستش. رفتم بود، معروف

 که شلوغ و شیک و بزرگ مغازه به. نبود ذهنم توی خاصی چیز هم عطر جز. داشت رو ها بهترین چیز همه از و

 عطر شیشه یه هم اون که خواستم رو عطر برند ترین معروف و ترین بو خوش و هترینب دار مغازه از رسیدیم

 مغزم گفت رو مبلغ وقتی راستش. آورد بود کریستالی و ای دایره شکل به و شیشه هم سرش که ساده مشکی

 زیچی مبلغ این سوشا برای که دونم می! تومان هزار۸۰۰  زمین روی بیفتم جا همون بود نزدیک کشید سوت

 که رو ماهی چند انداز پس تموم سوشا بخاطر ولی. بود زیاد کمی من ی خانواده و من برای خب ولی نیست

 .بیاد خوشش سوشا که امیدوارم. کشیدم عمیقی نفس و اومدم بیرون مغازه از. خریدم رو عطر و دادم داشتم

 .کردم حرکت خونه سمت به و گرفتم تاکسی
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*** 

 

 تاقا توی که جالباسی روی دستیم کیف و مشکی نازک شال همراه و آوردم بیرون تنم از رو بلندم سفید مانتوی

 اخلد بزرگ آینه یه و جالباسی تا چند که امشبه برای کنم فکر فقط بود خالی سوشا های اتاق این. گذاشتم بود

 و ازکن ساپورت یه کاش ولی. بود خوب خیلی و بود نشسته تنم توی لباسم ایستادم آینه جلوی. گذاشتند اتاق

 اون مطمئنم چند هر باشم معذب که شد می باعث ولی کم که چند هر لختم پاهای. پوشیدم می لباسم روی کت

 و صاف که موهام به دستی. نمیاد چشم به برابرشون در من لباس که بینم می رو هایی لباس و ها دختر پایین

 گونه رژ کمی و هام لب به کالباسی رژ کمی و دودی مها چشم آرایش. کشیدم بودم ریخته صورتم توی کج کمی

 .اومد می بهم خب ولی بودم ساده خیلی. بودم زده هام گونه به کالباسی رنگ به و کمرنگ

 پسر دختر کمی تعداد فقط چون بودند نیومده ها مهمون هنوز که انگار. اومدم پایین ها پله از و خارج اتاق از

 هم با و ایستاده ها پله پاگرد کنار که پسر تا چند نگاه شد باعث هام کفش تق تق صدای. بودند سالن توی

 هب. گذشتم کنارشون از توجه بی و باشم ریلکس کردم سعی من ولی برگرده سمتم به کردند می بش و خوش

 میزی پشت صندلی روی و رفتم بودند گذاشته سالن وسط یا و کنار و گوشه که هایی صندلی و میز سمت

 گذاشته طویل و بزرگ میز یه طرف هر و بودند گذاشته مشروب کوچیک های بار خونه، از هایی گوشه. نشستم

 .رنگارنگ های شیرینی و میوه ژله، از بود پر ها میز روی که بودند

 باکالس، و پولدار های پسر و ها دختر شدند تر بیش و اومدن شاهد بار هر. بودم نشسته من که جایی اون

 اسوش منتظر بار هر. بودم زیبا و ساده هایی دختر گاهی و غلیظ آرایش و زننده های لباس با هایی دختر و الکچری

 امج از هام لباس بخاطر تونم می که جایی تا کردم می سعی باید. نبود ازش خبری هیچ ولی تو بیاد در از که بودم

 رت راحت که این برای حتی شد؛ می بودنم معذب باعث خیلی لختم پاهای واقعا نباشم دید توی که نشم بلند

 .رسوند در دم تا رو من علیرضا جا این بیام
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 طولش چقدر! عروسه مگه نمیاد؟ چرا سوشا این. »گرفتم ضرب میز روی بودم زده مشکی الک که هام ناخن با

 صدای. تاداف اومد می پایین ها پله از داشت که سوشا به نگاهم که کردم بلند رو سرم و کشیدم پوفی.« ده می

 جذب مشکی شلوار و کت اون توی سوشا دیدم می که چیزی تنها نبود مهم برام اصال ها پسر داد و دست و جیغ

 هاش دوست برای دستش یکی اون با و بود کرده تنگش شلوار جیب داخل رو هاش دست از یکی. بود زیباش و

 به رو دلم تر بیش همیشه از کشش ردخت لبخند اون و بود ریخته صورتش توی موهاش. داد می تکون دست

 بازم بگم پسر این جذابیت از چی هر بگم چی خدا وای کراواتش، اون و کت زیر سفید پیرهن. انداخت می لرزه

 .اومد می بهش که چقدر و دیدمش می شلوار و کت و رسمی لباس توی که بود باری اولین این! کمه

 ها پله اون از داره مشهور فرد یه که انگار کردند می داد و یغج و زند می دست براش همچین هم ها مهمون این

 فرد یه به شباهت بی داد می تکون براشون که دستی اون و خاص ژست اون با سوشا خب ولی میاد پایین

 .بود نظیر بی اون من خدای. نبود مشهور

 خون باید من رو امشب. نمخا هانا شد راه به کردنت دق و خوردن غصه و خوردن حرص بساط که سرت تو خاک»

 .«بخورم حرص جلف های دختر این و سوشا دست از باید که قدر این بشم جگر به

 ریلکس و بودم نشده بلند جام از من. کرد می پرسی احوال اقوام و دوستان با که بود سوشا به هنوز چشمم

 سمت به. داشت زیبایی و مالیم ایشآر و بود تنش بلندی قرمز لباس که دختر یه. کردم می نگاه سوشا به داشتم

 

 با دختر و کرد باز ازم رو هاش دست دید که رو اون ولی بود داده دست ها دختر ی همه با سوشا. رفت سوشا

 .کشیدم مانند آه نفسی. رفت سوشا بغل توی ناز

 .هانا اولشه تازه این-

 هوی که شدم بلند جام از. افتاد سمتم به لبخند با. افتاد من به چشمش سوشا یهو. گرفت فاصله سوشا از دختر

 .«نبود یادت اصال رو من که تو. باش خیال همین به سمتت؟ بیام من داری انتظار چیه. »کرد اخم
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 نداره؟ آستین لباست چرا هانا،: گفت حرص با رسید من به که همین

 چرا: گفت نباشه بلند کرد می سعی که صدایی و عصبانیت با. پاهام به افتاد چشمش یهو بگم چیزی خواستم تا

 هانا؟ لخته پاهات

 من؟ به دادی گیر لخته پاهاشون دخترات دست و دختر همه این! چیه مگه خب وا،: گفتم تعجب با

 .کوبید میز روی رو دستش کف

 هانا؟ کنی می مقایسه اونا با رو خودت تو... تو-

 بدون و گرفت من از و نگاهش. کرد صداش هاش دوست از یکی که بگه چیزی خواست و کشید عمیقی نفس

 .شد دور ازم چیزی گفتن

 دو های دختر و ها دوست با داشت خوشحال و ریلکس خیلی که بود سوشا به نگاهم. نشست گلوم توی بغض

 .خندید می برش رو

 .دیگه های دختر برای هات خنده و لبخند و خوشی منه، برای هات اخم و زدن داد-

 نشسته تنش توی خیلی مشکیش شلوار و کت. اومد سمتم به تیره قهوهی های شمچ و مشکی موهای با پسری

 .ایستاد کنارم. بود

 دید؟ می من به رو رقص دور یه افتخار. تنهایید که شماست به چشمم موقع اون از من ببخشید. خانم سالم-

 رو هام دندون. افتاد لندشب های خنده و سوشا به چشمم دوباره که داره حوصله کی بابا خیال بی بگم، خواستم

 .زدم لبخند و کردم پسر به رو. شدم بلند جام از و دادم فشار هم روی

 .البته-

 و کرد نگاهم لبخند با که رفتیم می رقصیدند می باهم ها پسر و دختر که جایی سمت به داشتیم پسر همراه

 دونم؟ نمی هنوز رو شما اسم من دونید می: گفت

 .هانا-



www.taakroman.ir  

 

  

 
108 

 

 عاشق یه پسر بد شدم رمان

 کاربر انجمن تک رمان خالدیحمیرا 

 

 .گذاشتم اش سینه روی رو دستم و ایستادم روش به رو منم و گذاشت رمکم روی رو دستش

 .خانم هانا خوشبختم هستم مهران منم-

 

 .زدم جونی کم لبخند

 .همچنین مرسی-

 بود رفته کجا دونم نمی. دیدمش نمی سالن توی که بود سوشا دنبال نگاهم اش همه من رقص طول توی

 !بیرون برم باید کمی من شیدببخ: گفتم مهران به رو و زدم لبخندی

 .گرفت فاصله ازم و برداشت کمرم رو از رو دستش مهران

 .بفرمایید البته-

 و بزارم سالن توی میز روی های کادو میون رو کادوم خواستم می رفتم ها پله سمت به و گرفتم فاصله ازش

 رو شد می ناراحتیم باعث اش ههم که هایی صحنه دیدن و هاش مهمون و خونه اون حوصله اصال. خونه برگردم

 .نداشتم

 و ها اتاق از یکی دیوار به بود داده رو اش تکیه که سوشا به افتاد چشمم گذاشتم باال طبقه توی که رو پام

 .کردم هول کرد می نگاه من به داشت

 کنی؟ می چیکار جا این کردی ول رو هات مهمون! جایی این تو... تو-

 .بشه من قد هم تا آورد پایین رو سرش اومد سمتم به و زد پوزخندی

 !خوبه که هم رقصیدند-

 زیاد خیلی دیگه که هم الکلش بوی و بود شده قرمز هاش چشم. کردم می نگاهش داشتم فقط و نگفتم چیزی

 روم به رو و چسپوند دیوار به رو من و گرفت رو بازوم. شد می واویال وگرنه رفتم می در دستش از باید فقط. بود

 بودی؟ شده بلند جات از چرا: کشید می بازوم روی گونه نوازش و آروم انگشتش با دایستا
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 شدم؟ می بلند نباید چرا: گفتم تندی با

 نسال توی هم من رقصیدی؟ می الدنگ ی پسره اون با چرا. نبود مناسب لباست چون: گفت عصبانیت و حرص با

 .صیدمرق می باهات خودم گفتی می خواست می رقص دلت اگه بودم

 .کردم ای دیگه سمت به رو نگاهم

 .رقصیدی می باهاشون و دادی می رو دیگه های دختر جواب باید همهش کردی نمی فرصت که تو-

 .کرد نگاه هام چشم توی

 .من سمت نیاد ای دیگه کس هیچ تا پیشم اومدی می تو-

 چه شحرف که کنم فکر تر بیش ذارن کاشت هام لب روی که ای بوسه با البته و بود جوری یه حرفش نگفتم چیزی

 شده گرد تعجب فرط از که هایی چشم و بهت با و بودم شک توی فقط من. کوتاه و آروم ای بوسه. داشت معنی

 هک شد باعث سوشا سر پشت از خنده از پر صدایی که بگه چیزی تا کرد باز لب. کردم می نگاهش داشتم بودند

 .برگرده سر پشت به

 

 .بیا اومده کیک االن. شب واسه بزار نیست ها کار این وقت االن کنی؟ می کارچی سوشا داداش-

 کله بخاطر رو پس صورت من که خداروشکر. داد رفتنش از نشان شد می تر کم بار هر که هاش قدم صدای بعد و

 به رو پشتش و گرفت فاصله ازم سوشا. باشه ندیده رو من طور همین هم اون که بودم امیدوار و ندیدم سوشا

 .کرد من

 پایین بیا-

 گذاشتم لبم روی رو دستم. رفت پایین ها پله از خودش و

 «کثافت ی پسره»

 حسی هیچ و بود مست که این داد می بهم بدی حس اما بود شیرین که این با اش بوسه خیلی، بودم ناراحت
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 .بود آور عذاب برام خیلی نداشت بهم

 جلهع با و رفتم پایین ها پله از. دنبالم بیاد که دادم پیام علیرضا به و مپوشید رو شالم و مانتو و شدم اتاق وارد

 .رفتم ها خدمت پیش از یکی سمت به. نبینه رو من سوشا تا شدم خارج سالن از

 خانم؟-

 .برگشت سمتم به

 جانم؟-

 .زدم نیمهی نصف لبخند

 .رمدا عجله یکم برم باید من بدید راهی آقای به رو من کادوی این ببخشید-

 .بپرسه شد باعث که بود صدام توی بغض کنم فکر کرد نگاهم کمی

 خانم؟ خوبه حالت-

 .دادم تکون رو سرم

 .اجازه با. بود هانا طرف از بگید. مرسی خوبم من بله-

 در از تر پایین کمی حیاط از بیرون و گذشتم حیاط های فرش سنگ روی از دو با. شدم خارج خونه از عجله با و

 .نبینه رو من اومد بیرون سوشا اگه که ایستادم اریکیت توی خونه

 ایپ جلوی و آورد تر پایین رو ماشین هم اون و اومدم بیرون تاریکی از که ایستاد در کنار علیرضا دقیقه ده از بعد

 .شدم سوار. ایستاد من

 .شدم مزاحمت باز ببخشید اومدی که مرسی سالم-

 .زد لبخندی

 

 .هخال دختر کنم می خواهش-
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 شدم خیره بیرون به و نگفتم چیزی

 «شدم؟ نمی ناراحت بار هر و گشتم می بر خوشحالی با مهمونی یه از من شد می کی»

*** 

 روی بیفته سوشا چشم به چشمم لحظه یک نداشتم دوست اصال شدم کالس وارد و انداختم پایین رو سرم

 شستن صندلی ی دسته روی دستی. دادم بیرون فوت با رو نفسم. کردم نگاه تخته به مستقیم و نشستم صندلی

 .افتاد سوشا عصبی های چشم به نگاهم کردم بلند رو سرم «یاخدا»

 .رفتی می بعد گفتی می خالی و خشک تبریک یه حداقل-

 .بود برده بهت توی رو من خورد می بینیم به که ادکلنی بوی فقط فهمیدم نمی رو هاش حرف من اما

 !«شه نمی باورم خدا وای زده؟ من ادکلن از یعنی»

 .مبارک تولدت: گفتم آروم و کردم باز لب

 .دارم کارت بعدا خب ولی نیست جاش االن خانم، گفتی می دیشب باید: زد پوزخندی

 .نکرد نگاهمم حتی و نشست خودش صندلی روی و گذشت کنارم از و برد جینش شلوار جیب داخل رو دستش

 از نور سرعت با من تا شه تموم زود کالس داشتم آرزو فقط گه می چی داستا دونستم نمی اصال. اومد استاد

 باز و دادم می گوش رو هاش حرف بودم عاشقش بودم، دیونش بودم، ساده. بشم خارج سوشا دید از و جا اون

 جوری این. افتاد نمی چشمش به چشمم و رفتم می باید فقط شدم می دور ازش باید فقط. شدم می خامش

 کی تا نبود بشو عوض اون. شکستن دل و عذاب همه اون بود بس ناراحتی، و زاری گریه شب بود بس .بود بهتر

 تموم کالس. بود بس دیگه نه دیدمش؟ می اون و این بغل توی باید کی تا کردم؟ می تحمل و دیدم می باید

 رو سوشا صدای هک گذشتم می راهرو از داشتم. شدم خارج کالس از و کردم جمع رو وسایلم سرعت با شد

 .رفتم بیرون حیاط و راهرو از دو با زد می صدا رو اسمم داشت که شنیدم

 که کردم می تکرار خودم با هی
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 .«برو فقط نده، رو جوابش نکن، نگاهش. برنگرد. هانا برو فقط. برو گمشو فقط. نده رو جوابش. کن ولش هانا»

 .کن صبر لحظه هی دارم کارت کنی؟ نمی صبر چرا توام با هانا هانا؟-

 یکی به بار هر و رفتم می راه سرعت با داشتم همچین رو پیاده به رسیدم. رفتم می فقط و بودم شده کر من اما

 دلیصن پشتی به رو سرم. شدم سوار و گرفتم تاکسی یه خیابون سر. دیونم کردند می فکر همه که زدم می تنه

 .کشیدم راحت نفس یه و دادم تکیه

 .«شدم راحت آخیش»

 

 شماست؟ دنبال قرمزه المبورگینی همون! قرمزه ماشین این: گفت راننده آقای یهو که بستم رو هام چشم

 یاخدا-

 ام دنبال داره سرعتی چه با ماشین با سوشا که دیدم می داشتم عقب ی شیشه از کردم نگاه عقب به سرعت با

 .کردم راننده سمت به رو روم میاد

 .دم می بهتون بخواید چقدر هر. کنیم گمش دبری سرعت با تروخدا آقا-

 .کرد تر بیش رو سرعتش عوض در و نگفت چیزی راننده

 با قدر اون و شد نمی خیال بی سوشا ولی بود کرده پایین و باال رو ها کوچه و ها خیابون تموم بیچاره راننده

 رو جوابش من و زد می زنگ هم ارب هر. بزنه ماشین به پشت از بود نزدیک بار هر که اومد می دنبالمون سرعت

 چقدر من و ده می تامون سه دست کار یه داره نگه که نگم راننده به اگه که بود داده پیام سر آخر و دادم نمی

 وارد. گذشت می ها کوچه پس کوچه از و کرد می رانندگی داشت دقت و جدیت با چقدر که بودم راننده نگران

 .زد غروری با لبخند راننده ندیدم رو سوشا ماشین که مکرد نگاه سرم پشت به شدیم کوچهی

 !کرد گممون انگاری-

 .کشیدم راحتی نفس



www.taakroman.ir  

 

  

 
113 

 

 عاشق یه پسر بد شدم رمان

 کاربر انجمن تک رمان خالدیحمیرا 

 

 .انداختم دردسر توی هم رو شما راننده آقای مرسی خداروشکر، اره-

 .انداخت پایین رو سرش و کشید گندمی جو موهای توی دستی

 .خانم کنم می خواهش-

 .آوردم بیرون رو پولم کیف و بردم مشکیم ی کوله داخل رو دستم

 .بیفتید دردسر توی هم شما خوام نمی رم می پیاده دیگه رو بعد به جا این از. شم می پیاده جا همین دیگه من-

 خدمتتون؟ بدم چقدر

 .کرد نگاهم مهربونش ای قهوه های چشم اون با راننده مرد

 .میام بعدشم به جا این از دماوم دیگه جا این تا نداره اشکال رسونمتون می برید جا هر تا خانم-

 .دادم تکون نه معنی به رو سرم

 .دم نمی زحمتتون این از تر بیش دیگه رم می خودم ممنون نه-

 .گرفتم سمتش به رو تومن هزار سی

 خدمتتون؟ بدم دیگه چقدر که بگید کمه اگه بفرمایید-

 .ممنون زیاده، هم خیلی خانم نه: گفت و گرفت رو پول خجالت با

 

 پایین ی شیشه از بستم رو در و شدم پیاده ماشین از و گذاشتم کیفم داخل رو پولم کیف و دادم تکون یسر

 .بردم داخل رو سرم ماشین اومده

 .تروخدا ببخشید مرسی، بازم-

 .زد لبخندی راننده

 .سالمت به خانم، کنم می خواهش-

 .نبود سوشا از خبری شدم خیره اطراف به و کشیدم عمیقی نفس گرفتم، فاصله ماشین از و دادم تکون سری
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 کوچه توی ترس با و آروم آروم هم من و شد خارج کوچه از و زد دور تاکسی. باشه کرده گممون کال که امیدوارم

 .کردم حرکت کوچه انتهای سمت به خلوت ی

 می تر بیش داشت من ترس و شد می تاریک داشت کم کم هوا و بود شش ساعت کردم نگاه مچیم ساعت به

 .شد

 .تویی مکافات و بدبختی این تموم بانی و باعث که سوشا نگذره ازت خدا-

 یه که انداختم قدیمی های خونه از یکی به نگاهی شدند روشن کم کم بودند کوچه توی که هایی خونه چراغ

 وزر تون چشم که شدم خارج کوچه از سرعت با و کردم تند پا. کرد می نگاه به داشت که دیدم پنجره توی رو پسر

 هک برگردم صدا سرو بی خواستم. بود ایستاده ماشینش کنار و دیوار به بود داده رو اش تکیه سوشا نبینه بد

 متأسفانه که گرفتم سر از رو دویدن سرعت با و کردم کوچه سمت به رو روم. دید رو من و کرد بلند رو سرش

 .کشیدم خفیفی جیغ. کشید رو زومبا و رسید بهم باالخره و بود تر بیش من از سوشا سرعت

 .برم بزار تروخدا کن ولم-

 .زد زل هام چشم به عصبی و قرمز های چشم با و داد فشار رو بازوم

 می جوری این داری چرا تو چته هانا؟ کنی می فرار من از داری چی برای روانیم؟ من سادیسمیم؟ من قاتلم؟ من-

 .همین بزنم حرف باهات خواستم می فقط کنی؟

 که انگار و کرد می سنگینی گلوم توی بغض کردم می حس دهنم توی رو اشک شوری. شدند سرازیر هام اشک

 .بگم چیزی تونستم نمی شدم می خفه داشتم

 مرگته؟ چه بگو شدی؟ الل هان؟: گفت داد با و داد فشار رو هام بازو تا دو

 دیده پنجره توی که پسری و شد باز بود کوچه توی که قدیمی خونه همون رنگ آبی در که بگم چیزی خواستم

 .اومد سمتمون به عجله با و اومد بیرون خونه از بودم

 نداری؟ ناموس خودت داری؟ چیکار مردم دختر به آقا؟ چته-
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 لو رو من بازوی خالی سرش رو عصبانیت تموم تا خواست می رو یکی فقط و عصبیه خیلی بود معلوم که سوشا

 چه؟ تو به: گفت داد با و اش سینه کف به زد یکی و کرد الغر و بلند قد پسر سمت به رو روش و کرد

 

 .گرفت رو سوشا دست مچ پسر

 آوردی؟ گیر مظلوم چه، من به گی می بعد کردی خفت کوچه توی رو مردم دختر! کنی می چیکار داری مردک-

 تو مکن می دختر این با بخواد دلم ریکا هر. تروخدا درنیار بازی من سوپر: گفت پسر به رو ادبانه بی خیلی سوشا

 .بکنی تونی نمی غلطی هیچ هم

 ولی بشه خیال بی بلکه که کردم می صدا رو سوشا آروم بار هر و افتادم می پس ترس از داشتم وسط اون من

 .کشیدم بلندی جیغ سوشا صورت توی زد پسر که مشتی با. شنید نمی اصال انگار نه انگار

 ...وای-

 سرپ به نگاهی پوزخند با و کرد بلند رو سرش بود گرفته دستش توی رو صورتش و بود پایین سرش که سوشا

 .کرد

 الدنگ دم می جرتِ  -

 لندب زمین روی از پسر که کرد نمی صبر هم لحظه یه اصال. شد می خیال بی مگه حاال زد پسر صورت به مشتی و

 ولی کشیدمش عقب کمی و گرفتم رو بازوش و رفتم سمتش به. بود افتاده پسر جون به مشت و لگد با. شه

 .خورد می تکون مگه

 .کن ولش کشتیش شو خیالش بی تروخدا سوشا-

 .بود شده قرمز اش گونه و بود ریخته صورتش توی موهاش. برگشت سمتم به سوشا

 .کن نگاه فقط پس توء سریع صدقه از همه اینا. هانا عقب برو-

 دندون و حرص با صورتش توی و کرد بلندش زمین روی از و گرفت رو اش یقه و برگشت پسر سمت به دوباره
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 ثلم دیونه یه گیر تا نکنی دخالت ملت شخصی زندگی تو بگیر یاد. مردک فهمیدی زنمه: گفت شده کلید های

 .نیوفتی من

 .داد تکون رو سرش حال بی و آروم اومد می خون ازش که بینی و زخمی صورتی با وارفته و شل بیچاره پسر

 توی از رو سرش کدومشون هیچ چرا لعنتی های همسایه این. اومد در آخش که زمین روی کرد پرتش سوشا

 !کنند؟ کمک بیچاره پسره این به بیاند حداقل تا نیاوردند بیرون هاشون خونه اون

 تحمل استرس و فشار سال یک ی اندازه به امروز. بود بد خیلی حالم واقعا و رفت می سیاهی داشت هام چشم

 نتونستم حتی که بودم حال بی قدر اون. کشید خودش دنبال رو من و کشید رو بازوم سوشا. بودم کرده

 سوار هم خودش و ماشین توی کرد پرت رو من و کرد باز رو ماشین در. رفتم دنبالش طور همین و کنم مقاومت

 .پیچید شمگو توی دادش صدای. بستم رو هام چشم من که فرمان روی کوبید مشتی. شد

 هانا؟ کنم چیکار تو دست از من-

 

 ازشنو رو بینیم سیگار بوی. کرد روشن و برداشت ماشین داشبورد روی از رو سیگارش ی بسته و کشید پوفی

 .اومد نمی بدم سیگار بوی از وقت هیچ راستش کرد

 ردس باد. بدم قورت رو ضمبغ بتونم من و بخوره صورتم به تازهی هوای حداقل تا کشیدم پایین رو ماشین شیشه

 بازو روی رو هام دست بود شده تار هام چشم جلوی تاریک ی کوچه. نشست تنم توی لرزی خورد صورتم به که

 به. کنم گریه سیر دل یه و باشم تنها خواست می دلم فقط داشتم؛ بدی حس کردم بغل رو خودم و گذاشتم هام

 توی ریخته به موهای. بود کشیده سیگار چقدر دونم ینم بودم گرفته دود رو ماشین برگشتم سوشا سمت

 سرش. بود شده جذاب ولی بیاد مسخره بنظر شاید بود، شده باز که هاش دکمه و نامرتب که لباسش و صورتش

 .میومد بنظر خسته خیلی و بود قرمز هاش چشم چرخوند سمتم به بود داده تکیه صندلی پشتی به که رو

 نه؟ بودی ندیده داغون درق این رو من حاال تا چیه-
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 .بودی مرتب و پوش شیک جذاب، من چشم جلوی همیشه تو نه که کردم اعتراف دلم توی بستم رو هام چشم

 .دنده یک و خودخواه و مغرور همیشه

 که کنه پاک رو اشکم تا آورد رو دستش خورد سر ام گونه روی چشمم از اشکی قطره کردم باز رو هام چشم

 .مبرد عقب رو صورتم

 .سوشا خونه برسون رو من فقط-

 و شدیم خارج ها کوچه از که این از بعد. آورد در حرکت به رو ماشین حرفی هیچ بدون و کرد روشن رو ماشین

 ؟رفتی دیشب چرا که بپرسم ازت خواستم می فقط من: گفت آرومی صدای با سوشا. رسیدیم اصلی خیابون به

 کشیدم عمیقی نفس

 .بود شده دیرم داشتم، کار-

 .کرد نوچی

 رفتی؟ چرا بگو. نگو دروغ نه-

 .بفهمه باید باشه اره؟ بدونه میخواست کردم نگاهش

 .بود توش کاری کثافت و گند فقط که مهمونی یه نداشتم رو پیکر و در بی و مسخره جشن اون تحمل چون-

 .شد خیره هام چشم توی غم با

 دونستی؟ می که تو اومدی اول از چرا پس-

 لعنتی، نیام نتونستم چون شدی، آدم کردم می فکر چون. شدی عوض کردم می فکر چون: گفتم حرص و داد با

 .دارم دوست چون

 راننده عصبی صدای و بلند بوق صدای.بستم رو هام چشم ترس از و شدم پرت جلو به ماشین یهویی قف تو با

 گرد هایی چشم با سوشا. کردیم ترمز یجای بد واقعا که داد می نشون گذشتند می کنارمون از که هایی ماشین
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 لوج به گنگی با داشت فقط و بود ساکت گفت، نمی چیزی. کرد حرکت دوباره و کرد روشن رو ماشین آروم و شده

 .دادم تکون رو اش شونه آروم. کرد می نگاه

 سوشا؟-

 .کرد نگاهم گنگ

 گفتی؟ چی تو-

 هگرفت صدای با. شدند سرازیر هام چشم از بودم گرفته ور ریزششون جلوی زور به بود وقت خیلی که هایی اشک

 ...دونم نمی من... نکن فکر حرفم به زیاد... تو فقط هیچی: گفتم ای

 داشتم انتظار خب بود عجیب برام سوشا العمل عکس. بودم کرده هول جورایی یه بگم چی دونستم نمی اصال

 آبی های چشم اون من خدای. شد خیره هام چشم توی. هنکن نگاهم گنگی و بهت با جوری این ولی بزنه داد سرم

 دختر یه از رو حرف این روز هر مگه! نبود عادی سوشا برای حرف این مگه کردند می نگاه رو من مبهود و مات چرا

 بود؟ شده طوری این چرا پس شنید نمی

 .کن تکرار رو حرفت بگو، من به خب، نکن گریه هانا-

 نالیدم

 کنم تحمل رو ای دیگه کس با رو بودنت تونم نمی عاشقتم،. دارم دوست من آره سوشا مدار دوست گفتم من-

 .رفتم مهمونی از دیشب همین برای ده می عذابم کارهات

 این بفهمه بزار. دارم دوسش که بفهمه بزار. وجب صد چه وجب یک یه چه بود گذشته من سر از آب دیگه

 اشک که انگار بود شده قرمز که افتاد سوشا های چشم به همنگا. کشیدم عذاب هاش کار بخاطر چقدر مدت

 که کردم نگاهش دقت با. بشن سرازیر هاش چشم از که بود ممکن لحظه هر و بود شده جمع هاش چشم درون

 صداش آروم. گذاشت ماشین پنجره لبه روی رو دستش و داد پایین رو شیشه و برگردوند جلو سمت به رو روش

 می هام دست روی و اومدند می پایین هام چشم از تر بیش سرعت با هام اشک. نداد رو بمجوا اصال اما کردم
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 .ریختند

 .بود سخت و آور عذاب برام سکوت اون تحمل. بود کننده خفه واقعا ماشین فضای

 چی؟ ببینمش هم دور از نتونم حتی دیگه اگه ببینه، رو من نخواد دیگه اگه زدم، رو حرف این من چرا خدا

 به که وقتی تا بودم امیدوار فقط. بود بد خیلی حالم و رفتند می سیاهی هام چشم مردم می داشتم خدا، وای

 .کردم پاک رو هام اشک و کشیدم باال رو بینیم. بیارم طاقت بتونم برسم خونه

 که بود درگیر فکرم قدر اون من و بودیم رسیده خونه به وای کردم نگاه اطراف به داشت، نگه رو ماشین سوشا

 و مبش منصرف شدن پیاده از که شد باعث سوشا صدای که کردم باز رو ماشین در. رسیدیم کی که نفهمیدم اصال

 .برگردم سمتش به

 

 نزدیکت وقت هیچ وگرنه داری من به حسی همچین تو که دونستم نمی من. تو نه و من نه بعد به این از هانا-

 عنوان هیچ به دیگه خوام نمی نیا من سمت دیگه لطفا پس نمبی می دوست یه رو تو فقط من و شدم نمی

 .سالمت به برو. ببینمت

 برم من گفت چی این بودم شده الل. بود شده خیره جلو به فقط کرد نمی نگاه من به اصال زدن حرف طول توی

 ؟!ببینه رو من خواد نمی دیگه همیشه برای

 .گرفتم رو بازوش هول با

 ...ها حرف این... اصال چی عنیی... من گی می چی سوشا-

 .بگم چی دونستم نمی اصال بودم افتاده پته تته به

 دوست بزار زنم نمی هم رو حرفش دیگه ولی خب دارم دوستت من کن گوش من به کنم می خواهش سوشا-

 .بمونیم

 .کرد جدا بازوش از رو دستم من به کردن نگاه بدون
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 .برم باید منم شده دیر دیگه لطفا، هانا برو-

 .فهمیدم گفت رو این سوشا وقتی فقط بودند شده سرازیر دوباره هام اشک کی و چطور دونستم نمی اصال

 .لطفا برو فقط هانا، نکن گریه-

 .کردم صدا رو اسمش بهت با کشیدم صورتم به دستی

 !سوشا-

 ود،ب گلوم توی هنوز چیزی یه ولی کردم می گریه داشتم که این با شم می خفه دارم کردم می حس نگفت، چیزی

 ؟!چیه این شدم خفه خدا وای کشیدم گلوم به دستی. آور درد و سنگین

 حالم کمی که شد باعث ماشین بیرون سرد و پاک هوای کشیدم می عمیق نفس تند تند شدم پیاده ماشین از

 و ادد گاز هکن نگاه من به که این بدون سوشا برگردم سمتش به شد باعث ماشین شدن روشن صدای. بشه بهتر

 .مردم و آوردم کم نفس شکستم، من که ندید و شد خارج دیدم از شد، دور. شد رد من کنار از

 که هایی چشم با سوشا رفته راه به سرما و کوچه تاریکی اون توی طور همین من که گذشت چقدر دونم نمی

 خودم به رو من رو مانما صدای که بودم خیره بود شده خشک ام گونه روی که هایی اشک و داشت سوزش

 آورد

 وایسادی؟ جا اون چرا هانا-

 ای مسخره لبخند کردم نگاه کرد می نگاهم تعجب با داشت و بود ایستاده حیاط در چهارچوب توی که مامانم به

 .رفتم سمتش به و زدم بود کجی دهن یه شبیه تر بیش کردم می حس که

 

 .ردمک می نگاه اش رفته راه به داشتم رفت االن رسوند من یگهد بودیم بیرون دوستم با ببخشید مامانم هیچی-

 .بوسید رو موهام روی مامانم

 .داخل بیا مادر باشه-
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 شده؟ چی مگه خندید می انگار هاش چشم و بشاش صورتش کردم نگاهش

 دیدی؟ کجا از رو من تو اصال شده؟ چی مامان-

 .گرفت قاب رو صورتم و آورد باال رو بود شده چروک کمی که هاش دست خنده با

 هات چشم و ست گرفته صدات خوبی تو. دیدم آشپزخونه پنجره از رو تو خوشحالم، خیلی دونی نمی مادر وای-

 شده؟ سرخ

 .کردم نگاه شادش و مشکی های چشم به تعجب با

 خوشحالی؟ قدر این چرا شده چی ولی مامانی خوبم من-

 گلوم و سوخت می هام چشم بودم، حال بی. شدیم خونه دوار و کشید خودش دنبال رو من و گرفت رو دستم

 .برم اتاقم توی و بشکونم رو بود شاد قدر این االن که رو مامانم دل تونستم نمی ولی کرد می درد

 .بود نشسته ها مبل روی که دیدم روی رو بابا شدم که هال وارد

 .بابایی سالم-

 .کرد نگاهم لبخند با بابا

 .مدیاو خوش دختر گل سالم-

 .بوسید رو صورتم هم اون که بوسیدم رو نرمش و گندمی جو موهای روی رفتم سمتش به

 .جونم بابا مرسی-

 خوردین؟ شام شما: گفتم و رفتم مامان سمت به

 .داد تکون رو سرش

 چی؟ تو مادر، اره-

 .دادم تکون سری دروغ به

 .خوردم مامانی بله-
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 .کردم سمتشون هب رو روم نشستند، ها مبل روی مامان و بابا

 

 جورایی یه کنم می حس کنه می در گلوم دونم نمی اتاقم توی برم من اگه شید نمی ناراحت دستم از مامان بابا،-

 .خوردم سرما

 .کن استراحت برو دختر گل نه: گفت و داد تکون رو سرش لبخند با بابا

 .گذاشت پیشونیم روی رو دستش و شد بلند جاش از مامان

 .کن استراحت بعد بخور هم قرص برو گرفتست صدات ولی داروشکر،خ نداری تب-

 .چشم-

 پشت که رو در. رفتم اتاقم سمت به و خوردم مسکن قرص تا چند کابینت توی از و رفتم آشپزخونه سمت به

 شد چی اصال. زد می آتیشم سوشا های حرف یاد. اومدند پایین هام چشم از خود به خود هام اشک بستم سرم

 ببینه؟ رو من دیگه خواست نمی چرا شد طوری نای چرا

 خیره سفید سقف به و انداختم تخت روی رو خودم. کردم پرت ای گوشه و آوردم در تنم از رو ایم سرمه مانتوی

 فکر باید کدوم به دونستم نمی ولی. بود سرم توی فکر کلی بودم جوری یه داد می ارور مغزم بودم خالی. شدم

 .کنم

 می پایین هام چشم از تر تند و تر تند منم های اشک و چرخیدند سرم توی دوباره و دوباره سوشا های حرف

 .نشند نگران بابام و مامان و شه بلند هقم هق تا گذاشتم دهنم جلوی رو دستم و چرخیدم طرف یه به. اومدند

 .سختی و ناراحتی همه این گریه، و عذاب همه این به لعنت-

 فکر اسوش به. نبود هیچی بشه شروع بود قرار که چیزی برابر در کشیدم قبال که ییها سختی و گریه کنم فکر

 که این به میلم دیدنشون با بار هر که نرمش و لخت مشکی موهای اون به جذاب، آبی های چشم اون به کردم

 نم؟ک فراموشش چطور من آخه شیرینش، لبخند و گرم های بغل اون. شد می تر بیش کنم نوازش رو موهاش
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 .ممکنه غیر این وای. ببرم یاد از رو بدمون حتی و خوب کم، خاطرات چطور

 در رو سوشا از ای ذره که چیزی هر چیز همه به و هاش حرف به خاطراتمون، به سوشا، به چیز، همه به کردم فکر

 .داشت خودش

 نگاه جاش هر به وقت هر هک سلولی. بود شده کوچیک و تاریک سلول یه مثل اتاق و کننده خفه برام اتاق هوای

 کرده گریه قدر اون. دیدم می اش گوشه هر توی رو زیبا و جذاب لبخند یه و رنگ آبی ی تیله تا دو کردم می

 کنم باز رو روم به رو پنجره اون و برم که خواست می دلم خیلی. دید می تار رو اتاق وسایل هام چشم که بودم

 چشم کم کم زند می چشمک بهم که آسمون های ستاره و شب تاریکی هب نگاه با. نداشتم رو توانش اصال ولی

 کردم زمزمه لب زیر آروم و افتاد هم روی هام

 .کاش... نشم خفه تا کنه باز رو پنجره اون کسی کاش-

 اصال که روز سه. بودم شده شد می جا به جا کمی یه تخت روی فقط گاهی که متحرک مرده یه مثل روز سه

 .بخورم من که دهنم توی بزار چیزی یه زور به که بود شده مأمور مادرم و خوردم نمی چیزی و زدم نمی حرفی

 

 فقط من ولی بزنه حرف باهام تا اومد علیرضا هم بار یه حتی. گفتم نمی هیچی که منم و بودند شده نگرانم همه

 .نداشتم نزد حرف حس اصال اومد می پایین که بود اشک هام چشم ی گوشه از و کردم نگاهش

 و شد اتاق وارد مامان. کنم باز رو بودم بسته زیاد درد و سوزش از که رو هام چشم شد باعث در شدن باز صدای

 نوازش و آروم مهربونش های دست با و کرد نگاهم کمی. نشست تختم کنار و برداشت رو تحریرم میز صندلی

 .کشید دست موهام روی گونه

 این به تو که شده چی که بگو پس نخوردی سرما دونم می که من خودت؟ با کنی می طوری این چرا عزیزم هانا-

 .افتادی روز و حال

 .کردم نگرانش های چشم به نگاهی
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 .مامان نیست چیزیم که من-

 نرفتم روزه سه که منم. نخوردم تکون جام از و کشیدم دراز تخت روی روزه سه که منم این پس: گفت حرص با

 اره؟ دانشگاه

 .خندیدم حال بی و آروم

 .رم می دارم کالس ظهر بعد این اصال خوبم. بشم فدات-

 پسرست؟ اون خاطر به: گفت آروم و آورد نزدیک رو سرش

 .نشستم جام سر سیخ و شد باز امکان حد تا هام چشم

 هن؟ِ  -

 .کوبید بهم رو دستاش و خندید مامان

 اونه؟ خاطر به پس-

 کی؟! چی: گفتم مامان به رو تعجب با و دادم قورت رو دهنم آب

 .گم می چی دونستم نمی بودم کرده هول اصال

 مامان؟ کیه پسر-

 و خونه اومدی باهاش قبل شب سه که همون: گفت خنده با و کرد جفت سینهاش روی رو هاش دست مامان

 .بودی شده خیره اش رفته راه به رفت وقتی

 !گفت می چی داشت مامان من خدای. شد نمی تر باز این از هام چشم دیگه

 چطور؟ یعنی... تو...مامان-

 .گرفت هاش دست قاب توی رو صورتم حالی خوش و مهربونی با

 

 کردم دقت که بعد باشه پسر کردم نمی فکر اولش آشپزخونه پنجره از دیگه دیدمت خب. مادر کردی هول چرا-
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 .بودی شده آویزون بازوش به تو و دیدم رو اون

 مامان؟-

 خب؟ چیه :گفت و خندید

 .کردم نگاهش باز دهن با کمی

 بودی؟ گرفته رو مچم چون بودی حال خوش قدر این شب اون همین برای-

 .داد تکون شادی لبخند با رو سرش

 .گرفتم هام دست توی رو سرم

 داد نمی گوش هام حرف به که زدم می حرف باهاش موضوعی یه ی درباره داشتم فقط من. ببخشید مامان وای-

 .بودم گرفته رو بازوش نهمی برا

 .کرد نگاهم جدیت با

 .بگو ازش تر بیش خب-

 .کشیدم دراز تخت روی دوباره

 .بود ساده دوستی یه شد تموم چی همه کال مامان؟ بگم چی-

 .کرد نگاهم خیره مامان

 شد؟ تموم که چی یعنی بگو-

 .شدم خیره کنجکاویش و تعجب از پر های چشم به

 یه فقط رو من اون. نرم سمتش دیگه گفت اونم که دارم دوسش گفتم بهش و ترف در دهنم از من شب اون-

 .دونه می معمولی دوست

 .رفت لباسم کمد سمت به و شد بلند جاش از مامان

 .بری دانشگاه رو امروز وقتشه شو آماده شو بلند-
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 .ندارم حوصله: گفتم حالی بی با و بردم بالش زیر رو سرم

 .نشستم جام سر که پهلوم به زد یکی انگشت با مامان و رفت کنار سرم روی از بالش

 مامان؟ عه-

 .بپرس رو رفتارش و کار دلیل هم پسره از برو. دیگه شو بلند: گفت حرص با

 

 .زدم کمر به رو هام دست و شدم بلند تخت روی از

 نیستی؟ انیعصب دستم از تو مامان بعد. گه نمی رو رفتارش دلیل هم االن و نگفت هیچی هم شب اون-

 معلومه و بده خیلی حالت کرد شه نمی کاریش دیگه خب ولی چرا: گفت بود کمد توی سرش که طور همون

 .داری دوسش

 ادامه کرد پرت تخت روی رو یخیم کتون شلوار و مشکی مقنعه و مانتو که طور همین و آورد بیرون رو سرش بعد

 :داد

 .قشنگیه چیز عشق داره اشکالی چه بخوره زندگی درد به و باشه خوبی پسر اگه خب حاال-

 .«خوبیه پسر که البته: »گفتم دلم توی و کشیدم عمیقی نفس

 هات لباس بیا بعد بشور، رو صورتت و دست برو: گفت و داد هولم و گرفت رو بازوم و کرد باز رو اتاق در مامان

 .شد دیر که برو و بپوش رو

 بیرون و دادم انجام رو مربوطه کارهای. شدم دستشویی وارد و گذشتم هال از و دادم تکون سری حالی بی با

 :زد داد مامان که خاروندم می رو سرم و کشیدم می زمین روی رو پاهام. اومدم

 .زود هانا-

 ساده سرم باالی و کردم شونه بودم نکرده شونه که شد می روزی چند که رو موهام و شدم اتاق وارد عجله با

 .شدم خارج اتاق از و برداشتم رو ام کوله و پوشیدم رو بود گذاشته تخت روی امانم که هایی لباس. بستم
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 اشب زود دیگه بخور: گفت تند تند و گرفت سمتم به ساندویج یه عجله با مامان که رفتم آشپزخونه سمت به

 .بخور راه توی بخوری جا این نیست الزم اصال. برو

 .انداخت بیرونم هخون در از و کشید خودش همراه رو دستم بعد

 .بپوش رو هات کفش زود-

 .کردم نگاه مامان به تعجب با

 داری؟ عجله تو چقدر مامان-

 .گرفت هام چشم جلوی رو مچیم ساعت

 .دیره که میگم چرا که بینی می کنی نگاه ساعت به اگه-

 قراره که االح. پوشیدم رو هام کفش عجله با. بشه شروع کالس که بود نمونده چیزی واقعا گفت می راست

 .بشم حاضر کالس سر بتونم و نشه دیر حداقل برم دانشگاه

 آدرس و شدم سوار و گرفتم تاکسی یه رسیدم که خیابون سر به. شدم خارج خونه از و کردم سری سر خداحافظی

 هوگرن رم می دانشگاه هم مامان خاطر به فقط بزنم حرف سوشا با تونم نمی که دونستم می. دادم رو دانشگاه

 

 حرف آوردن یاد به سخته بازم اما شده تنگ براش دلم اینکه با. ندارم رو سوشا دیدن تحمل و حال و حس اصال

 .دیدنش و ها

 ***سوشا***

 .کرد می نگاهم حرص با و بود نشسته روم به رو اشکان. کردم باز رو هام چشم. شد کشید بیرون دستم از لیوان

 ؟!کنی می کوفت چقدر. بسه-

 .برد عقب رو دستش که بردم لیوان سمت به رو مدست شل

 .اشکان بده رو لیوانم-
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 .پیشونیم به زد یکی انگشت با

 .میدم پس مرگته، چه گفتی وقت هر-

 .موند خیره میز روی مشروب های شیشه و ها لیوان روی نگاهم

 .کردم ولش سردم یها حرف بهت توی و تنها ای کوچه توی. کردم نابودش شکستم، رو دختر یه پیش روز سه-

 .کرد نگاهم تعجب با اشکان

 کی؟-

 .کردم زمزمه آروم

 .هانا-

 اون! کردی تختت مهمون هم رو چاره بی دختر اون لعنتی؟ کردی چیکار سوشا وای ای: گفت داد با اشکان یهو

 آخه؟ چرا بود، خوبی دختر که

 .کشیدم پوفی

 .کنی می فکر بهش داری وت که نیست اونی موضوع نه. کنی می داد بی و داد چقدر-

 .کشیدم عمیقی نفس

 .ببینمت خوام نمی دیگه که گفتم بهش من و دارم دوست گفت بهم اون-

 .سرم تو زد یکی

 آخه؟ چرا. خوبی این به دختر. لیاقتی بی بس از-

 .مبل پشتی به دادم تکیه رو سرم و خندیدم

 .خرم بس از-

 

 .ستنش روم به رو اشکان. خندیدم دوباره حال بی
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 .بود خوبی دختر واقعا. گی می داری چی دونی نمی خوردی زهرماری این از قدر این-

 نگاهش و کردم باز رو هام چشم آروم. کوبید میز به محکم اشکان. بستم رو هام چشم و دادم تکون رو سرم

 .کردم

 اون با مطمئنم. بیاره ونبیر بار فالکت وضعیت این از رو تو تونست می اون گفتی؟ رو این بهش چرا! سوشا چرا-

 .بیای بیرون گند و لجن این از و باشی حال خوش تونستی می

 .داد تکون تأسف با رو سرش

 و؟یه شد چت. لعنتی بودی خوب قبال که تو. برداشته گند رو زندگیت همه دیدم برگشتم خارج رفتم سال یه-

 .نشست نفره دو مبل روی کنارم و شد بلند مبل روی از. کردم نگاه هاش چشم توی غمگین و نگفتم چیزی

 کردی؟ جوابش چرا-

 .کشیدم عمیقی نفس

 اگه ولی باشه خوب االن ترسم می. کنم اعتماد تونم نمی که این دوم. بد من و خوبه اون که این. دلیل دو به-

 .کنه فرق آسمون تا زمین بشه، عوض اون کنم رفتار خوب باهاش من

 سمت به و گرفت ازم رو نگاهش. اومد در صدا به در زنگ که بگه چیزی ستخوا و کرد نگاه هام چشم توی کمی

 .رفت آیفون

 !نگاره-

 .نکردیا کردی باز: گفتم حرص با

 .کردم باز: گفت خنده با

 .بده رو جوابش خودت. مرض: زدم داد

 صدای. دپیچی ساکت ی خونه توی نگار های کفش و ها قدم صدای. بستم رو هام چشم و کشیدم دراز مبله روی

 .بخوره چین پیشونیم شد باعث کرد می صدا رو اسمم داشت که جیغوش جیغ
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 .ببر رو نکرت صدای اون. زهرمار-

 های لب و آبی های لنز و آرایش کپه یه با نگار. کنم باز رو هام چشم شد باعث گرفت قرار سرم باال که ای سایه

 .بود ایستاده سرم باالی اش شده قرمز

 شم؟ می ترک زهر که کنی نمی فکر ایستی می آدم سر باال ترسناکت ی قیافه اون با-

 .گذاشت هم روی رو پاهاش و نشست نفره یک مبل روی و خندید

 

 .نداره آفت بم بادمجون-

 .دادم فشار هم روی محکم رو هام چشم

 اومدی؟ جا این چی برای-

 .شد خیره میز روی های شیشه به و زد لبخندی

 .ببینم ور عشقت نبودن اومدم-

 صورتش توی و گذاشتم مبل های دسته روی رو هام دست رفتم نگار سمت به تلو تلو و شل. شدم بلند جام از

 .شدم خم

 .کثافت گمشو حاال دیدی؟-

 تی؛نیس پیغمبر پسر هم تو بدون ولی. خراب و کثافت من باشه: گفت و کوبید ام سینه به اش اشاره انگشت با

 مبگ که بود أین جا این به هم اومدنم دلیل. میان جنابعالی سمت خرابا همون. اکهپ دختر یه لیاقتت نکن فکر

 .هستم من ولی رفت هانا اگه

 .خندیدم دل ته از

 بیام؟ تو سمت دوباره که بشم بدبخت قدر اون من که میاد روزی یعنی-

 .شدم رد مبل کنار از
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 .خورد بهم حالم ادکلنت بوی از-

 مبل روی رو خودم. شد خارج خونه از و شد رد کنارم از و ام سینه توی کوبید مزشقر کیف با. شد بلند جاش از

 .اومد سمتم به اشکان. کردم پرت

 کار لخیا بی که این برای خوبیه ی انگیزه بچسپ رو هانا همین من نظر به. گم می بهت رو چیزی یه ببین سوشا-

 .بگیر فاصله بودن بد از کم کم. داره رو هوات اونم باشه بهش حواست. بشی بدت های

 .گذاشت ام شونه روی رو دستش. نگفتم چیزی و دادم تکون رو سرم

 .شرکت برم باید من کن، فکر هام حرف به-

 .دادم تکون رو سرم باز

 .برو خوبه باشه-

 .برداشت نفره دو مبل روی از رو کتش

 .کن استراحت کم یه ها نخوری مشروب دیگه رم می دارم من-

 

 تلویزیون میز روی های سوئیچ به نگاهم. شد خارج خونه از بعد و سالن از اونم که دادم تکون رو ام کله فقط

 نگاهم که شد باعث نگار های حرف آوری یاد ولی بود شده تنگ براش دلم. ببینم رو هانا خواست می دلم. افتاد

 .لجنم یه که منی من؟ به چه رو خوب و پاک دختر یه دیگه گفت می راست. بگیرم ها سوئیچ از رو

 خنده و زیبا های لبخند اون بست نقش چشمم جلو هانا سفید و گرد صورت. شدم خیره سقف به و کشیدم دراز

 روح بی و خالی کور، و سوت ی خونه این. بود خواستنی واقعا شیطون و مشکی های چشم اون دل، ته از های

 همه با. بود دلنشین برام هاش زدن جیغ و ها غر غر صدای. بگیره جون دوباره تونست می هانا های خنده با فقط

 .بود مظلوم و ساده کرد نمی توجه جلب کرد می فرق

 دور همون از و رم می پس دور از حتی بگذرم دیدنش از شد نمی نه. شدم بلند جام از نشست لبم روی لبخند
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 .ست دانشگاه االن مطمئنم. کنم می نگاهش

 کشیدم عمیقی نفس. دید می سیاهی هام چشم و بودم حال بی زیادی. ایستادم صاف و برداشتم رو ها سوئیچ

 حرکت دانشگاه سمت به احتیاط با و شدم ماشینم سوار و شدم خارج خونه از. برم راه عادی و محکم کردم سعی

 وقب دو از بعد گرفتم؛ رو مجید ی شماره و آوردم بیرون جیبم از رو گوشیم و داشتم نگه ای گوشه. کردم

 .برداشت

 جانم؟-

 اومده؟ دانشگاه هانا: گفتم بود دانشگاه در به نگاهم که طور همون

 .داداش اره: مجید

 .شدم خیره دانشگاه در به و گذاشتم فرمون روی رو ام چونه و کردم قطع رو گوشی حرف بدون

 ***هانا***

 و نشد متأسفانه ولی نگرده وشاس دنبال چشمم که بودم داده قول خودم به که این با شدم کالس وارد وقتی

 من مثل هم اون فهمیدم که وقتی شدم ناراحت خیلی. بود سوشا خالی جای دیدم و کردم نگاه که چیزی اولین

 می یورتمه اعصابم روی ها بچه و استاد صدای و بود شده زندون مثل برام کالس. نیومده کالس سر که روز سه

 .رفت

 من و دنبالم بیاد تا علیرضا به زدم زنگ کالس بعد که نیست سوشا فهمیدم وقتی بودم شده حوصله بی قدر اون

 .خونه برسونه رو

 ویر به رو ای گوشه که سوشا ماشین به چشمم که بیاد علیرضا که این امید به بودم ایستاده دانشگاه در جلوی

 هی دقیقه به دم و شد نمی. نمنک نگاه کردم می سعی. گرفت سر از رو زدن بنای قلبم. افتاد بود، پارک دانشگاه

 ازب در یهو. نبود پیدا چیزی که دودی های شیشه اون از ولی ببینم رو خودش بتونم که کردم می ماشین به نگاه

 .بود ارادی غیر ولی چرا دونم نمی رفتم عقب قدم یه شد پیاده ماشین از سوشا و شد
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 بیرون شلوارش از اش دیگه طرف یه و بود شلوارش داخل طرفش یه سفیدش پیراهن. شدم شوکه دیدنش از

 داخل رو دستش. بود نامرتب و شلخته موهاش و قرمز هاش چشم و بود باز نصفه تا اش دکمه. بود اومده

 

 روی از نگاهش هم اینچ یک و کرد نگاه من به مستقیم و داد ماشین به رو اش تکیه و گذاشت جینش شلوار

 .نرفت کنار من

 .کرد ترمز پام کنار علیرضا ماشین که بیاد سمتم به خواست و گرفت نماشی از رو اش تکیه

 بود؟ اومدن وقته چه االن لعنتی،: کردم زمزمه آروم لب زیر

 .آورد پایین رو سرش ماشین پنجره از علیرضا

 خوشکله؟ خانم باشید همراه ما با دید می افتخار-

 دوباره خواستم کردم نگاه سرم پشت به. کردم باز رو ماشین در و زدم دور رو ماشین و زدم نیمه و نصف لبخندی

 ماشین سوار و انداختم پایین رو سرم. کرد می نگاه علیرضا و من به داشت اخم با دیدمش که ببینم رو سوشا

 .گذشت سوشا کنار از سرعت با هم علیرضا. شدم

 از کمی و بود خوب بازم ولی دور از فقط چند هر دیدمت حداقل شد خوب: گفتم دلم توی و بستم رو هام چشم

 .داد تسکین رو دلتنگیم و درد

 *سوشا*

 .بستم محکم رو در و شدم ماشین سوار حرص با

 ...ی دختره-

 .کشیدم پوفی

 بود؟ جا این چرا الدنگ ی پسره این دیگه داری دوست رو من گفتی که تو. بگذره روز چند ذاشتی می حداقل-

 .کشیدم می عمیق نفس تند تند
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 دیدم؟ چی ولی ببینم رو خانم هانا اومدم بد وضع این با بگو رو من-

 .کوبیدم ماشین فرمون روی محکمی مشت

 .بدم حرصت و کنم اذیت چطوری که بلدم خوب منم باشه آره؟ بدی حرص رو من خوای می دم می نشونت-

 .گذشتم ودب شده قفل ماشین روی چشمشون که هایی دختر کنار از و زدم دور شلوغ خیابون اون توی

*** 

 .گذاشت دهنش توی رو شکالتیش بستنی از قاشقی مهسا

 شدی؟ عاشق شی، می الغر داری هی که شده چت تو مدت یه دونم نمی من-

 .گرفتم سر از رو هام گفتن دروغ ریلکس خیلی منم

 

 .همینه برای خونم می درس زیاد! چنده کیلو عشق بابا نه-

 کرده؟ افت هم درست همین برای خودت جون آره: گفت فتهر باال ابرویی با و داد تکون سری

 .شدم خیره شاپ کافی خالی های میز به و انداختم باال ای شونه

 .مهسا خیال بی-

 قهوه دانشگاه نزدیک شاپ کافی توی باهم که گرفتیم تصمیم هم مهسا و من و شد تموم زود کالسمون امروز

 تا چند که دایرهی های میز. نبود ما جز کسی بزرگ شاپ افیک اون توی که داشت تعجب جای برام. بخوریم

 تمانداخ باال ای شونه. بودند بیکار و نشسته جا یه کارکنان و ها خدمت پیش و بودند خالی بود دورشون صندلی

 .کردم نگاه خورد می رو بستنیش تند تند داشت و بود نشسته روم به رو که مهسا به و

 !نشی خفه وقت یه-

 بیرون ازش که بخاری به و کردم حلقه قهوهام فنجون دور رو دستم. نگفت چیزی و داد تکون نه عنایم به سری

 دو که چی هر ولی دیدم دانشگاه کنار رو ماشینش امروز. بود شده تنگ سوشا برای دلم چقدر. شدم خیره زد می
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 .کشیدم آه با نفسی. مشبود ندیده هم دانشگاه توی حتی ندیدم رو خودش کردم نگاه رو اطراف و بر رو

 کنار جازها بدون که کیه ببینم تا کردم بلند رو سرم تعجب با نشست اون روی کسی و شد کشیده من کنار صندلی

 سوشای به اصال. همیشه از تر جذاب و تر شیک. موند خیره رنگ آبی چشم جفت دو توی نگاهم که نشسته من

 مدل باال به رو و مرتب رو موهاش. نداشت شباهت دیدمش هدانشگا کنار داغون وضع اون با که قبل روز دو

 و زد من به لبخندی. اومد می بهش واقعا کتانش شلوار و مشکی اسپرت کت آبی، هفت یقه تیشرت بود، زده

 .داد مهسا به رو نگاهش

 خانم؟ مهسا خوبی-

 .بود اومده بند زبونش ذوق از چاره بی مهسای

 وبی؟خ شما... مرسی بله یعنی... اره-

 .کرد ای خنده تک سوشا

 .ممنون-

 همین خواست می دلم فقط و بودم تنگش دل بدجور. بردارم جذابیت همه اون روی از رو نگاهم تونستم نمی

 .شد خیره هام چشم به و چرخوند من سمت به رو صورتش دوباره. کنم نگاهش و بشینم جور

 .خانم مهسا بگم بهتون رو چیزی یه خواستم می راستش-

 ؟!ی...چ: گفت پته تته با سامه

 و کردم نزدیک هام لب به و برداشتم رو قهوه فنجون و گرفتم سوشا از رو نگاهم منم و کرد نگاه مهسا به سوشا

 .بگه مهسا به خواد می رو چیزی چه ببینم تا سپردم گوش

 

 .اومده خوشم شما از خیلی من: گفت مقدمه بی و کشید عمیقی نفس سوشا

 دپوزخن به مبهود داشتم فقط. ریخت رنگم کربنی مانتوی روی قهوه از ای قطره و لرزید دستم شحرف شنیدن با
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 سامه به رو دلنشینی لبخند با دوباره و نکرد توجه من حال به ثانیهی حتی نامرد. کردم می نگاه سوشا لب روی

 .مهسا دارم تو به حسی یه کنم می حس که وقته خیلی: گفت

 :کردم زمزمه آروم انداختم پایین رو سرم گرفتم انگشتم با رو اومد می پایین چشمم ی هگوش از که اشکی قطره

 رسیدی؟ می نتیجه این به بعد کردی می خودت عاشق رو من باید حتما

 گرفته هاش چشم روی رو هاش دست که کردم نگاه مهسا به. کنم انکار رو نگاهش غم نتونستم من و کرد نگاهم

 .شه نمی باورم خدا وای. خوابم انگار... شه نمی باورم خدا وای: گفت می آروم و بود

 .شدم بلند جام از و برداشتم کنارم صندلی روی از رو لیم طرح ی کوله

 .بزنید حرف راحت بتونید شما که رم می من دیگه خب-

 .اومدم بیرون ابش کافی از و شدم دور میز از سرعت با و زدم ای کوله و کج لبخند که کرد نگاهم گنگی با مهسا

 به تعجب با داشتم فقط و بودند شده خیس هام گونه. نداره وجود کشیدن نفس برای هوا کردم می حس

 .کنم باور تونستم نمی رو بودم شنیده که رو هایی حرف اصال. کردم می نگاه اطراف

 خیابون وسط جا همون و رفتم می بهت توی سوشا های حرف یاد با گاهی و گذشتم می شلوغ های خیابون از

 نمی اصال. نبود خوب اصال حالم. اومدم می خودم به ها راننده صدای و ها ماشین بوق صدای با و ایستادم می

 ابری هوا. بگه مهسا به رو این من حضور در و من روی جلو و اومده خوشش مهسا از سوشا که کنم باور تونستم

 .آورد خودم به رو من صدایی که بودم آب یفکث جوی به خیره و فکر توی خیابون کنار من و بود

 هانا؟...هانا-

 داشتم فقط من. کرد می صدا رو من و بود آورد بیرون ماشین ی شیشه از رو سرش سوشا. کردم بلند رو سرم

 .اومد سمتم به و شد پیاده ماشین از که کردم می نگاهش منگ و گیج

 ری؟ می راه خیابون وسط از داری چرا. کنم می صدات دارم ساعته یه شدی؟ دیونه-

 .شو سوار بیا: گفت و زد زل هام چشم به
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 .رفتم عقب قدم یک

 .رم می خودم... نه-

 .گرفت رو بازوم

 .بزنیم حرف باید. دارم کارت. شو سوار بیا-

 .شد کشیده بازوم که رفتم عقب قدم یک دوباره

 .ندارم حرفی تو با من-

 

 .بدی گوش هام حرف به باید. دارم کارت من: گفت شده کنترل صدایی و عصبانیت با

 باز رو ماشین در. برد ماشین سمت به رو من و کشید رو دستم بده دادن جواب اجازه من به که این بدون بعد

 نگاهش. زد زل هام چشم به. شد سوار و زد دور رو ماشین هم خودش و نشوند صندلی روی داخل رو من و کرد

 .کرد لوج سمت به رو روش. بود غمگین

 .کشید عمیقی نفس

 .هستی زیبا البته و داشتنی دوست و پاک خوب، دختر یه تو. ندارم مشکلی تو با من هانا بدونی خوام می-

 .بشی متنفر من از تو بودم امیدوار که بود دلیل این به دادم رو جوابت طوری اون که شب اون. منه از مشکل

 .ندچرخو صورتم توی رو نگاهش و برگشت سمتم به

 با تونی نمی تو. نیستم خوب پسر یه من که دونی می و دیدی رو من های اخالق و رفتار. دیدی رو من کارهای-

 اومده کی با و میاد خونه به کی نمیاد یادش که کنه می مست قدر اون شب هر و نفره یه با روز هر که پسری

 تو .نیستم تو مناسب من. کنی تکیه خونه میاد شب سه یا دو ساعت شب هر که پسری به تونی نمی تو. خونه

 از که دونم می. دادم رو جوابت طوری اون شب اون بود همین برای. شی می حیف من با خوبی و پاک دختر یه

 .دونستم می تو از بهتر رو کارم دلیل من ولی شدی ناراحت خیلی دستم
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 من به یعنی! بود زده رو ها حرف اون من خاطر به یعنی من، خدای وای.شدم خیره جذابش صورت به خیره خیره

 داره؟ حسی

 ...حسی من به تو: کردم زمزمه آروم

 فقط زدم مهسا به که هایی حرف. ندارم حسی هیچ مهسا به حتی و تو به من نکن برداشت بد: پرید حرفم وسط

 .بیاد بدت تر بیش من از تو که بود بخاطراین

 نگاهم غمگینش های چشم با. خواست می گریه باز دلم. بودم دهش ناامید. دادم فشار هم روی محکم رو هام لب

 .کرد

 .خودته نفع به باش مطمئن. نباشی متنفر من از امیدوارم-

 .خوام نمی: گفتم بغض با

 .کرد صدا رو اسمم آروم

 هانا؟-

 .دادم تکون رو سرم لجبازی با دوباره

 .نمک می تحمل. دارم قبول رو چی همه راضیم من اصال. خوام نمی-

 .کرد نگاهم تعجب با

 چی؟-

 

 .شدند سرازیر هام چشم از هام اشک

 عوض کمی کنی سعی هم تو که شرطی به کنم می تحمل رو چی همه. تونم نمی تو بدون. باشم تو با خوام می-

 .شی

 کدوم هر که هایی دختر به. شدم خیره بیرون به پنجره از و گرفتم ازش رو نگاهم. کرد می نگاهم بهت و تعجب با
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 سوشا. بود ماشین روی شدنشون دور تا شون خیره نگاه گذشتند می جاده کنار و شلوغ رو پیاده اون از وقتی

 و آبرو دیگه کنم نگاه هاش چشم به تونستم نمی حتی من. بود ماشین توی بدی سکوت و گفت نمی چیزی

 سوشا دریایی های چشم به رو منگاه شد باعث گرفت قرار ام شونه روی که دستی. بود نمونده برام غروری

 .بدوزم

 داری؟ قبول رو بودنم طور این تو-

 .کرد نگاه ساعتش به و زد کجی لبخند. دادم تکون رو سرم آروم و بستم رو هام چشم

 .باش عالی سورپرایز یه منتظر فرداشب پس خوبه خیلی اوکی-

 .دادم تکون رو سرم تعجب با

 سوپرایزی؟ چه-

 .کرد حرکت و کرد روشن رو ماشین

 .نپرس سوال دیگه پس گم نمی هم چیزی که این و نیست سورپرایز دیگه که بگم اگه-

 مهمونی بود اومده باهات که همونی پسره اون: گفت و برگشت سمتم به تندی اومد یادش چیزی انگار یهو بعد

 کیه؟ اون... دانشگاه بود اومده دنبالت رو اون و

 .مزد کنار صورتم جلوی از رو موهام

 .میمونه داداشم مثل. خالمه پسر اون-

 شاد آهنگ یه و کرد روشن رو ماشین ضبط. زد لبخند و داد جلو به رو نگاهش دوباره بعد و کرد نگاهم کمی

 چه یعنی! االنش حالی خوش به نه اولش عصبانیت و ناراحتی به نه کردم می نگاهش داشتم مبهوت. گذاشت

 داره؟ برام سورپرایزی

 ویر نمی نم بارون. بود گذاشته هم شادی آهنگ و کرد می رانندگی سرعت ترین بیش با شلوغ های خیابون توی

 ور خودش بارون. بردم بیرون پنجره از رو سرم و کشیدم پایین رو ماشین شیشهی. بارید می ماشین های شیشه
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 خودش با رو هام غصه ونبار این کاش: کردم زمزمه آروم. زدم لبخند و بستم رو هام چشم. کرد صورتم مهمون

 .بشه شدنم خوشحال باعث سوشا سورپرایز کاش ای که کردم آرزو دلم توی. ببره و بشوره

 سریال مدل» گلبهی شومیز. پوشیدم رو بودم گذاشته تخت روی که هایی لباس و اومدم بیرون حموم از عجله با

 .ودب سینه روی تا و بود چسپیده زیر مشکی بلوز یه که لباس جلوی و بود بلندتر لباس پشت که «عاشقانه

 

 هم گلبهی شلوار. بودم عاشقش خودم ولی بود ساده خیلی. شد می بسته دکمه با مچ روی و بلند هاش آستین

 .شد اتاق وارد مامانم که پوشیدم رو

 نشدی؟ آماده هنوز تو-

 .کردم آماده و آوردم بیرون کمد توی از رو سشوار

 .اومدم دانشگاه از آالن مامان؛ یگهد شم می آماده دارم خب-

 .رفت بیرون اتاق از و داد تکون سری

 هی میاد برام خواستگار که بودم فهمیده وقتی صبح از. کردم خشک رو کوتاهم موهای و کردم روشن رو سشوار

 همون خواستگاری این که کردم می حس چرا دونم نمی. بود رفته کل به آبروم و بود هام لب روی لبخند

 سرم روی هم مشکی نازک شال یه و ریختم صورتم روی کج جلو از و کشیدم اتو رو موهام. سوشاست ورپرایزس

 زدم هام لب به هم رو گلبهیم رژ و زدم هام مژه به ریمل کمی و کشیدم هام چشم برای نازکی چشم خط. انداختم

 .وایستم جام سر سیخ شد باعث در زنگ صدای که

 !اومدن خدا یا-

 از تا ایستادم در جلوی بابام و مامان همراه و شدم خارج اتاق از و پوشیدم رو مشکیم های صندل عجله با

 یک خاله و خالم شوهر شدن وارد با. داشتم استرس چقدر. کشیدم عمیقی نفس. کنیم استقبال ها مهمون

 شلوار و کت اون با رو علیرضا وقتی! شه نمی باورم علیرضا؟... امشب خواستگار چی یعنی. کردم هنگ لحظه
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 .!..نه من خدای وای شد؛ تاریک هام چشم جلوی دنیا لحظه یه دیدم در چوب چهار توی مشکی

 .انداخت باال ای شونه خیالی بی با و کشید کتش به دستی دید که رو من نگاه

 ببینه وادخ می اومدیم مامان زور به. نیومدم خواستگاریت من نترس کنی؟ می نگاه رو من اینجوری چرا چیه-

 .کنه خورد رو پاش قلم که نه اگه خوبه و خوشکله خواهرش ی خونه داماد

 .نشست هام لب روی گشادی و گل لبخند. رفت هال سمت به و گذشت کنارم از بعد

 .ترسیدم لحظه یه خداروشکر،-

 .کنم هول شد باعث در زنگ صدای که ببندم رو در خواستم

 .اومدن بیا مامان مامان؟-

 .دزدنت نمی نترس کردی هول چرا حاال چیه: گفت خنده اب علیرضا

 به تا رفت حیاط در سمت به بعد و بشه باز در تا زد رو آیفون دکمه بابا. انداختم پایین رو سرم خجالت با

 .کرد نگاهم لبخند با و ایستاد کنارم مامان. بره ها مهمون استقبال

 .باش آروم و بکش عمیق نفس مادر؟ لرزه می دستات چرا-

 

 مرد! بودم گرفته استرس چقدر بودم؟ شده طوری این چرا من. کشیدم عمیق نفس تند تند و دادم تکون رو سرم

 ما با ساده خیلی و شد خونه وارد جدی العاده فوق صورتی و سفید موهای با ای چهارشونه و بلند قد

 .شد خونه وارد قیمتی گرون و شیک های لباس با بلندی قد زن. شدند هال وارد بابا همراه و کرد احوالپرسی

 .گذاشتند تنها رو بیچاره من و شدند هال وارد مامان همراه و کرد احوالپرسی ما با و زد مهربونی لبخند

 .سالم-

 گل و زد لبخندی. ناب و دریایی های چشم اون باز. دوختم صدا صاحب به و گرفتم زن اون و مامان از رو نگاهم

 .دادم رو جوابش آروم و گرفتم دستش از. گرفت سمتم به رو دستش یتو های شیرینی و ها
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 .اومدی خوش سالم-

 تنش که مشکی شلوار و کت. کردم نگاهش سر پشت از و کشیدم عمیقی نفس. شد خونه وارد و داد تکون سری

 .نشست هام لب روی لبخند. اومد می بهش و بود نشسته تنش توی خیلی بود

 .عالیه سورپرایز یه این-

 نفره تک ای قهوه مبل روی و شدم هال وارد. گذاشتم اپن روی و بردم آشپزخونه سمت به رو ها شیرینی و گل

 .نشستم

 دمبو گفته که این با بود گرفته م خنده. کرد می نگاهش اخم با داشت و بود نشسته علیرضا روی به رو سوشا

 صحبت گرم باهم سوشا پدر و خاله شوهر و نم پدر. کرد می نگاهش حرص و اخم با داشت هنوز داداشمه مثل

 سنی معلوم. خوبیه مرد البته و صحبت خوش انگار ولی داشت جدی صورتی سوشا پدر که این با. بودند خنده و

 و چشم کنار های چروک و چین ندرت به که بود رسیده خودش به و بود پوش شیک قدر اون خب ولی داره

 خوششون ازش خیلی خاله و مامان که بود معلوم و بود خنده خوش شدت به مادرش. شد می دیده لبش

 .خندند می و گرفتند گرم باهاش طور أین که اومده

 و شیرینی و ریختم قشنگی چایی و کردم آماده رو چایی های فنجون. رفتم آشپزخونه سمت به و شدم بلند جام از

 .ببره که دادم رو میوه و نیشیری بهش من و شد آشپزخونه وارد علیرضا. کردم آماده رو میوه

 کنه؟ می نگاهم اخم با هی چرا پسره این-

 .دونم می چه من: گفتم خنده با و انداختم باال ای شونه

 برداشت رو چایی وقتی سوشا. کردم تعارف همه به و بردم رو ها چایی منم شد خارج آشپزخونه از و کشید پوفی

 !شده چیزیش هی این مطمئنم کردم تعجب. کرد تشکر لبخند با

 و من به کرد رو پدرم بشینم خواستم که همین و گذاشتم ها مبل روی به روی ای شیشه میز روی رو ها چایی

 .بکنیم رو ها صحبت سری یه هم ما تا بزنید حرف هم با و اتاق توی برید سوشا آقا با شما دخترم: گفت
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 و شدم وارد اول من. اومد اتاقم سمت به من ههمرا و شد بلند جاش از لبخند با هم سوشا که دادم تکون سری

 .کرد نگاه من به تعجب با و شد خیره اتاقم به کمی. بست سرش پست رو در و اومد دنبالم هم اون

 

 شی؟ نمی خفه کوچیک اتاق این توی-

 .کردم نگاهش حرص با

 .نخیرم-

 .نشوند تخت روی رو من و گرفت رو دستم. اومد سمتم به و خندید

 .کنیم می انتخاب خودمون برای خونه اون تو بزرگ اتاق یه شدی که زنم نداره اشکال. نخور حرص حاال-

 .کردم نگاهش لبخند با

 بشم؟ زنت قراره معلوم کجا از-

 .کرد نگاهم تعجب با

 چی؟-

 .کردم نگاه داد می تکون رو هاش پرده باد و بود باز که اتاق پنجره به و انداختم باال ای شونه

 .باشند موافق باید که هست مم خونواده که نیستم من فقط. گفتم چیزی یه من روز اون حاال خب-

 .کرد نگاهم عصبانیت با

 .نباشه مهم برات خونواده لطفا-

 نیستم تو مثل که من: گفتم و رفت در دهنم از یهو

 این از: گفت و دش بلند جاش از عصبانیت و حرص با. گذاشتم دهنم روی رو دستم و شدم پشیمون بالفاصله و

 .زنی نمی پرت و چرت و داشتن دوست و خواستگاری ازدواج، مورد در هم حرفی دیگه بیرون رم می اتاق

 .ایستادم در کنار و رسوندم بهش رو خودم عجله با که رفت می در سمت به داشت. کردم نگاهش بهت با
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 کنی؟ می اینجوری چرا. ببخشید خب! سوشا إ-

 !بگو داری اگه شرایطی و شرط خب: گفت و شد خیره هام چشم به

 .کشیدم عمیقی نفس

 خونوادت خودت، بخاطر نه من خاطر به اصال... اصال... شی عوض کن سعی فقط. سوشا خوام نمی هیچی-

 .کنم می خواهش

 جلو اتاق توی وسایل داشت دوباره کشیدم عمیقی نفس. رفت بیرون اتاق از و زد کنار رو من و داد تکون سری

 .شدم خارج اتاق از و کشیدم روسریم به دستی. شد می تار هام چشم

 من به دیگه هم ثانیه یه حتی. نشست و انداخت پا روی رو پاش علیرضا روی به رو هم سوشا. نشستم مبل روی

 سوشا پدر از بابام و کردند رفتن قصد دیگه ساعتی نیم از بعد. بود صورتش روی اخم چنان هم و نکرد نگاه

 

 رد کنارم از تفاوت بی سوشا رفتن وقت. دادن جواب و کردن فکر برای بده فرصت ما به رو روزی چند تا ستخوا

 .خوردم غصه که چقدر. نکرد نگاهم حتی و شد

 خالم که گفتند می سوشا ی خانواده کماالت و ها خوبی از و بودند نشسته هم دور بابام و مامان و خاله خونواده

 .هانا بود خوشکلیم پسر ماشاهلل :گفت و کرد من به رو

 و رمپک چرا که پرسید می و انداخت می باال ابرو هی علیرضا. انداختم پایین رو سرم و زدم لبخندی و نگفتم چیزی

 .م خسته که گفتم می دروغ به هم من

 .نشستم کنارش. برم سمتش به که کرد اشاره و کرد من به رو بابا. رفتند هم خاله خونواده

 کنم می تحقیقی یه من شه نمی که هم طوری همین ولی نیومده بدم خانوادهش و پسره این از من انج بابا-

 یم رو جوابشون ما بودی راضی هم تو و پسره از بودند راضی که اگر نه؟ یا درستیه پسر اصال پسره این ببینم

 بابا؟ چیه نظرت. دیم
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 تکون سری ولی نیست انتظارمون در خوبی یها جواب و گن می بد سرش پشت همه دونستم می که این با

 .دادم

 .بابا خوبه خیلی-

 رو چی همه سالته۲۱  شدی بزرگ خودت. نشدم مانعت هیچی بخاطر وقت هیچ من دونی می: گفت و زد لبخند

 رو زندگیت راه خودت. شد می فالن یا و شد می این ذاشت می بابا اگه بگی فردا پس ندارم دوست فهمی می

 هب وقتی. اشتباهه به بردن پی از تر سخت خیلی خوردن حسرت بنظرم. جان بابا پشتتم منم و کنی می انتخاب

 در و داغون کنه، می پیر رو آدم خوردن حسرت ولی کنی حلش و کنی پیدا راهی یه تونی می بردی پی اشتباهت

 .بگیری تصمیمی هر بابا پشتتم من پس. دخترم کشه می آخر

 که جوری کردم بوسه غرق رو بابا صورت و شدم بلند. شد اشک از پر هام چشم وبیخ و مهربونی همه اون از

 .اومد در صداش

 .دختر نکن-

 .کردم نگاهش لبخند یا و شدم جدا ازش

 .دارم دوست خیلی بهترینی تو بابایی، مرسی-

 .نکن لوس رو خودت برو: گفت و خندید

 .بوسیدم رو صورتش و رفتم مامان سمت به

 .دنیایی مامان رینت عشق هم تو-

 .کاشت پیشونیم روی گرمی ی بوسه و گرفت هاش دست قاب توی رو صورتم نرمش و تپل های دست با

 .منی گل دختر هم تو-

 

 .شدند سرازیر هام اشک بستم رو در که همین و بستم رو در سرم پشت و رفتم اتاقم سمت به و زدم لبخندی
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 .ممنونم ازت خوبی این به خونواده داشتن واسه جونم خدا-

 و منطقی پدرم چقدر و دارم دوست رو پسره این که گفته بهش مامان که داد می این از نشون بابا های حرف

 .چرخیدم پهلو به و کشیدم عمیقی نفس. کشیدم دراز و رفتم تختم سمت به. بود کرده رفتار مهربون

 .بگیره فاصله هاش کار و ها اخالق این از کم هی بتونه کاش کنم؟ نمی اشتباه کنم ازدواج سوشا با اگه یعنی-

 .باشیم داشته دعوا باهم همهش ما که شه نمی

 کت ها ستاره و بود کرده روشن رو شب یِ  تاریک ماه. کردم بازش و رفتم پنجره سمت به و شدم بلند تخت روی از

 های درخت باد. بشنوم رو سوشا صدای االن خواست می دلم چقدر. شدند می دیده سیاه آسمون توی توک و

 نمی کردم می فکر بشم زنش که این و سوشا به وقتی خدایی. زدم لبخند داد می تکون آروم آروم رو کوچه توی

 .اومد می کش هام لب اراده بی و کنم کنترل رو لبخندم تونستم

 روی رو خودم و کردم عوض صورتی شلوارک و تاب یه با رو هام لباس و رفتم کمد سمت به و بستم رو پنجره

 .بیام بیرون خیال و فکر همه این از خوابیدن با امیدوارم. کردم پرت تخت

 به رو روم و شدم سوار. رفتم بود مون خونه از باالتر کمی که سوشا ماشین سمت به و بستم سرم پشت رو در

 .کردم سوشا سمت

 .سالم-

 .کرد نگاهم لبخند با

 خوبی؟ سالم-

 .دادم رو جوابش ولی بودم کرده تعجب مهربونش لحن و لبخند از که این با

 خوبی؟ تو خوبم، مرسی-

 .داد تکون رو سرش

 نداد؟ ما به جوابی هیچ چرا بابات-
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 .شدم خیره جلو به

 .کنه می جو و پرس و تحقیق یکم داره فعال خب-

 .رفت بیرون کوچه از و کرد روشن رو ماشین و داد تکون سری

 .باشیم منفی جواب منتظر باید حساب این با-

 .انداختم باال ای شونه خیالی بی با

 .شی ناراحت بخوای که نداری دوست رو من و نیست مهم برات زیاد که تو. بهتر خب-

 

 .طوره همین: گفت آروم

 و شدیم پیاده ماشین از. بودیم ساکت تامون دو هر بخوریم جا اون رو شام بود قرار که رستورانی به رسیدن تا

 لحظه بدون و گرفت رو دستم سوشا. شدیم وارد. رفتیم بود شلوغ شدت به و شهر وسط که رانیرستو سمت به

 صدا ور گارسون بالفاصله سوشا و نشستیم ای شیشه میز پشت. برد باال ی طبقه سمت به رو من کردن صبر ای

 کرد

 چیزی. دادم سفارش برگ کباب که منم. داد سفارش مخلفات با جوجه خودش برای. بود گشنهش زیادی انگاری

 وادهخان یه فقط. کردم می نگاه رستوران وسایل و اطراف به داشتم بیکاری از منم و بود پایین سرش و گفت نمی

 لبخندی. خندیدند می و زدند می حرف داشتند که نفره چهار ی خانواده یه. بودند رستوران باالی ی طبقه توی

 این. شدم خیره ها دیواره روی های قاب و مشکی و سفید رهایدیوا به و گذاشتم چونهم زیر رو دستم و زدم

 اب داشتم طور همین. بود اومده خوشم ازش خیلی من خب و بود پایین به نسبت تر تاریک و تر دنج باال طبقه

 ندید چقدر دختره که می االن وای. موند خیره سوشا لبخند روی نگاهم که کردم می نگاه جا همه به لبخند

 روی که رو دستم سوشا رفتنش از بعد. گذاشت میز روی و آورد رو ها غذا گارسون که بگه چیزی استخو. بدیده

 .گرفت بود میز
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 شم؟ عوض تونم می من بنظرت هانا-

 .زدم لبخند و شدم خیره غمگینش و نگران های چشم به

 .تونی می باش مطمئن بخوای اگه سوشا البته-

 .اومد کنارمون از آشنایی صدای

 .نیستند بشو عوض آشغال یآدما-

 .برگشتیم صدا سمت به تعجب با دو هر

 نگار؟-

 نگار؟-

 ***سوشا***

 .ایستادم نگار روی به رو و شدم بلند عصبانیت با

 کنی؟ می غلطی چه جا این تو-

 .زد کنار صورتش جلوی از رو طالییش موهای ناز با

 .کنی می تو که کاری همون-

 .زدم زل شآبی های چشم توی و زدم پوزخندی

 .کنم نمی رو کسی جاسوسی و فضولی من اما-

 

 خانم این با باز نداشتم انتظار: گفت و گرفت هانا سمت به رو دستش و داد فشار هم روی رو هاش دندون

 !بیای بیرون

 .کردم دورش میز کنار از و دادم هولش کمی و گرفتم رو بازوش

 گمشو برو که این سوم و میام بیرون همسرم با بخواد دلم وقت هر من که این دوم داره، اسم خانم این که اوال-
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 .خوره می بهم حالم زشتت و گودزیالیی ریخت اون از

 .کرد نگاهم تعجب با کمی

 همسر؟-

 مین باش مطمئن: گفت آروم گوشم کنار و شد بلند پا پنجه روی. کرد نگاه من به دوباره و انداخت نگاهی هانا به

 .باشی داشته رو خوشی های روز زتعزی همسر کنار زارم

 .رفت پایین رستوران مارپیچی های پله از و رفت دو و تندی با کنارم از. گفت نفرت و حرص با رو عزیز همسر

 ردو که دستی با. کنه می دیونهم آخرش بره پایین گلوم از خوش آب زاره نمی دختره این. کشیدم عمیقی نفس

 .نشستم صندلی روی دوباره و زدم لبخندی. کردم نگاه هانا به و اومدم خودم به شد حلقه دستم مچ

 .مریضه یه اون نکن گوش هاش حرف به-

 گفت؟ گوشت در چی: گفت و زد لبخند هانا

 .زد می موج نگرانی دلم توی خب ولی و خندیدم ظاهر به

 .داد بهم دار آب فحش تا چند یه-

 !جیبهع نگفتی بهش چیزی تو و داد فحش: گفت و خندید هانا

 .خوردم رو گلدار ی شیشه لیوان توی نوشابه از کمی و انداختم باال ای شونه

 .شه نمی دیگه عمومی مکان توی ولی بیارم پایین رو چونهش خواست می دلم چرا راستش-

 .گرفت سر از رو خوردن غذا و داد تکون سری

 .بیارند دیگه یکی دم می سفارش. شده سرد کنم فکر هانا-

 .داد تکون نه عنیم به رو سرش

 .بخور هم تو خوبه؛ نشده سرد سوشا نه-

 نگار های حرف. کردم می بازی غذام با فقط و خوردم نمی غذا. برداشتم رو چنگال و قاشق و دادم تکون سری
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 اتفاقی براش نداشتم دوست. بود هانا برای نگرانیم ولی داشتم عادت هاش بازی دیونه به من بود کرده نگرانم

 .بیفته

 

 هانا هک بودم فکر توی و بودم شده خیره بودند مشکی شکل مربعی گلدان یه توی که میز روی قرمز رز های گل به

 .کرد صدام

 سوشا؟-

 .شدم خیره زیباش های چشم به

 جانم؟-

 .هست که هم خجالتی جان ای. انداخت پایین رو سرش و کشید خجالت

 بیاند؟ خواستگاری که کردی راضی رو مادرت و پدر چطور-

 نوازش رو دستش نرم و سفید پوست آروم شصتم انگشت با و گرفتم دستم توی رو بود میز روی که هاش دست

 .کردم

 خونه از من. بود کرده راضی رو بابا چطوری دونم نمی هم اون و گفتم بهش و زدم زنگ مامانم به فقط من خب-

 .اومدند خودشون ی خونه از هم ها اون و خودم ی

 .زد زل امه چشم به

 کنی؟ نمی آشتی هاشون با چرا-

 .«داشت خوردنی های لب واقعا. »شد قفل هاش لب روی نگاهم

 گرفتم هاش لب از رو نگاهم. کنم دور باشه عالی چه تونه می بوسیدنش که این از رو فکرم تا دادم تکون رو سرم

 .اومدند می باال ازش داشتند مرد و زن یه که کردم نگاه ها پله به و

 .هستم فکرش توی-
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 .دیدم رو لبخندش چشم ی گوشه از

 خوبه خیلی-

 .زدم رنگی کم لبخند

 .بریم شدی تموم اگه هانا-

 .شد بلند جاش از و کرد پاک میز روی دسمال با رو لبش دور و داد تکون رو سرش

 «سرت تو خاک شی؟ عوض خوای می جوری این. »گرفتم پام ران از نیشگونی

 به زودتر چه هر باید. اومدیم بیرون رستوران از حساب تسویه از بعد هانا همراه و شدم بلند جام از عجله با

 .کردم حرکت هانا خونهی سمت به سرعت ترین بیش با. بود بهتر تامون دو برای طوری این رسوندمش می خونه

 براش جوابی چون بودم ممنون هم ازش خب و گفت نمی هم چیزی ولی خوندم می هاش چشم از رو تعجب

 .نداشتم

 

*** 

 هانا

 چی یعنی. بود مونده خیره بود فکر توی و بود نشسته هال توی های مبل روی که بابا اخم روی نگاهم اپن از

 کرد می درست غذا داشت آشپزخونه توی که هم مامان های چشم از رو نگرانی گفت؟ نمی چیزی چرا بود، شده

 توی ترس بابا جدی صدای با. شد می کارش مشغول دوباره و کرد می بابا و من به نگاهی گاهی از هر. دیدم می

 .نشست دلم

 .دارم کارت جا این بیا هانا-

 .نشستم روش به رو مبل روی. رفتم بابا سمت به آروم و دادم قورت رو دهنم آب و کردم مامان به نگاهی

 .دوخت هام چشم به و گرفت ای شیشه میز روی چینی گلدون از رو نگاهش
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 !هانا نشنیدم پسر این درمورد جالبی چیز یچه-

 .نگفتم چیزی و انداختم پایین رو سرم

 ارب یه سالی گفتند می کارمنداش رفتم رو بود گفته هم باباش که شرکتی. گه نمی خوب درموردش کس هیچ-

 .شه نمی پیداش دیگه سال تا دوباره و زنه می سر یه آد می

 .کن نگاه من به و کن بلند ور سرت هانا: گفت و کشید عمیقی نفسی

 !کشیدم می خجالت قدر این چرا دونم نمی کردم؛ نگاه بابا به کردم بلند رو سرم

 که شنیدم مادرت از من. نشنیدم خوبی تعریف خودش از ولی خوبه هم وضعش. داره خوبی خونواده پسره هانا-

 هم باز و نیست خوبی پسر که دونستی می هم قبل از اگه جان بابا هانا ولی. داری دوست رو پسره جورایی یه

 و خوردن حسرت روز هر که شم نمی مانعت که گفتم هم روز اون چون بگم تونم نمی چیزی من که خواییش می

 .ببینم رو ناراحتیت

 .شه می عوض که گفت اون: گفتم آروم و انداختم پایین رو سرم

 روی تونی می شه می عوض که گفت محکم: گفت و داد مبل پشتی به رو تکیهش و انداخت پا روی رو پاش بابا

 کنی؟ حساب حرفش

 !«دونست حرف اصال رو دادن تکون سر اگه: » گفتم دلم توی

 .شد بلند جاش از بابا. بگم که نداشتم حرفی اصال. نگفتم چیزی و دادم تکون رو سرم

 .کنی فکر بهتر و بیشتر خوام می ازت فقط بگیر رو تصمیمت جان بابا خب-

 .کردم هشنگا

 .چشم-

 

 که فردا باید. رفتم اتاقم سمت به مشغول فکری با و شدم بلند جام از. رفت آشپزخونه سمت به و زد لبخند
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 مطمئن کنم حساب حرفش رو تونم می من و شه می عوض که این از و بزنم حرف سوشا با حتما رفتم دانشگاه

 .بشم

 خیلی دانشگاه رفتم وقتی امروز. بودم گرفته ضرب وشاس خونه آالچیق توی چوبی میز روی هام انگشت با

 .بزنیم حرف جا این که خونش آورد رو من هم سر آخر و پیچوند رو من هی اون ولی بزنم حرف سوشا با خواستم

 کنه تلف وقت خواد می هی چرا این. اومد می پایین ناز با و آروم داشت سوشا که کردم نگاه خونه های پله به

 چشه؟

 .دیرمه شاسو هی-

 و ایستاد کنارم. اومد می بهش سفید رنگ کال اومد می بهش واقعا سفیدش تیشرت. کرد تند پا و کرد نگاهم

 می صدام قدر این چرا چیه هانی وای: گفت لوسی لحن با و کرد مشکیش کتان شلوار جیب داخل رو دستش

 کنی؟

 .بزنیم حرف بشین بیا: گفتم و دادم پیشونیم به چینی

 .بود چسپیده سینهش به شونهم. گذاشت صندلی پشتی روی رو دستش و نشست کنارم لیصند روی

 .بزنیم حرف مسائل سری یه مورد در باید سوشا-

 .باشه: گفت و زد کنار بود اومده بیرون مقنعه جلوی از که رو موهام

 .کردم نگاه هاش چشم به

 .ودب نشنیده خوبی چیز اصال تو ی درباره بود دهکر جو و پرس خب و شرکتت بود اومده بابام دیروز سوشا ببین-

 .کشید گونهم روی آروم اشارهش انگشت با

 خب؟-

 .کردم فرو اش سینه توی رو ام اشاره انگشت حرص با

 ...که نه هم اگر و بدیم مثبت جواب تونیم می که شه عوض قراره پسره اگه میگه اون خب-
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 .گرفت دستش توی رو انگشتم

 .شم می عوض تمگف روز اون من خب-

 .زدم پوزخندی

 .دادی تکون رو سرت اره-

 .آورد نزدیک رو سرش

 .دم نمی تکون رو سرم حتی کسی جواب در که میاد پیش من چون باش امیدوارم-

 

 بودند شده پر مختلف های رنگ با آفریقایی های بنفشه های گل از که استخر کنار های گلدون سمت به رو روم

 .کردم

 .باشم امیدوار و بشم مطمئن حداقل که بده من به حسابی ستدر جواب یه-

 .برگردوند خودش سمت به رو صورتم و گذاشت چونهم زیر رو دستش

 .کنم می رو سعیم ولی دم نمی قول من-

 .بود شده میخ هام لب روی و بود پایین نگاهش اون ولی کردم نگاه هاش چشم به

 !هانا داری خوردنی لبای-

 .کوبیدم اش ونهش به یکی مشت با

 .هیز ادبه بی-

 عوض یهو گم نمی من. شیم خوشبخت تونیم می باش مطمئن کنیم درک رو همدیگه اگه هانا: گفت و خندید

 .شم عوض تونم نمی روزه یه من کشه می طول که بدون هم رو این. کنم می رو سعیم ولی شم می

 .کرد پر رو یمبین بودم خریده براش که ادکلنی بوی.آورد تر نزدیک رو سرش

 ونندبد که این از بعد بالفاصله و هانا بودند زندگیم توی ها خیلی نکن، گوش کسی هر حرف به. کن اعتماد بهم-
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 سخته دونم می. کنی اعتماد من به فقط خوام می. کنند خراب رو زندگیم که خوان می و میان کردم ازدواج من

 .باشه طور این باید ولی

 .کشید لبم روی رو انگشتش. دادم تکون همیدنف معنی به رو سرم آروم

 .ببوسمت داری دوست دونم می که این و-

 چی؟: گفتم جیغ با

 .خندید باز

 .سوشا عقب برو-

 .حتما آره اوه: گفت متفکری حالت با و داد تکون رو سرش

 .کوبیدم اش سینه به دست کف با که ببوستم خواست و آورد نزدیک رو سرش سریع خیلی بعد

 .عقب برو-

 .نکن خراب رو خوشیمون هانا: گفت بود هام لب به نگاهش که طور همون و رفت عقب خمار های چشم با

 .دادم هولش دوباره حرص با

 .نه من ولی گذره می خوش داره تو به-

 

 .هانا نیستی خوبی گوی دروغ: گفت آروم گوشم نزدیک و خندید

 .شدم بلند جام از

 .دیرمه سوشا رم می من-

 .شد بلند جاش از سوشا

 .رسونمت می-

 .رم می خودم مرسی نه: زدم داد دور همون از و رفتم در سمت به و کردم تند پا و اومدم بیرون آالچیق از هول با
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 .شد بلند اش قهقهه صدای

 .ترسو-

 .دادم رو خونه آدرس و شدم ماشین سوار. گرفتم تاکسی و ایستادم خیابون سر و شدم خارج خونه از عجله با

 .گذاشتم لبم روی دستی

 .باشه خوب و مهربون قدر همین همیشه سوشا کاش. دادم تکون خودم برای تأسف با رو سرم و زدم لبخندی

 .کردم اشاره مغازه توی های عروس لباس از یکی به و گذاشتم سوشا بازوی روی رو دستم

 سوشا؟ خوبه این-

 .نه: گفت ریلکس خیلی

 .کردم نگاهش حرص با

 نه؟ گی می تو گم می چی هر من هی چرا. بخدا خوبه ازش میاد خوشم من بابا سوشا-

 .برد مغازه ی دیگه سمت به و کشید رو دستم

 .نمیاد خوشم ازش من-

 پوشیش؟ می تو مگه آخه: کردم زمزمه حرص با و آروم لب زیر

 .زد زل هام چشم توی و برگشت سمتم به توی

 .ادبی خوشم منم باید پوشدش می زنم ولی نه-

 و خوش حس از پر من بار هر چقدر و بود کرده تکرار رو کلمه این امروز چقدر. زدم لبخند و دادم تکون رو سرم

 .برد ها عروس لباس از یکی سمت به رو من و گرفت رو بازوم. شدم می شیرینی

 هانا؟ خوبه این-

 

 و باز یقه. داشت پف اندازه بی ینشپای و تنگ اش تنه باال که دار پف عروس لباس یه. کردم نگاه لباس به
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 لباس. بود شده دوزی سنگ همهش ها، آستین روی و لباس پایین تا باال از. بود دست مچ روی تا هاش آستین

 .بود خوشکلی

 !گرونه و سنگین زیادی ولی سوشا خوشکله خیلی-

 .خانم خواییم می پرو برای رو این: گفت و فروشنده به کرد رو

 .گرفتم بازوش از نیشگونی

 !دم می نظر دارم منم. هستم جا این منم-

 .کرد اشاره عروس لباس به و انداخت باال ای شونه

 .پوشی نمی عروس لباس اصال یا عروس لباس این یا-

 ره می اون پول از خرم می رو همین بزار اصال خوشکله واقعا. کردم عروس لباس سمت به رو روم و کشیدم پوفی

 .داد سوشا دست رو لباس کرشمه و ناز با شندهفرو. پوشمش می فقط من

 .خانم اتاق اون توی برید-

 .دونستم می خودمم: آوردم در اداشو لب زیر

 .کردم نگاهش تعجب با. اومد داخل خودشم و برد اتاق سمت به رو من و خندید سوشا

 اومدی؟ داخل چرا تو-

 .انداخت باال ای شونه تفاوتی بی با

 .ببینمش تنت توی بعد و یشبپوش کنم کمک خوام می-

 .دادم هولش بیرون سمت به و کردم باز رو در

 .دم می نشونت پوشیدمش. بیرون برو تربیت بی-

 .ینمب می عروسی شب برای بگی دربیاریش بعد بپوشی بری ها نکنی دخترا این مثل: گفت و کرد نگاهم یکم

 .دم می جرِ  رو لباس هم رو خودت هم جا همین
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 .کردم نگاه لباس و خودم به آینه توی از تعجب با. بست رو در خوشکل و سریلک خیلی بعد

 .نداره وجودش تو مهربونی و لطافت کوچولو یه. اعصابه بی چه پسر این خدا وای-

 ور اتاق در آروم. ببندم رو زیپ نتونستم خب ولی پوشیدم رو لباس مکافات هزار با. دادم تکون تأسف با رو سرم

 .کردم صدا بود دستش گوشیش و بود ایستاده در کنار که رو سوشا و کردم باز

 .ببندم رو لباس زیپ تونم نمی سوشا-

 

 سوشا. بودم پوشیده روشن آبی تاب یه مشکیم مانتوی زیر حداقل بود خوب. شد اتاق وارد و اومد سمتم به

 .کرد نگاهم آینه توی از سر پشت از و بست رو زیپ

 .قشنگه خیلی-

 .دادم تکون رو سرم آروم

 .موافقم-

 .کشید پایین رو لباس زیب و کرد آرومی ی بوسه مهمون رو گردنم

 بیار در رو لباس-

 از رو لباس عجله با. نشست لبم روی لبخندی کشیدم اش بوسه جای روی دستی. رفت بیرون اتاق از خودش و

 سمت به و رفتم بیرون اتاق از. دمکر سرم هم رو مشکیم شال و پوشیدم رو شلوارم و مانتو و آوردم بیرون تنم

 شد؟ چقدر: گفتم سوشا گوش کنار آروم. گرفت دستم از رو لباس فروشنده. رفتم فروشنده و سوشا

 .کرد نگاهم خیالی بی با

 .میلیون هفت هیچی-

 .کردم نگاهش کمی

 !همین دیگه هیچی-
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 .آره: گفت خیالی بی با دوباره

 بود مونده دیگه وسایل عالمه یه بودیم خریده رو لباس فقط حاال. دنبو هیچی اون برای میلیون هفت خدا وای

 لوکس و بزرگ های مغازه وارد دونه به دونه و اومدیم بیرون مغازه از. خواستند می پول کلی هم هام اون که

 و عقد سفره روی وسایل و کفش تا بگیر لباس انواع از. خریدیم می خواستیم می که چی هر و شدیم پاساژ توی

 شبی تر خیال بی اون کنیم رویی زیاده و ولخرجی کمتر که گفتم می سوشا به من چی هر. دیگه های چیز خیلی

 از. خواست نمی منم نظر و خرید می خواست می خودش چی هر که بود این همه از بدتر. کرد می خرید تر

 .بود یعال اش سلیقه که هم الحق و خرید می ها ترین قیمت گرون و ها مارک بهترین

 پیرهن با مشکی شلوار و کت یه و شدم خوشحال کلی کنم انتخاب رو شلوارش و کت که خواست من از وقتی

 .اومد خوشش خیلی اونم که کردم انتخاب براش مشکی کراوات و مردونه سفید

 بود هشد پارک باکالس و قیمت گرون های ماشین از انبوهی میون که ماشین سمت به و اومدیم بیرون پاساژ از

 جا این خواستند می گرون و مارک لباس که هایی اون فقط و بود ها پولدار مال فقط که هم پاساژ این. رفتیم

 .اومدند می

 .کرد پارک شاپی کافی کنار

 .رسونمت می خونه تا بعد و خوریم می چیزی یه ریم می شو پیاده-

 

 بود چوبی بیرون از که شاپی کافی سمت هب باهم دست تو دست. شدم پیاده ماشین از و دادم تکون سری

 .داشت تاریکی فضای و بود دنجی شاپ کافی. نشستیم چوبی و کوچیک گرد میز پشت و شدیم وارد. رفتیم

 و کرد نگاه من به. بیاد سمتمون به تا کرد اشاره خدمت پیش به سوشا. بودند قرمز و مشکی همه هاش دیواره

 خوری؟ می چی تو: گفت

 .کالتیش پک آیس یه-
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 .شکالتی پک آیس تا دو: گفت خدمت پیش به رو و داد تکون سری لبخند با

 .بشورم رو هام دست رم می من: گفت آروم و شد بلند جاش از سوشا شد رد کنارمون از که خدمت پیش

 .زدم لبخند

 .باشه-

 مدست توی رنگ ییطال و ساده و ظریف حلقه به. رفت بود باال طبقه که دستشویی سمت به و شد رد کنارم از

 خونه از که روز همون. افتاد اتفاق سریع خیلی که نامزدی. گذشت می نامزدیمون روز از روز دو. شدم خیره

 نصیحتم کلی و کرد قبول اما بود نگران که این با هم اون و گفتم پدرم به رو سوشا های حرف برگشتم سوشا

 نمی. کنیم برپا نامزدی جشن تا اومد اش خانواده با روز همون فردای. کردم اعالم سوشا به رو موافقتم. کرد

 حاال و گرفتیم کم البته و نزدیک اقوام حضور با کوچیک نامزدی یه شب همون داشت؟ عجله قدر این چرا دونم

 نمی رو فکرش وقت هیچ. شد تر پرنگ لبخندم. بخریم رو عروسی وسایل که اومدیم ما و گذره می روز دو که هم

 اما و بینه نمی رو من حتی اون که گفتم می و بودم ناامید من همیشه. باشیم هم مال ما که بیاد زیرو که کردم

 ...حاال

 .بشم خوشبخت سوشا با بتونم من و باشه برجا پا خوشیم که کردم می آرزو شب هر و بودم حال خوشحالم

 سوشا بودند؟ آورده کی رو ها این وا افتاد میز روی های پک آیس به نگاهم. اومدم خودم به سوشا نشستن با

 !امشب بشه شبی چه: گفت حالی خوش و ذوق با و گرفت رو بود میز روی که رو دستم

 .کردم نگاهش تعجب با

 چطور؟-

 .زد زل هام چشم به شادی با

 .مونم می نامزدم پیش امشب من پس کرد دعوت شام برای رو من و زد زنگ االن مامانت-

 !نه یوا: گفتم تعجب و بهت با
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 .خندید

 .آره وای-

 

 دید رو من حال وقتی سوشا ذاشتم؛ می دهنم توی رو پکم آیس حرص با و تند تند و انداختم پایین رو سرم

 .خدا نه وای روانی؟ و هیز این با امشب: کردم زمزمه لب زیر آروم. خندید بلند

 به قدر این: گفتم مامان به رو حرص با کردم می خرد شیرازی ساالد کردن درست برای رو ها خیار که طور همین

 .نده رو پسره این

 دختر؟ شه می حسودیت: گفت و خندید مامان

 .دوختم میز روی رنگ آبی گلدون به و گرفتم مامان از رو نگاهم

 .شه می پرو فقط شه؛ نمی حسودم نخیر-

 به و گذاشتم شویی ظرف داخل و برداشتم میز روی از رو کثیف های ظرف. نگفت چیزی و خندید باز مامان

 .کردم نگاهش نشست؛ ام شونه روی مامان گرم های دست. شدم مشغول شستنشون

 .دارم دوست تر بیش رو دخترم دونه یه یکی من ولی-

 .بوسیدم رو نرمش و سرخ ی گونه

 .دارم دوست منم. مامانی فداتم-

 اپن سمت به و شستم رو هام تدس. شد مشغول میز چیدن به و رفت آشپزخونه وسط غذاخوری میز سمت به

 ندبود اومده کنار باهم که بود خوب چقدر. کردم کردند می بازی شطرنج داشتند که سوشا و بابا به نگاهی. رفتم

 .بودند خندون و حال خوش و

 .شام بیایید سوشا، بابا،-

 .کنه می تقلب که هم دامادمون: گفت اومد می آشپزخونه سمت به که طور همون و شد بلند جاش از بابا
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 .ایستاد بابام کنار تعجب با سوشا

 .نکردم تقلب بخدا کردم؛ تقلب کی من-

 می نگاهمون تعجب با داشت فقط که هم سوشا. خنده زیر زدیم تامون سه هر و کرد مامان و من به نگاهی بابا

 .کرد

 شما؟ خندیدن می چی به-

 .ایستاد انمام کنار سوشا بیاد؛ کنارش که کرد اشاره سوشا به مامان

 بتقل گه می شد برنده طرف وقتی کنه می بازی کی هر با افتضاحه شطرنجش ما همسر این نگیر؛ جدی تو مادر-

 .کرده

 .خنده زیر زد و کرد نگاهم کمی سوشا

 !شما دست از خدا وای-

 

 میز نممک شکل زیباترین و بهترین به و بود پخته سبزی قرمه مامان. نشستیم چوبی و شکل مربع میز دور باهم

 هم مامانم و کرد می تعریف مامان پخت دست از بار ده دهنش ذاشت می قاشق یه تا هم سوشا. بود چیده رو

 رو ها ظرف مامان و من و شدند زدن حرف مشغول و رفتند هال به سوشا و بابا شام بعد. کرد می ذوق کلی که

 .بود هم توی شاسو های اخم که زدند می حرف چی مورد در دونم نمی. شستیم

 بود ساکت که طور همین و کرد قطع رو حرفش بابا ولی نشستیم کنارشون هم مامان و من و بردیم چایی

 زود صبح چون چایی خوردن از بعد بابا. بود فکر توی ولی بود تلویزیون به نگاهش هم سوشا. خورد رو چاییش

 و سوشا با زدن حرف کلی بعد که هم امانمم. بخوابه تا رفت اتاقش سمت به بود خسته و رفت می کار سر

 ویر سوشا کنار و شدم بلند نفره تک مبل روی از. بودیم مونده سوشا و من. بخوابه تا رفت کردن نگاه تلویزیون

 .نشستم نفر دو مبل
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 سوشا؟-

 .زد زل هام چشم به و گرفت تلویزیون از رو نگاهش

 جانم؟-

 .زدم کنار بود تهریخ پیشونیش توی که رو لختش و مشکی موهای

 گفت؟ چی بابا فکری توی چرا-

 .کشمت می کنی ناراحتش اگه و باش دخترم مواظب گفت بابات و نیستم فکر توی نه: گفت و زد لبخند

 .پرید باال هام ابرو

 جدی؟-

 .داد تکون رو سرش

 بخوابیم؟ خستم هانا-

 .شد تر بیش تعجبم

 خسته؟-

 .کرد اشاره اتاقم به و داد باال رو هاش ابرو و کرد نگاهم گشادی و گل لبخند با

 .بخوابیم بریم اره-

 سمت به و کشید خودش دنبال به رو من. شم بلند مبل روی از شد باعث که کشید و گرفت رو من دست بعد

 .کنم کاری و بگم چیزی تا نداد فرصت حتی. برد اتاق

 .کردم نگاه کرد می نگاه رو من ذوق با که سوشا های چشم به. شدیم اتاق وارد

 کنی؟ می جوری این چرا-

 

 .کشیدم بلندی هین. آورد در تنش از رو ایش قهوه تیشرت بگه چیزی که این بدون سوشا



www.taakroman.ir  

 

  

 
164 

 

 عاشق یه پسر بد شدم رمان

 کاربر انجمن تک رمان خالدیحمیرا 

 

 درمیاری؟ رو تیشرتت چرا-

 .کشیدم کوتاهی جیغ من که رفت شلوارش کمربند سمت به دستش

 کنی؟ می چیکار سوشا وای-

 اسالب این با تونم نمی من بابا هانا؟ چته: گفت خنده با و گرفت رو بازوم سوشا که رفتم در سمت به هول با بعد

 .بخوابم

 .خوابم می هال توی مبل روی رم می من ست نفره یه تخت. باشه خب: گفتم تند تند و هول با

 .کردم حلقه گردنش دور رو دستم ترس از. کرد بلند زمین روی از رو من و کرد اخمی

 من از جدا بخوای بترسی یا باشی ناراحت باشی، قهر. کردیم ازدواج وقتی چه زدینام دوران در چه دیگه بار یه-

 .زنمت می خوب شوهر یه مثل بخوابی

 .بودم شده خیره بود زده زل هام چشم به جدیت با که هاش چشم به تعجب و بهت با طور همون

 اعصاب؟ بی چه-

 .زد خیمه روم خودشم و گذاشت تخت روی رو من و خندید

 .اهوم-

 .سوشا لطفا کنار برو: گفتم و اش سینه تخت به زدم یکی

 .آورد نزدیک رو سرش نشست، پیشونیش روی اخمی

 .نکن اذیت هانا ببوسمت خوام می-

 .نالیدم عجز با

 .نکن سوشا-

 .رفت در سمت به و برداشت رو بود زمین روی که تیشرتش و شد بلند روم از

 .شدم بلند عجله با
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 کجا؟ سوشا! سوشا-

 .برگشت سمتم به عصبانیت با

 ...نه کنی می فقط چرا-

 .نگم هیچی گی می بعد کنی می بخواد دلت کاری هر: گفتم تعجب با

 

 .چسپوند در کنار دیوار به رو من و گرفت رو بازوم

 .بفهم محرممی نامزدمی،-

 .بفهم نیست درست چی؟ که خب: گفتم عصبانیت با

 .کشید پوفی. گرفت فاصله ازم

 !آه مثبتی بچه تو چقدر-

 .کردم صدا رو اسمش آروم

 .سوشا-

 .رفتم سمتش به. کشید دراز اون روی و رفت تخت سمت به چیزی گفتن بدون

 سوشا؟-

 .بست رو هاش چشم و چرخید پهلو به

 .هانا بخوابیم بیا فقط-

 بودم اراحتن خیلی. بستم رو هام چشم و کشیدم دراز تخت روی. کردم خاموش رو ها چراغ و کردم نگاهش کمی

 .بشم رها خیال و فکر از و ببره خوابم زود که بودم امیدوار. بود بهتر جوری این ولی

 .کنم باز رو هام چشم شد باعث سوشا صدای که خوردم تکون کمی

 .دیگه بیرون برو شو بلند خودت داری من به کار چی: گفتم حرص با
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 .رفت بود کرده پرت زمین روی دیشب که شرتشتی سمت به و شد بلند تخت روی از بعد و کرد نگاهم کمی

 .راهه تو رفته باباش به که خوشکل نوه یه که گم می مامانت به و بیرون رم می من خانم هانا باشه-

 .نشستم سیخ جام روی

 چی؟-

 .انداخت باال ای شونه خیالی بی با

 .نکردیم کاری امشب ما دونه نمی که اون-

 اومده؟ خوشت حاال چیه: گفت و خندید. بگم چیزی تونستم نمی اصال و کردم می نگاهش بهت با تخت روی

 .کردم پرت سمتش به رو بالشت حرص با

 .تربیتی بی خیلی-

 

 کردم جفت ام سینه روی رو هام دست حرص با. اومد سمتم به دوباره و کرد پرت تخت روی دوباره رو تیشرتش

 !زاری می نمایش به رو تبازوها و عضله پوشی؟ نمی رو تیشرتت چرا: گفتم و

 .داری دوست دونم می چون آره: گفت و ایستاد روم به رو لبخند با

 .کشیدم پوفی

 .ندارم دوست هم اصال نخیرم-

 .خندید. بود هاش بازو و تیکه شیش شکم به نگاهم ولی زدم می حرف هم هیز منه حاال

 .بینم می دارم اره-

 .دوختم هاش چشم به رو نگاهم

 .کنم می عوض باسل بیرون برو-

 چته؟: گفتم تعجب با. شدم پرت تخت روی دوباره که کوبید ام سینه به دستش کف با
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 .کرد نگاه هام چشم به شیطون و شد خم روم

 !داره دوست مطمئنن بیاریم نوه مامانت برای جدی جدی چیه نظرت-

 .خورد می تکون مگه ولی دادم هولش و کشیدم کوتاهی جیغ

 .عقب برو خواد نمی نوه مامانم. مزه بی تربیت بی عقب برو-

 .آورد داخل رو سرش مامان و شد باز اتاق در یهو

 .خواد می نوه دلم چرا راستش-

 .کردم می نگاه کرد می نگاهم داشت لبخند با که مامان به بهت با داشتم فقط که منم خنده زیر زد سوشا

 مامان؟-

 حل مشکالت همه کنم فکر خب: گفت خنده با سوشا. بست رو در و برد بیرون در از رو سرش و نگفت چیزی

 شد؟

 .میومد در اشکم داشت

 .عقب برو کنم می خواهش سوشا-

 .پوشید رو تیشرتش تندی و شد بلند لبخند با

 .بریم بیرون یکم باید و بخوریم صبحونه بیا زود-

 .کشیدم راحتی نفس و نشستم تخت روی. شد خارج اتاق از

 

 جوریه؟ این چرا رهپس این خدا وای-

 با رو ام ساده صورتی تیشرت کمد داخل از و رفتم کمدم سمت به و شدم بلند جام از و دادم قورت رو دهنم آب

 خنده با. دید رو من سوشا که بردم بیرون سرم آروم و کردم باز رو اتاق در. پوشیدم و آوردم بیرون آبی جین

 دارمن کاریت جاست این مامانت االن بیا بیا: گفت
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 این به گفتم مامان به من آخه. رفتم بیرون اتاق از حرص با. شد بلند خودش و مامان بلند قهقه صدای بعد و

 .خدا ای بینم؟ می چی حاال اما و نده رو پسره

 یکی یهو بستم رو در تا. بشورم رو صورتم و دست تا شدم دستشویی وارد و شدم رد کنارشون از اخم و حرص با

 .منم نترس: گفت خنده با سوشا. زدم بلندی جیغ ترس از کوبید رو در ممحک و تند تند

 .کوبیدم در به پا با یکی

 .شدم ترک زهر مرض-

 نوبت آرایشگاه برای ریم می دنبالت میام شو آماده و بخور صبحونه هم تو رم می من خب: گفت و خندید باز

 .بگیریم

 .شدم نزدیک در به

 !نخوردی صبحونه که تو-

 .بخورم که داد بهم لقمه تا چند مامانت باز ولی بخورم صبحونه ندارم دتعا کال-

 .کنه می مسخره رو من ولی گرفته لقمه شما برا مامانم آره: گفتم آروم لب زیر و گرفتم فاصله در از حرص با

 .نباش حسود: گفت خنده با دوباره سوشا

 وارد دوباره. بود رفته. نبود در پشت سوشا که ردمک باز رو در فهمید؟ کجا از این. کردم نگاه در به تعجب با

 بلندی صدای با و شدم بلند مبل روی از شنیدم که رو زنگ صدای.شستم رو صورتم و دست و شدم دستشویی

 .مامان خداحافظ رفتم من: گفتم

 از و یدمپوش رو مشکیم استار آل های کفش و انداختم باال ای شونه. نداد رو جوابم و بود اتاقش توی مامان

 .شدم سوار بود؛ شده پارک در جلوی سوشا ماشین. زدم بیرون خونه

 .سالم-

 خوبی؟ خانم هانا سالم به: َ گفت و کرد نگاهم
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 .کردم نگاه خندونش های لب و حال خوش های چشم به و زدم لبخند

 .خوبم مرسی-

 .باشی خوب بایدم بیرون ری می خوشتیپ و خوشکل پسر یه با: گفت و انداخت باال ابرویی

 

 .زدم بازوش به یکی حرص با

 .خودشیفته-

 من داری کجا: گفتم و کرد سوشا سمت به رو روم که گذشتیم می شلوغ های خیابون از. نگفت چیزی و خندید

 بری؟ می رو

 .کنم تموم رو صبحم تموم نیمه کار بتونم که جایی یه: گفت و کرد نگاهم بدجنسی با

 .خندید بلند صدای که کردم نگاهش ترس و بهت با

 .بگیریم نوبت تا ببرمت خوب آرایشگاه یه خوام می دختر؟ ترسویی چقدر تو-

 !بود شده اخالق خوش و شیطون چقدر امروز این. شدم خیره بیرون به پنجره از و دادم تکون سری

 .کرد من سمت به رو روش و کرد پارک بزرگ آرایشگاه یه جلوی

 .زاره می وقت برات دیگه روز دو برای ببین و بزن حرف آرایشگاه با برو خب-

 .کردم نگاهش

 نمیایی؟ تو-

 توی خوشکل های زن و دختر اون و بیام دارم دوست خیلی خدایی: گفت و گرفت خودش به ناراحتی ی قیافه

 !که دونی می شه نمی ولی ببینم رو آرایشگاه

 سمت پنجره از. بستم رو در محکم و رصح با و شدم پیاده ماشین از و زدم سرش توی یکی مشکیم کیف با

 داخل در از من و بود نبین آرایشگاه ی شیشه. رفتم آرایشگاه سمت به و نکردم توجهی ولی کرد صدام خودش
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 هک رو من. بود نشسته بود روش تلفن یه و کامپیوتر که میز پشت ای ساده و زه می ریزه دختری در کنار. شدم

 .آورد سمتم به رو دستش دلبخن با و شد بلند جاش از دید

 .اومدید خوش سالم-

 .فشردم رو دستش لبخند با

 .بگیرم نوبت عروسیم روز برای اومدم من ببخشید. ممنونم-

 .کرد اشاره رنگی ای قهوه مبل سمت به

 و ترف شد می متصل دیگه اتاق به که دری سمت به. کنم می صدا رو آرایشگر خانم االن من بشینید بفرمایید-

 بود ای شیشه میز یه و مبل تا سه جای فقط که شکلی مربعی و کوچیک راهرو به و چرخوندم چشم. شد داخل

 ایدختره و عروس عکس کلی رنگش آبی و سفید های دیواره روی. بود گرفتن نوبت برای فقط جا این. کردم نگاه

 بیرون زه می ریز دختر همون همراه تپل کوچولو یه و بلند قد با زن یه و شد باز اتاق در. بود خوشکل

 .اومد سمتم به آرایشگر خانم.اومدند

 

 .گلم اومدی خوش-

 .دادم دست باهاش

 .ممنونم-

 .نشست کنارم مبل روی

 عزیزم؟ خب-

 .کردم نگاه داشت دودی آرایش یه که هاش چشم به

 دارید؟ وقت شما خب و عروسیمه دیگه روز دو برای من-

 .داد تکون رو سرش لبخند با



www.taakroman.ir  

 

  

 
171 

 

 عاشق یه پسر بد شدم رمان

 کاربر انجمن تک رمان خالدیحمیرا 

 

 .خدمتتونیم در دیگه روز دو برای ما نیست مشکلی. عزیزم هالبت-

 .بره آرایشگاه اون به آرایشگاه این از هی داشت حوصله کی داشتند وقت خداروشکر. شدم خوشحال

 ...خانم ممنونم خیلی-

 .کن صدام سارا: گفت لبخند با

 .دادم دست باهاش

 .خانم سارا ممنونم-

 حاضر جا این زود صبح دیگه روز دو برای بود قرار من و کرد یادداشت رو اسمم بود نازنین اسمش که هم دختره

 تونستم می من و بود داده پایین رو شیشه. رفتم سوشا ماشین سمت به و اومدم بیرون آرایشگاه از. باشم

 .شدم سوار راننده کمک صندلی و زدم دور رو ماشین شده؟ چی یعنی. گذاشته فرمون روی رو سرش که ببینم

 .دادم تکون آروم و گذاشتم سوشا بازوی روی رو تمدس

 شده؟ چی سوشا-

 امروز مبر باید داشتند کارم زدند زنگ شرکت از ببخشی رو من باید فقط. عزیزم هیچی: گفت و کرد بلند رو سرش

 .بگذرونیم خوش باهم بریم تونیم نمی رو

 جایک رو گفتنش ببخش عزیزم، گفت همب بار اولین برای وای. بودم گفتنش ببخش و عزیزم شک توی فقط من

 .زدم گشادی و گل لبخند. ببخشید گفت نمی وقت هیچ اون بزارم دلم

 .عزیزم نداره اشکال-

 خونه به رو من سکوت توی و کرد روشن رو ماشین لبخند با و داد تکون رو سرش فقط. گفته چی فهمید خودش

 لبخند از و بود شده شیرینی حس از پر زیبا کلمه یک با وجودم. بود قشنگ خیلی واقعا که سکوتی. رسوند

 .داره خوبی حس هم اون که بودم فهمیده هم سوشا های لب روی جذاب
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*** 

 سوشا

 کنی؟ می غلطی چه جا این تو: گفتم داد با و شدم اتاق وارد. کردم باز تندی با رو اتاق در

 .کردم نگاهم لبخند با و چرخید صندلی روی آروم

 .بود شده تنگ برات دلم-

 .رفتم سمتش به و کردم تند پا

 .ببینم رو ریختت خوام نمی. بیرون گمشو جا این از-

 .گذاشت سینهم روی رو دستش. شد بلند صندلی روی از ناز با

 شدی؟ اعصاب بی قدر این چرا تو. خشن چقدر-

 .رفت هم توی درد از صورتش. گرفتم محکم رو دستش

 .شده باعث تو مثل اشغالی یه-

 .کردم پرت رو دستش

 .بیرون برو جا این از-

 می که دونم می. نداری دوست رو دختر این که دونم می سوشا: گفت کرد می نوازش رو دستش که طور همون

 .کردند بهت که هایی بدی بخاطر بگیری انتقام اون از خوام

 .نگیر انتقام پاک دختر یه از. نکنی رو کار این بهتر: گفت و برداشت کارم میز روی از رو کیفش

 .زدم پوزخندی

 .ندارم یکی تو های کردن نصیحت به الزم-

 .گذشت کنارم از بعد و زد زل هام چشم توی کمی

 .شی می پشیمون زدنم پس از-
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 .خندیدم

 .بابا برو-

 .رفتم کارم اتاق توی کاناپه سمت به و کشیدم عمیقی نفس. بست سرش پشت رو در محکم و شد خارج اتاق از

 ام؟انتق-

 .کشیدم دراز کاناپه روی و کشیدم پوفی

 

 .نیستند اعتماد قابل اونا. گرفت انتقام ها زن همه از باید-

*** 

 نزدیک رو سرم و گذاشتم آرایشی میز روی رو دستم شدم بلند جام از زدم لبخندی. کردم باز آروم رو هام چشم

 ی گونه رژ. داشت زیبایی خیلی دودی آرایش مها چشم. کردم خودم به تری دقیق نگاه آینه توی از و بردم

 از زیاد. کنند ساده آرایش برام که بودم گفته بهشون. داشت قرمز رژ هام لب و بودند زده هام گونه به مالیمی

 کرده درست موهام پایین ساده و خوشکل شنیون یه بود کوتاه موهام چون. اومد نمی خوشم غلیظ آرایش

 خوشم ولی بودم ساده خیلی. بودند کرده جمع برام شل طرف هر از و بودند کرده فنص وسط از جلو از و بودند

 .بود اومده

 .کردم هاش شاگرد و گر آرایش به نگاهی. شد تر پرنگ لبخندم

 .مرسی عالیه خیلی. نباشید خسته-

 .عزیزم باشه مبارک: گفت و زد لبخندی آرایشگر خانم

 .بپوشه رو هاش لباس کنید کمک خانم هانا به: گفت و بودند جا اون که زیبایی دختر تا دو به کرد رو بعد

 ور زیپش تا کرد کمک ها دختر از یکی و پوشیدم رو لباسم. بود آینه طرفش چهار که شدم کوچیکی اتاقک وارد

 شادگ و گل لبخند یه ها دیونه مثل. نشستم سالن توی های صندلی از یکی روی و اومدم بیرون اتاقک از. ببندم



www.taakroman.ir  

 

  

 
174 

 

 عاشق یه پسر بد شدم رمان

 کاربر انجمن تک رمان خالدیحمیرا 

 

 سفید های دیواره روی که هایی عروس عکس به. کردم می نگاه طرف اون و طرف این به و بود هام لب یرو

 دخترهایی به. بودند شده گذاشته سالن طرف هر قدیمی های گلدون توی که زیبایی های گل اون به. بود سالن

 می درست رو موهاشون راشونب گر آرایش خانم و بودند نشسته بزرگ های آینه روی به رو های صندلی روی که

 خوش و شاد من مثل هم ها اون انگار. کردم می نگاه شادشون های چشم و ذوق با های لبخند اون به. کردند

 کرده یادداشت رو اسمم روز اون که میزهی ریزه دختره. رفت سمش به نگاهم شد باز که سفید در. بودند حال

 با و شدم بلند جام از. اومدند دامادتون خانوم عروس وای: فتگ من به رو ذوق با و آورد داخل رو سرش بود

 با در کنار رو سوشا که کردم باز رو در. رفتم در سمت به و شدم کوچیک راهرو وارد و خارج سالن از دوباره تشکری

 رو سرش. بود ایستاده خرید من انتخاب به روز اون که مشکی شلوار و کت و دستش توی قرمز گل دست یه

 .زدم ندلبخ. گرفت جلوم رو گل دست و اومد سمتم به فیلمبردار دستور به. زد لبخند و کرد نگاه من به و کرد بلند

 .مرسی-

 .رفتیم سوشا ماشین سمت به آروم و کردم حلقه بازوش دور رو دستم هم من و ایستاد کنارم

 نزدی؟ گل رو ماشینت چرا-

 .نداره الزم گل هعروس خودش من ماشین: گفت و کرد نگاه ماشینش به

 این: گفت حرص با. شد سوار و زد دور رو ماشین خوش و نشستم منم و کرد باز برام رو در. کشیدم پوفی

 .میارم پایین رو فکش کنه وز وز گوشم کنار جوری همین اگه فیلمبردار

 .خندیدم

 

 .سوشا زشته-

 .داد تکون سری

 میاد؟ کی همراه حاال-
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 .کرد نگاهم تعجب با

 ندیدی؟ در دم رو اشکان یعنی-

 پنجره از و نگفتم چیزی. هست هم اشکان نفهمیدم که بود سوشا به حواسم قدر آن خدا وای. پرید باال هام ابرو

 هاتن رو فیلمبردار و اشکان و کرد حرکت سرعت با و کرد تر بیش رو آهنگ صدای و خندید. شدم خیره بیرون به

 .گذاشت

 حریفه رو همه که چشمات کشه می منو ه؛ردیف چی همه دارم رو تو وقتی»

 .زونه می چه حالم منی پیش وقتی دونه نمی هیشکی دیونه توء جز

 نخواد رو تو دل شه می مگه برات؛ ره می دلم و جون

 ...«درآد حسودامون همه چشم عزیزم؛ رو تو خوام می جوری یه

 .«دلم و جون ابراهیمی، میثم»

 سوشا. بود باز همهش نیشم که منم. اومدند استقبال برای اقوام و ها بابا و مامان داشت نگه که تاالر در جلوی

 یک لبخند. بود کرده دود اسپند برامون مامان رفتیم سمتشون به و شدم پیاده ماشین از و گرفت رو دستم

 همه با. کرد می نگاهم لبخند با و بود ایستاده گوشه یه طور همین هم بابا شد نمی گم صورتش روی از لحظه

 از بود پر بزرگ سالن اون. نشستیم داماد و عروس جایگاه روی بعد و گفتیم آمد خوش همه به و بش و خوش

 گرون های لباس با دختر کلی. بودند هاش دوست و سوشا اقوام از همشون که باحال و باکالس های مهمون

 دست توی گیالس های لیوان و دبودن زده رسمی تیپ که های پسر. کم و زیاد های آرایش با زیبا، و قیمت

 .بودیم تر کم ها اون به نسبت خیلی ما فقط بودند هم ما خونواده. خندیدند می و گفتند می و بود هاشون

 .گرفت بغلش تو رو من مامان. اومدند سمتمون به ها بابا و مامان

 .مادر شدی خوشکل خیلی-

 .موند لپش روی رژم جای که بوسیدم رو گونهش
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 .مامانی بشم فدات-

 .بوسید رو هام گونه سوشا مامان که شد جدا ازم

 .عزیزم باشه مبارک-

 

 .مهربونه قدر أین مامانش حداقل که خوبه چه. زدم لبخندی

 .جان مادر مرسی-

 .دش دور ازمون و گفت تبریک بهمون ساده خیلی که هم سوشا پدر و گفت تبریک و بوسید رو پیشونیم بابا

 .خوشتیپ و مغرور خودش مثل رفته پدرش به سوشا مطمئنم

 برامون پا که بودیم ایستاده قدر اون. اومدند تبریک برای سوشا های دوست و اقوام از کلی ها اون از بعد

 .زد لبخند و کرد نگاهم سوشا که نشستیم هامون صندلی روی. بود نمونده

 .شدی خوشکل خیلی-

 .کردم نگاهش حرص با

 اون کنه می تعریف ازش میاد بیرون آرایشگاه از عروسشون وقتی ها داماد مهه. اومد یادت خداروشکر خوبه-

 .اومد یادت االن تو وقت

 .بوسید رو گونهم و خندید

 تبریک بخاطر جا این اومدیم هم وقتی. رفت یادم کال که زد حرف قدر أین فیلمبردار این آرایشگاه اومدم وقتی-

 .شدی وشکلخ خیلی جدی ولی رفت یاد بازم اینا و گفتن

 .بود اومده خوشش و بود کرده تعریف ازم که بودم حال خوش زدم لبخند

 .سوشا مرسی-

 برقصیم؟ بریم چیه نظرت: گفت و گرفت رو دستم
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 .کردم نگاهش تعجب با

 .کنی استراحت یکم بزار که نشستیم االن ما بعد گی؟ می رو این داری تو واقعا-

 همراهش و شدم بلند. شم بلند که کشید هم رو من دست و شد بلند جاش از و داد تکون نه معنی به رو سرش

 اه پسر و دختر به دید رو ما تا جی دی. رفتیم رقصیدند می داشتند ها پسر و دختر که رقصی پیست سمت به

 رو دستش هم اون و گذاشتم سوشا ی شونه روی رو دستم. گذاشت آروم و مالیم آهنگ یه و کنار برند که گفت

 .رقصی می من با داری که کردی ذوق و حالی خوش خیلی دونم می: گفت گوشم کنار. گذاشت کمرم روی

 .خودشیفتهی خیلی: گرفتم بازوش از گونی نیش

 می دست برامون اطرافیان و رقصیدم می همراهش آروم. نگفت چیزی و گذاشت سرم روی رو چونهش و خندید

 .باشیم هم مال که کردم نمی هم رو فکرش وقت چهی که رقصیدم می کسی کنار. داشتم خوبی حس. زدند

 برابر چند رو حالیم خوش همین و بود شده اخالق خوش و مهربون بود شده عوض قبل به نسبت خیلی سوشا

 .کرد می

 

 فیلمبردار این آوردیم در بازی مسخره خوردن غذا سر کلی. بخوریم غذا باهم تا رفتیم اتاقی سمت به رقص از بعد

 لپی دو داشت که کردم نگاه سوشا به. انداختش بیرون اتاق از سوشا هم سر آخر شد نمی مون خیال بی که هم

 آروم و انداختم پایین رو سرم. کرد نگاهم تعجب با بوسیدم رو گونهش و بردم نزدیک رو سرم خورد می غذا

 .دارم دوست خیلی: گفتم

 این گفتن انتظار من از فعال ولی دارم خوبی حس کنارت هانا: گفت و کرد نگاهم کمی. داد قورت رو لقمهش

 .گذاشت هام لب روی کوتاهی ی بوسه و آورد نزدیک رو سرش. باش نداشته رو حرف

 .نباش ناراحت دستم از-

 خندید می که همین. بود مهربون و داشت خوبی حس کنارم که همین خب نبودم ناراحت دستش از. زدم لبخند
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 اون و بشنوم دهنش از رو زیبا جمله این تونستم می زمان گذشت با کم کم دبو کافی برام بود حال خوش و

 .شد می کامل حالیم خوش موقع

 همه از سوشا. اومدیم بیرون تاالر از سوشا همراه من و شد تموم عروسی شادی و رقص و بکوب و بزن کلی بعد

 مون از بابا و مامان. شدند ناراحت و کردند غر غر کلی ها پسر و دختر نیاد همراهمون کسی که بود خواسته

 من مواظب که کرد سفارش سوشا به خیلی بابا. کردند سالمتی و خوشبختی آرزوی برامون کلی کردند خداحافظی

 .مواظبشم خودم مثل که گفت قاطع خیلی سوشا و باشه

 .برگشت سمتم به لبخند با و کرد پارک خودش خونه جلوی سوشا

 .رسیدیم خونمون به خب-

 .نمک گریه خواست می دلم که جایی تا بودم شده حال خوش خونمون کلمه گفتن از خیلی. شد تر پرنگ ندملبخ

 سوشا سمت به شد باعث در صدای بودم ایستاده بزرگ سالن وسط. شدیم خونه وارد هم با و شدیم پیاده

 .کرد می نگاهم لبخند با و بود داده در به تکیه رو پشتش که برگردم

*** 

 سوشا

 داری خوشکله خانم خب: گفتم کردم می شل داشتم و بود کراواتم به دستم که طور همون و گرفتم فاصله در از

 کنی؟ می فکر چی به

 .نشست مبل روی هانا

 .کنم نمی فکر چیزی به که من-

 .کردم باز رو سفیدم پیراهن اول دکمه دو و ها مبل از یکی روی کردم پرت رو کتم و کراوات

 !بودی فکر تو انگاری بودی ایستاده هال وسط داوم وقتی ولی-
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 .اصال نه: گفت لبخند با و داد تکون سری

 .کردم بلندش مبل روی از و گرفتم رو ظریفش های دست و رفتم سمتش به

 .اتاقمون توی بریم چیه نظرت پس خب-

 اتاق سمت به و رفتیم باال ها پله از هم با و کشیدمش خودم دنبال. نگفت چیزی و انداخت پایین رو سرش

 به هم هانا و بستم رو در. رفتیم بودم کرده آمادهش امشب برای و بودم کرده انتخاب خودمون برای که بزرگی

 خریده سفید کال رو اتاق وسایل. شد تاجش و تور کردن جدا مشغول و رفت کمد کنار بزرگ و قدی آینه سمت

 منگاه و برگشت لحظه یه هانا که آوردم در رو پیراهنم. دیگه زری وسایل و کمد تا بگیر تختی رو و تخت از بودم

 دست و کردم بغلش پشت از و رفتم سمتش به و زدم کجی لبخند. شد کارش مشغول هول با دوباره بعد و کرد

 .کرد نمی نگاهم و بود پایین سرش کردم نگاهش آینه توی از. گذاشتم شکمش روی رو هام

 .نکش خجالت من از هانا-

 .لرزید. گذاشتم گردنش روی رو هام لب و زدم کنار رو موهاش. نکرد نگاهم باز اما داد تکون رو سرش فقط

 .کشیدم جیغی. گرفتم گاز رو گردنش محکم و زدم لبخندی

 !وحشی-

 .نکش خجالت گفتم که این دوم. میاد خوشم خیلی بازی وحشی از من که اوال: گفتم و خندیدم

 .ردک نگاهم آینه توی از حرص با

 .باشه-

 روی و رفتم تخت سمت به. کردم رو کار این تر زود من که بکشه پایین رو لباسش زیپ تا آورد عقب رو دستش

 روی های گیره کردن باز مشغول آروم من و نشست بهم پشت. کنارم بیاد که کردم اشاره هانا به. نشستم اون

 .کشید دراز تخت روی و رفت کنار. داد می خوبی بوی. گذاشتم نرمش موهای روی رو بینیم. شدم سرش

 .کردم صداش آروم. بود بسته رو هاش چشم. کردم نگاهش
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 هانا؟-

 جانم؟: گفت آروم خودم مثل

 .کردم نگاهش غمگین

 .باشه برات رویایی و خوب شب یه امشب خوام می دونی می-

 .شیمبا نداشته هم با ها شب این از دیگه شاید: گفتم دلم توی و بستم رو هام چشم

 ...بوسیدم رو نرمش و زیبا های لب و بردم نزدیک رو سرم

 

 این حس. بوده شون ترین خاص و بهترین اون با نزدیکی و هانا با ام رابطه داشتم که هایی رابطه تمام وجود با

 فوق واقعا بوده آغوشش توی اون که هستی مردی تنها تو و شدی نزدیک اون به که هستی کسی اولین تو که

 .نظیر بی حس یه. بود لعادها

 متنفر خودم از. زد می لبخند روم به باز دردش وجود با که دیدم می رو داشتنش دوست که این از بردم می لذت

 می کاش. کردنند می پر رو وجودم نقیض و ضد های حس باز خوبی همه اون دیدن وجود با که شدم می

 .داشتم هانا داشتنه دوست از پر و کینه از دور به لد یه اون مثل باشم، خوب و پاک هانا مثل تونستم

*** 

 میز روی رو هام دست کف. پوشیدم صورتی شلوارک یه همراه رو بود نافم روی تا که کوتاهی صورتی تیشرت

 .کشیدم دست گردنم های کبودی روی لبخند با شدم خیره آینه به و گذاشتم آرایشی

 .روانی ی پسره-

 .فتمر پایین ها پله از. بود کرده ام کالفه و داشت درد پایینم به کمر از. رفتم در سمت به کمر به دستی با و آروم

 .شدم آشپزخونه وارد. خوند می آهنگ خودش برا داشت آشپزخونه توی سوشا

 !نداری خوبی صدای اصال-



www.taakroman.ir  

 

  

 
181 

 

 عاشق یه پسر بد شدم رمان

 کاربر انجمن تک رمان خالدیحمیرا 

 

 خوبی؟: گفت بعد و گذروند نظر از رو پاهام تا سر از کرد نگاهم

 .نشستم بود چیده کامل صبحونه یه روش سوشا هک بزرگ میز پشت صندلی روی

 .نیستم بدک-

 چیز سری یه باید بخور رو اات صبحونه پس اوکی: گفت و نشست روم به رو صندلی روی و داد تکون رو سرش

 .بگم بهت رو ها

 .کردم نگاهش تعجب با

 چی؟-

 .بخور رو صبحونه فعال: گفت جدیت با

 .دادم تکون سری

 .باشه-

 حتی پنیر، عسل، مربا، کره، از. بود هم چیز همه خب و گرفتم لقمه بود سفره روی که چیزی هر از مخود برای آروم

 .دوختم چشم سوشا به. گذاشتم میز روی و کشیدم سر هم رو شیر لیوان. بود عالی این خب و بود هم کاچی

 !بگو حاال خوردم رو صبحونهم که بینی می خب-

 

 .بود پوزخند یک شبیه تر بیش لبخند اون که کنم باور خواستم نمی اصال من و زد کجی لبخند

 تنها وجه هیچ به ری، نمی جا هیچ من بدون عنوان هیچ به یک. هانا گم می برات رو خونه این توی های قانون-

 ادزی تلفنت شی، نمی نزدیک من به. نداریم رو ها بازی مسخره این و پارک و بازار ری، نمی بابات و مامان ی خونه

 کار چی دونم نمی فعال که دانشگاهتم. آورم می در رو پدرت بزنی حرف گوشی با آروم و تنهایی یا و بخوره زنگ

 .کنم

 .کردم می نگاه سرد و عصبی های چشم اون به داشتم فقط ناباوری با
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 ی؟...چ-

 .کوبید میز روی رو مشتش

 .کنم نمی تکرار گفتم چی شنیدی نیستی که کر-

 بودم؟ بغلش توی شب که بود مهربونی مرد ونهم أین من خدای

 سوشا؟-

 .گرفتم رو بازوش و رفتم دنبالش به دو با و شدم بلند عجله با. رفت بیرون آشپزخونه از و زد پوزخندی

 .بکنی من با رو ها کار این نداری حق تو چی؟ یعنی کارا این ها حرف این! گی می چی فهمم نمی من سوشا-

 نداری حق دیگه هم دانشگاه آها: گفت متفکری حالت با و برگشت سمتم به و کشید ونبیر دستم از رو بازوش

 .بری

 و کنم می رو ها کار این همه چطور ببین حاال. ندارم حوصله نرو اعصابم رو زیادم: گفت و زد زل هام چشم به بعد

 .بکنی تونی نمی غلطی هیچ هم تو

 .اومد دردم گرفتم بازوم زا نیشگونی. رفت باال ها پله از و رد کنارم از

 نیستم؟ خواب من یعنی-

 با رو صبحش ورزشی های لباس. اومد بیرون اتاق از. بودم شده خیره سوشا اتاق در به بهت با و بودم شک توی

 عوض آبی جین یه و بود نبسته رو هاش دکمه که مشکی و زرشکی چهارخونه مردونه پیرهن و سفید تیشرت یه

 .رفتم سمتش به گیجی با. بود هاش لب روی سیگار یه و بود ریخته صورتش توی موهاش. بود کرده

 چی؟ یعنی ها کار این کنم می خواهش سوشا-

 .کرد نگاهم تفاوتی بی با کمی

 نیام خونه صبح تا شاید یا شب تا بیرون رم می االنم. بشناسی رو واقعی سوشای خوام می فقط هیچی-

 .داد تکون رو دستش بعد
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 .گودبای-

 

 منگ و گیج. بست رو در محکم سرش پشت و پوشید رو سفیدش استار آل های اسپرت و کرد باز رو خونه در

 تنهایی و افتادم زمین کف هام زانو روی و شدم حال بی ؟!بود شده طوری این چرا و بود شده چی نفهمیدم بودم

 .مزد زار و کردم گریه عروسیم از بعد اول روز توی خودم شدن بدبخت واسه

 لک هقم هق و فین فین. بشورم تا گذاشتم شویی ظرف سینک توی رو کثیف های ظرف و گذاشتم رو قابلمه سر

 داشتم هی من بود رفته و بود زده رو ها حرف اون سوشا که موقع اون از. بود کرده پر رو کور و سوت ی خونه

 به رو امروز بود قرار چون نبود ها کمد و یخچال توی هم چیزی. نخوردم چیزی هم نهار برای حتی کردم می گریه

 گفت که بیاره چیزی بیرون از سوشا تا زدم زنگ هم شام برای. بدیم اختصاص الزم وسایل خرید و گذرونی خوش

 .گذاشته رو مرگش ی کپه اتاقش توی هم االن. کرده هوس چون کنم درست من تا میاره و خره می ماکارونی

 شام برای بلند صدای با و کشیدم عمیقی نفس و کرد پاک رو هام اشک. چیدم رو میز و کردم پاک رو هام دست

 .کردم صداش

 .شام بیا سوشا؟-

 رو چیز هیچ ی حوصله اصال و کرد می درد بدجوری سرم. نشستم میز پشت صندلی روی منم پس نشنیدم جوابی

 می سرازیر هام اشک افتاد می یادم تا و کنم باور رو سوشا کارهای و ها حرف بودم نتونسته هنوز. نداشتم

 اسوش کرده پف های چشم به و گرفتم میز روی خالی بشقاب از ر نگاهم شد کشیده که روم به رو صندلی. شدند

 .دوختم

 .بیار رو غذا کردن نگاه جای به-

 تند تند و ریخت خودش برای عالمه یه. گذاشتم جلوش و ریختم دیسی توی رو ماکارونی و شدم بلند جام از

 .داد هول سمتم به رو دیس خورم نمی چیزی من دید وقتی. ذاشت می دهنش توی رو ماکارونی از پر قاشق
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 .کنم اذیتت تر بیش باشی داشته جون بخور بیا-

 .خوردم آروم آروم و ریختم خودم برای ماکارونی کمی. نشند سرازیر هام اشک دوباره تا کشیدم عمیقی نفس

 مبکش کوتاهی جیغ شد باعث سوشا داد و شیشه شکستن صدای که ریختم نکسی توی و کردم جمع رو ها ظرف

 .بیفته دستم از قابلمه و

 هانا؟-

 هال وسط عصبانیت با.  رفتم بیرون آشپزخونه از کرد؟ می صدام عصبانیت با طوری این داشت چرا ترسیدم

 هب سرعت با دید که رو نم. افتاد کنارش شکسته گلدان به چشمم. کشید می نفس تند تند و بود ایستاده

 .گرفت سر پشت از رو موهام و اومد سمتم

 .نزن زنگ کسی به نگفتم بهت-

 .نزدم زنگ کسی به که من: گفتم ترس با

 .شدند می کنده داشتند که جوری کشید رو موهام تر بیش

 

 !گوشیته روی مامانت ی شماره دروغ؟-

 .گذاشتم بود شده قهحل موهام دور سر پشت از که هاش دست روی رو دستم

 .زدم زنگ بهش دوباره بدم جواب نتونستم من و زد زنگ مامان! موهام لعنتی-

 .زد زل هام چشم تو شده سرخ های چشم با

 !بدی جواب نتونستی چرا تو گفت؟ چی-

 .دادم فشار هم روی درد از رو هام چشم

 منم خونم چرا که گفت و پرسید رو حالم فقط. نبود گوشی به حواسم و بودم شک توی شما های حرف بخاطر-

 .داشت کار شرکت توی سوشا که گفتم
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 .زد ضربه ام گونه به آروم آروم و گذاشت ام گونه روی رو دستش کف و کرد ول رو موهام

 و هآسونی کار کردنت پاره تیکه چون خانم نداریم فضولی و خبرچینی. بده ادامه گفتن دروغ به طور همین آفرین-

 .کنم می راحت خیلی رو خوشکلت موهای اون خب

 نگاه هام چشم به کمی. گذاشت لبش روی و آورد بیرون ورزشی شلوار جیب از رو سیگارش. دادم تکون سر آروم

 .شد رد ها پله سمت به و شد رد کنارم از بعد و کرد

 .سادیسمی روانی،: زدم جیغ

 .شد اتاقش وارد و ایستاد نه ام لحظه یک حتی و نگفت چیزی

 ؟!مکافاتیه چه دیگه این خدا شدند؛ سرازیر دوباره هام اشک

 آرنجش و بود کشیده دراز نفرمون دو تخت روی سوشا. بردم اتاق داخل رو سرم و کردم باز رو اتاق در آرومی به

 و مست هم حاال و بود برنگشته بود۵  ساعت که االن تا بود رفته که صبح از. بود گذاشته هاش چشم روی رو

 .ایستادم در چهارچوب توی و کردم باز کامل رو در. بود اومده هخون پاتیل

 سوشا؟-

 هان؟: گفت بود سقف به روش که طور همون و برداشت رو دستش

 «ادب بی»

 .دادم قورت رو دهنم آب

 میریم؟ کرده؛ دعوتمون شام براش و زد زنگ مامانم سوشا-

 خب: گفتم هول با. اومد سمتم به و شد بلند اشج از و کرد نگاهم کمی. نشست تخت روی و شد بلند وار ربات

 .نیست مشکلی آییم نمی گم می نداری دوست اگه

 

 .کشید خودش دنبال به رو من و گرفت رو دستم
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 بگذرونیم؟ خوش باهم یکم نفرمون دو تخت روی اتاقمون، توی باهم، فعال چیه نظرت-

 .زدم چنگ رو بازوش ام دیگه دست با

 .کنم می خواهش بیرون برم من کن ولم. نیست خوب حالت مستی النا تو توروخدا سوشا-

 .آورد در تنش از و کشید باال رو اون و رفت خاکستری تیشرت های لبه سمت به دستش و تخت روی کرد پرتم

 .عزیزم نداره ترس همه این که شیطونی و گذرونی خوش کوچولو یه-

 .کرد پرتم تخت روی دوباره که شم بلند خواستم و نشستم تخت روی

 ...هیس-

 .میومد در اشکم داشت

 .برم بزار تروخدا-

 .آورد در تنم از رو آبیم تیشرت حرکت یه با و داد تکون رو سرش

 .باش آروم فقط-

 .کردم می هق هق و بود اومده بند نفسم ترس از

 .نم...ک می ش...خواه ا...سوش! وشا...س-

 .داد ادامه کارش به هام، التماس به توجه بدون سوشا اما

*** 

 سوشا

 زدنند می چشمک بهم شهر های چراغ و بود پام زیر بزرگ شهر. نشستم تهران بام توی رنگ ای قهوه نیمکت روی

 نیمکت به رو ام تکیه و گذاشتم نیمکت روی طرف هر از رو هام دست. شدند می دیده کوچیک خیلی ها خونه و

 عمیقی نفس. درخشید می تاریک و سیاه آسمون توی ینوران و بزرگ ماه. دوختم چشم آسمون به و دادم

 .کشیدم
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 کنم؟ می رو کار أین دختر این با دارم چرا مرگمه؟ چه من واقعا-

 مردهایی و زن زدن حرف صدای و ها بچه جیغ صدای. گرفتم هام دست بین رو سرم و شدم خم و کشیدم پوفی

 با خورد زنگ گوشیم. داشتم کار ملتم صدای به و بودم ردرگی خودم با. بود اعصابم رو شدند می رد جا اون از که

 .زد می چشمک بهم گوشی صفحه روی داشت نگار اسم. آوردم بیرونش لیم شلوار جیب از حوصلگی بی

 .کنی نمی ولمون و مونی می کنه عین که روحت تو-

 

 .کردم لمس رو رنگ سبز دکمه

 باز؟ چیه-

 !رسه نمی بهت زنت انگاری ی؟شد هار باز: گفت آروم و خندید ناز با

 .دادم فشار هم روی حرص با رو هام چشم

 .ببند-

 شدی؟ اعصاب بی و تربیت بی قدر این چرا: گفت بعد و کرد مکث کمی

 خوای؟ می چی بگو. نداره ربطی هیچ تو به: گفتم بعد و کردم نگاه اطراف به کمی

 .رو تو: گفت آروم

 .کردم قطعش الیخی بی با بعد و کردم نگاه گوشی به کمی

 .شم راحت دستت از من تا میمون سیریش ببرن رو شورت مرده-

 .نشست ام شونه روی دستی

 پره؟ دلت قدر این کی از-

 .برگشتم اشکان سمت به

 .بشین بیا-
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 .کرد من سمت به رو روش و نشست کنارم اشکان و رفتم کنار کمی

 .بیام که زدی زنگ من به چرا بگو خب-

 .اختماند باال ای شونه

 .کردم اذیت رو هانا کلی امروز مرد دونم نمی-

 .کردم نگاهش بهت با. زد صورتم به محکم سیلی یه و کرد نگاهم کمی

 .همند مثل همه کنی می فکر بودی دوست خیابونی دخترهای این با. چیه دردت دونم می آوردی؟ گیر مظلوم-

 و ساده معصومیه، و پاک دختر دیدمش ولی چیزی یه دیدمش نمی اگه داره فرق هانا مرد، نیست طور این ولی

 یا و پول بخاطر و داره دوست اون. کن فکر کم یه نیستند هم مثل همه کنی؟ می اذیتش خر توی بعد. مظلوم

 .نفهم بفهم. خواد نمی رو تو دیگه زهرمار و کوفت هر یا زیبایی

 .خداحافظ بینی ینم رو من دیگه نشی آدم تا: گفت من به رو و شد بلند جاش از بعد

 .کردم نگاه شد می دور ازم داشت که اشکان به تعجب با

 

 اشکان؟. بیا گفتی خواست دلت چی هر که تو کجا؟ اشکان-

 .شد دور جا اون از سرعت با و شد ماشینش سوار و نداد جواب ولی

 .نداریم حسابی درست دوست یه خدا ای-

 می یا و زدند می لبخند یه گاهی از هر و کردند می نگاه من به و بودند ایستاده گوشه یه دختر سری یه

 .خندیدند

 .انداختم باال ابرویی

 بزارم؟ دلم کجای رو ها احمق این-

 دنز قدم طویل خیابون توی پایین سری با و گذاشتم چرمم کوتاه پالتوی جیب توی رو دستم و شدم بلند جام از
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 .رسیدم خونه به کی و چطوری که نفهمیدم که جوری دبو مشغول زیادی و درگیر فکرم. گرفتم سر از رو

 که من پیرهن همون با که هانا به چششم که گذشتم راهرو از آروم. شدم خونه وارد و کردم باز کلید با رو در

 .بود کشیده دراز نفره سه مبل روی بود لخت سفیدش و کشیده پاهای و بود پوشنده رو بدنش نصف

 مونپشی ولی کنم اذیتش خواستم بود؟ بیدار پس. شد کج لبم. لرزید پلکش .کردم بغلش و رفتم سمتش به

 خوابوندمش تخت روی. شدم اتاقمون وارد و رفتم باال ها پله از. بودم کرده اذیتش کافی اندازه به امروز. شدم

 .دمکر رتپ تحریرم میز صندلی روی و آوردم در رو سفیدم تیشرت و پالتو. کشیدم باال شکمش روی تا رو پتو و

 آروم. بیداره که دونستم می. زدم کنار صورتش روی از رو موهاش. کشیدم دراز هانا به رو و پهلو به کنارش

 .کردم صداش

 هانا؟-

 ولی گفتم می باید. دادم فشار هم روی محکم رو هام چشم و نگفتم ولی متأسفم بگم خواستم. نگفت چیزی

 خواب عالم به کمی از بعد و زدم لبخند. کردم حلقه دورش کنم زبا رو هام چشم که این بدون رو دستم. نگفتم

 .رفتم فرو

... 

 هک ست هفته یه. قهری من با تو ست هفته یه االن کن نگاه اشکان: گفتم اشکان به رو و کشیدم عمیقی نفس

 غریب عجیب های فکر نیست خودم دست دونی می یعنی. کنم می اذیت رو هانا جهت بی و خود بی هی من

 .میاد ذهنم ویت

 فکرهایی؟ چه: گفت و کشید پوفی اشکان

 چی، همه به زنن می گند. کنند می بیچارهت بدی رو زنا و دخترا به یکم اگه کنم می حس من بابا: زدم داد

 .بمیری تا کنند می ولت بعد و کنند می خیانت
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 آورد نزدیک رو سرش و گذاشت رمکا میز روی رو هاش دست کف. اومد سمتم به و شد بلند مبل روی از اشکان

 .زد زل هام چشم به و

 چی؟ تو ولی باشه شکسته دلش باشه، دیده خیانت که کنه می کسی رو ها فکر این کنی؟ می رو ها فکر این چرا-

 ...منم اشکان، شکستم منم دیدم، خیانت من: گفتم بلند صدای با و میز رو کوبیدم یکی

 .کرد نگاهم ناباوری و بهت با و دهنم روی گذاشت رو دستش یهو

 یا چیه؟ عشق دونی می اصال، کجاست دل دونی می تو چیه، احساس دونی می اصال تو شدی؟ عاشق تو خدا یا-

 !ندیده و نشنیده های چیز حق به شه، نمی باورم خدا

 .برداشت دهنم روی از رو دستش که کوبیدم دستش روی یکی

 پری؟ می من احساسات وسط چرا شعور بی-

 .کرد پرت مبل روی رو ودشخ

 .بده ادامه حاال. شه نمی باورم واقعا-

 .نشستم روش به رو مبل روی و شدم بلند صندلی روی از

 بهش منم و زندگیم توی اومد نگار. بودم شده تنها خب خارج به تو رفتن از بعد من اشکان گم می جدی دارم-

 هم خیانت که فهمیدم بعدها اومده، سمتم پول بخاطر فهمیدم اول دونی می. شدم عاشقش بعد و وابسته

 همه به من شد باعث همین. گم نمی چیزی چون نپرس کنم، باور تونستم نمی که کرد کاری سر آخر و کرده

 .بشم مشکوک

 .کشیدم ام شلخته موهای توی دستی و کشیدم عمیقی نفس

 رو من پولم بخاطر اونم اگه ولی میاد خوشم هانا از چرا دروغ. میان سمتم منفعتشون بخاطر همه کنم می حس-

 .بره کنه ولم مدت یه بعد و باشم خوب باهاش ترسم می چی؟ شد خسته ازم اگه بخواد،

 ازدواج باهم ست هفته دو فقط که خداروشکر. سوشا نیست منطقی اصال هات دلیل: گفت جدیت با اشکان
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 لعنتی. عروسیتون جشن توی هم و رستوران ناو توی هم دیدم رو هانا. هست جبران برای فرصت هنوز و کردید

 .فهمیدند همه رو این کرد می نگاه تو به عشق با و بود خوشحال خیلی عروسی روز واقعا اون

 می. کردی می رفتار معصوم و ساده دختر اون با طور این نباید تو: داد ادامه و داد تکون تأسف روی از سری

 یه موقع اون کرده تغییر که فهمیدی مدت یه بعد اگه شو ربونمه باهاش و شو نزدیک بهش من بنظر دونی

 .شه نمی بد هانا مطمئنم من و کنیم می فکری

 .دادم فشار هم روی محکم رو هام چشم

 .دونم نمی-

 

 جلوی از. بود افتاده صورتم روی ایم سرمه اسپرت کت. کردم باز رو هام چشم. خورد صورتم توی محکم چیزی یه

 .بردمش کنار هام چشم

 چته؟-

 .زد پام به لگد یه

 .زاری می رو مرگت ی کپه فقط که شرکت توی زنت، پیش خونه برو گمشو-

 .برگشتم سمتش به کرد، صدام. شدم بلند جام از و کشیدم پوفی

 هانا ولی کنم می درک رو تنفرت و شک حس من و کرد بد نگار. نیستند هم مثل همه سوشا؛ باش خوب باهاش-

 .بگیری انتقام نگار از باید تو. تنیس این حقش

 .گذاشتم هم روی تایید معنی به رو هام پلک

 .مرسی-

 .کوبید پام به دیگه لگد یه

 .گمشو برو حاال-
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 .شدم دور ازش حرص با

 .وحشی-

 کن کنسل رو چی همه کال و ها قرار رم می دارم کار من: گفتم منشی به رو و اومد بیرون کارم اتاق از

 .شدم خارج شرکت از و گذشتم کنارش از موندن وابج منتظر بدون و

 ها دبع نگار مثل تا دم نمی رو زیاد هانا به. شد می گرفته نگار از باید انتقام نبود این هانا حق. بود اشکان با حق

 .خوب پسر یه مثل کنم می رفتار خوب باهاش ولی شم پشیمون

 .پیچید بزرگ و دشت درن خونهی اون توی در شدن بسته صدای. شدم وارد و کردم باز کلید با رو خونه در آروم

 نگاهی در چوب چهار توی. رفتم هال سمت به. شکست می رو خونه سکوت که بود صدایی تنها هام قدم صدای

 بشقاب به و بود نشسته خوری غذا میز پشت که افتاد هانا به نگاهم آشپزخونه اپن از که کردم آشپزخونه به

 یه هم میز وسط و بود گذاشته مینشستم من که جایی روی به رو هم بشقاب یه رفتم؛ تر یکنزد. بود خیره خالی

 به و گذشتم هال از آروم. بودم سبزی قرمه عاشق من زدم لبخندی. بود سبزی قرمه از پر ای کاسه و برنج دیس

 من به هانا. شتمگذا اپن روی رو اسپرتم کت. اومد خودش به هانا هام قدم صدای با. رفتم آشپزخونه سمت

 .کرد نگاه

 .اومدی خوش سالم-

 .زدم لبخندی

 

 .مرسی-

 میز روی از رو بشقابش. دادم نمی رو جوابش گفت می رو این که بار هر خب. دیدم می نگاهش توی رو تعجب

 روی رو هام دست. کردم پر رو بشقابم طور همین هم خودم برای ریختم؛ سبزی قرمه و برنج براش و برداشتم

 مشغول خوردن به و کردم باز رو سفیدم پیراهن اول ی دکمه. نشستم غذاخوری میز پشت و شستم شویی رفظ
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 متعجب های چشم به و کردم بلند رو سرم. بود نخورده دست هنوز غذاش که افتاد هانا بشقاب به نگاهم. شدم

 .کردم نگاه هانا

 خوری؟ نمی چرا-

 .رفت قاشقش سمت به دستش

 .خورم می-

 کردم می نگاه هانا به وقتی که بود ای کلمه تنها مظلوم. خورد می غذا داشت آروم و آروم و بود ایینپ سرش

 بریم؟ بیرون نهار از بعد چیه نظرت: گفتم و کشیدم پوفی. اومد می ذهنم توی

 .نباش مهربون باهم است رابطه بخاطر اگه: گفت آروم زد، زل هام چشم یه و کرد بلند رو سرش

 .نیست اون بخاطر: گفتم جدیت با و کردم اخم

 .شد بلند جاش از عجله با

 .شم آماده برم من پس-

 .کردم نگاهش تعجب با

 !بخور رو غذات حاال-

 .نشدی پشیمون تا شم آماده رم می نه: گفت ذوق با

 .رفت ها پله سمت به و شد رد کنارم از دو و هول با بعد

 .زوده فعال حاال: زدم داد

 .رسه می رفتن وقت شم می آماده تا نه: گفت و زد داد خودم مثل

 .بست رو در و شد اتاق وارد

 .گذاشتم دهنم توی برنج از پر قاشق یه

 آخه؟ رفتنند بیرون و خرید عاشق قدر آن چرا زنا این-
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 .خوشمزهی خیلی المصب: گفتم سبزیم قرمه خورشت به رو خیالی بی با و انداختم باال ای شونه

 

*** 

 هانا

 ساده مشکی مانتوی. پوشیدم رو بود پاره کمی زانوم و پا رون روی که رو م رنگ آبی جین شلوار عجله و لهو با

 و شد باز اتاق در. کردم شونه رو موهام و برداشتم رو ام شونه. کردم تنم و آوردم بیرون کمد از رو کوتاهم و

 که زنه می داد االن حتما. ترسیدم یکم استشر. کرد نگاه من به و داد کمد به رو اش تکیه. شد اتاق وارد سوشا

 هک آبی جین و مشکی تیشرت یه و کرد باز رو خودش سمت کمد در و نگفت چیزی. پوشیدم رو ها لباس این چرا

 کنه؟ ست من با خواد می یعنی شه نمی باورم خدا وای. آورد در رو بود پاره من مثل

 .کرد نگاه من به. پوشید هم رو کوتاهش چرم کت و پوشید رو ها لباس

 نشدی؟ آماده هنوز اومدی اتاق تو ساعته یه-

 .دادم تکون رو سرم هول با

 .شم می آماده االن-

 کشیدم هام چشم برای باریکی چشم خط و گذاشتم بودم، ریخته دورم آزادانه که موهام روی طور همین رو شالم

 و چرخوند سمتم به رو سرش در چهارچوب توی و کرد باز رو اتاق در سوشا. زدم هام لب به هم رو صورتی رژ و

 داری؟ من مثل چرم کت: گفت

 بپوش هم رو اون باشه: گفت و کشید پوفی. دادم تکون آره معنی به رو سرم آروم

 .شد باز نیشم. شد خارج اتاق از و

 .بخدا شده چیزیش یه امروز سوشا این کنیم؛ ست خواد می وای وای-

 از. کردم مرتبش تنم توی آینه جلوی و پوشیدم و آوردم بیرون کمد از رو چرمم کت و زدم هام مژه به ریمل یکم
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 ور پام صدای رفتم پایین ها پله از وقتی بود گوشیش توی سرش و بود ایستاده در کنار سوشا. شدم خارج اتاق

 کفشی جا روی من مشکی های استار ال به و پوشید رو مشکیش استار ال کفش. کرد بلند رو سرش و شنید

 .بپوش رو اینا: کرد اشاره

 .شد خارج در از

 می پس داشتم و بودم کرده ذوق هامون لباس ست بخاطر کلی. پوشیدم و رفتم ها کفش سمت به دو با

 این توی چیه نظرت: گفت و کرد نگاهم. ایستادم کنارش منم بود ایستاد حیاط های پله روی سوشا. افتادم

 .ندارم رانندگی ی حوصله من راستش بزنیم؟ قدم بارونی هوای

 .دادم تکون رو سرم گشادی و گل لبخند با

 .موافقم-

 .چسپید اش سینه به ام شونه کرد؛ نزدیک خودش به رو من و کرد قرار ام شونه روی رو دستش و زد لبخند

 

 .بگذرونیم خوش خواییم می امروز برو راه من کنار پس-

 !امروز به نه قبلش هفته دو رفتارهای به نه. بودم کرده تعجب هاش رفتار و کارها این از خیلی واقعا

 شدی؟ مهربون شده چی سوشا-

 .زد زل هام چشم توی

 .بودم مهربون اولشم از من-

 .انداختم باال ای شونه

 ...اوال اون ولی-

 .گم می بهت رو دلیلش روزی: گفت و برید رو حرفم

 از سوشا همراه و شدم خیال بی پس بشه خراب روزمون تمنداش دوست ولی بودم کنجکاو اینکه با. زدم لبخند
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 .شدم خارج خونه

 .کنیم می خرید پاساژ توی کم یه ریم می بیا: گفت و کرد نگاهم سوشا که شدیم رد پاساژی کنار از

 .برد پاساژ داخل به و کشید رو دستم بدم رو جوابش من تا موندن منتظر بدون بعد

 .دیگه ریم می باش آروم زشته سوشا نکن: گفتم و خندیدم

 .باشه آها: گفت و کرد نگاه رو طرف اون و طرف این کمی و ایستاد

 دور تا دور بود کرده خوش جا هام لب روی که لبخندی با سوشا همراه و کردم حلقه بازوش دور رو دستم خنده با

 ات بگیر شلوار و مانتو از. کردیم یدخر خودمون برای کلی. کردیم رو و زیر رو ها مغازه تموم و پایین و باال پاساژ،

 .سوشا برای هم لباس کلی و بدلیجات و مهمونی لباس

 قدر این چرا دونم نمی. کرد مرگ ذوق کلی رو من و ریم می مامانم ی خونه شام برای که داد قول بهم سوشا

 دلم توی دیدم می رو هاش رفتار و کارها که بار هر و کردم می خداروشکر بود که چی هر ولی بود شده مهربون

 .بمونه طور همین که کردم می آرزو

 کنار آروم سوشا. زدیم قدم ها خیابون توی خرید کلی با هم دست تو دست دوباره و اومدیم بیرون پاساژ از

 .نکردم رویی پیاده قدر این وقت هیچ: گفت گوشم

 .تنبلی بس از: گفتم و خندیدم

 .کرد نگاهم لبخند با

 .دارم خوبی حس خوبه، تو با االن ولی نبود حسش تنهایی اصال استشر. گم می جدی نه-

 !داره؟ خوبی حس من با که گفت می بهم داشت اون من خدای. کردم نگاهش

 

 .نشند سرازیر هام اشک تا کشیدم عمیقی نفس

 .بمونی جور همین همیشه کاش سوشا-
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 سوپر کنار از. نگفت چیزی و بوسید رو سرم روی و کرد حلقه هام شونه دور رو دستش بعد و کرد نگاهم کمی

 سوشا و شدیم فروشگاه وارد. ایستم به منم که شد باعث و ایستاد یهو سوشا که شدیم می رد بزرگی مارکت

 دلت چی هر ضعیفه: گفت ای بامزه حالت با و انداخت باال ابرویی. برداشت رو خرید دار چرخ های سبد از یکی

 .کنم خرج پول و کنم خرید کلی خونمون برا خوام می امروز. چشم بگم من تا بگو خواس

 .باش هم پولت کشیدن ته منتظر پس باشه: گفتم و خندیدم

 .کرد نگاهم مظلوم

 .هانی کردم غلط-

 .بخند آروم: گفت آروم و کرد اخم که خندیدم بلندی صدای با

 اون و دهنش توی گنده آدامس هی با ماشینی جوجه پسر یه که برگردوندم رو سرم. بود سر پشت به نگاهش

 .گرفتم رو سوشا بازوی و کشیدم جلو کم یه رو روسریم. کرد می نگاه رو من هیزش های چشم

 .بکنیم رو هامون خرید بریم بیا-

 خوراکی عالمه یه و آشپزخونه برای وسایل کلی. اومد دنبالم بود پسر به نگاهش که طور همون و داد تکون سری

 چقدر گفت می تازه کرد حساب رو من های خرید اون ی همه پول جنتلمنانه خیلی هم وشاس. خریدم تنقالت و

 .اومدیم بیرون مارکت سوپر از. بودم کرده خرید کامل ماه یه ی اندازه به که خودم بنظر ولی. کردی خرید کم

 زیاد ها خرید این با برگردیم خونه رو امروز نظرم به: گفت و کرد جا به جا کمی رو دستش توی های خرید سوشا

 .بابات و مامان ی خونه به رفتن برای شیم می آماده تازه. بریم تونیم نمی ای دیگه جایی

 .زدم لبخند

 .عالیه خیلی-

 جای. بود هام لب روی لبخند هنوز. افتادیم راه خونه سمت به و شدیم سوار و گرفت تاکسی خیابون سر سوشا

 بخاطر هم تر بیش بود گذشته خوش بهم کلی سوشا با ساده گردش و ها خرید همین ولی بودیم نرفته زیادی
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 .بود سوشا مهربونی و خوب رفتار

 روی که مامانم سمت به و کشیدم سادم طالیی تونیک به دستی و آوردم در تنم از رو بلندم ی فیروزه مانتوی

 .کردم حلقه دنشگر دور رو دستم و نشستم کنارش. رفتم کرد می نگاهم اخم با و بود نشسته تخت

 ناراحتی؟ ازم چرا برم؛ اخمات قربون الهی-

 

 سر بهش باید دارم مامان یه من نگفتی هفته دو این توی: گفت بغض با و کرد جدا گردنش دور از رو دستم

 بزنم؟

 منم که کنم چیکار. باشه ناراحت دستم از که داشت حق. شدم خیره آلودش اشک های چشم به ناراحتی با

 ...سوشا ولی بزنم سر بهش اشتمد دوست

 که این. داره هم بد خیلی اخالق یه خب و بود کار سر سوشا نتونستم اصال بخدا توروخدا، ببخش مامانم-

 .برم جایی تنها نداره دوست

 چی؟ یعنی وا: گفت و کرد نگاهم تعجب با مامان. بگم دروغ اش همه که تونستم نمی

 .انداختم باال ای شونه

 .واال دونم می چه-

 .زد زل هام چشم تو دقت با و گرفت رو هام دست

 شده؟ دعواتون شما-

 .دادم تکون سری

 .همین شدم ناراحت اخالقش این خاطر به کم یه من فقط چیه دعوا مامانم، نه-

 امباب و مامان نباید. بود خودم انتخاب چون بگم چیزی تونستم نمی ولی بود سخت خانواده به گفتن دروغ چقدر

 .نه یا شه می عوض واقعا سوشا ببینم تا کردم می ناراحت عالف رو
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 یه از اون کن گوش رو حرفش مادر، نداره اشکال حاال. باشه طور همین امیدوارم: گفت و کرد نگاهم کمی مامان

 .نشه دعواتون بار هر که نده انجام هم تو نمیاد خوشش چیزایی

 .دادم تکون سری لبخندی با

 .شد بلند جاش از

 .شده تنگ برات دلش خیلی بابات. بریم سوشا و بابا پیش ابی-

 .شدم بلند جام از

 .مامان چشم-

 نخورده دست چیز همه و بود نکرده تغییر هم کوچولو یه حتی کردم اتاقم به نگاهی. شد خارج اتاق از مامان

 دورم و کردم باز رو مبود بسته سرم باالی که رو موهام. رفتم قدی آینه سمت به و شد تر پرنگ لبخندم. بود

 به چشمشون اش همه بابا و مامان امشب بودم می حال خوش باید. بود صورتم روی همیشگیم آرایش. ریختم

 ایه مبل روی بابام کنار سوشا. کردم بازش و رفتم اتاق در سمت به. نه یا خوبیم باهم ببینند تا سوشاست و من

 رو در. اومد سمتشون به لبخند با چایی سینی با مامان. یدندخند می و زدند می حرف و بودند نشسته هال توی

 .کردم حلقه گردنش دور رو دستم و رفتم بابام سمت به سر پشت از و بستم

 

 جونم؟ بابا-

 .گذاشت هام دست روی رو هاش دست بابا

 .ببینمت جان بابا بشین روم به رو بیا-

 بابا اومدی دیر قدر این چرا: گفت و کرد نگاهم دقت با .نشستم روش به رو مبل روی و بوسیدم رو موهاش روی

 جان؟

 .کردم نگاه هاش چشم به لبخند با
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 .بابا بود سوشا تقصیر اش همه-

 .پرید رنگش لحظه یک سوشا

 خواست می رفت، می شرکت هی. داشت کار کلی که خودشم و بریم هم با باید گفت می اش همه: دادم ادامه

 .بده سامون سرو شرکت به کم یه

 بگم؟ رو واقعیت من تا ترسه می قدر این چرا حاال. شد تر پرنگ لبخندم که کشید راحتی نفس سوشا

 .کرد نگاهمون مهربونی با بابا

 .بزنید سر یه هم ما به گاهی برسید زندگیتون به جان، بابا نداره اشکال-

 .نشستم جام سر دوباره و بوسیدم رو اش گونه تندی و شدم بلند

 .اییباب چشم-

 خانم؟ حاج حاضره غذا: گفت مامان به رو و خندید بابا

 .شد بلند جاش از لبخند با مامانم

 .چینم می رو میز رم می اره-

 .شدم بلند همراهش منم

 .میام کمکت منم-

 .کردیم آماده مامان مزه خوش قیمه خورشت خوردن برای رو میز هم کمک با و رفتم آشپزخونه به مامان همراه

 کنارشون بودنمون از خیلی بابا و مامان. زدیم حرف و خندیدیم کلی. گذشت خوش بهمون بابا و مامان کنار کلی

 .گذروندیم هم پیش رو عالی شب و بودیم کنارشون وقت دیر تا رو شب اون. بودند حال خوش

 .بود مشغول خیلی فکرش انگاری و بود ساکت ماشین توی سوشا برگشت وقت

 سوشا؟ ساکتی چرا-

 .شد خیره جلو به دوباره و کرد بهم نگاهی نیم



www.taakroman.ir  

 

  

 
201 

 

 عاشق یه پسر بد شدم رمان

 کاربر انجمن تک رمان خالدیحمیرا 

 

 

 .بزنیم سر یه منم بابای و مامان به شب یه باید-

 .ریم می پیششون حتما شب یه البته،: گفتم لبخند با و دادم تکون رو سرم

 فکر توی االن و شده تنگ اش خانواده و خونه برای دلش حتما. موندم ساکت طور همین منم و نگفت چیزی

 .شم نمی هاش کردن فکر مزاحم زیاد من پس ؛هاست اون

 حموم در به. کنم فضولی کم یه که خواست می دلم خیلی. زد می چشمک بهم تخت کنار میز روی سوشا گوشی

 دوباره. رفتم گوشی سمت به و شدم بلند آرایشم میز پشت صندلی روی از. اومد می هنوز آب صدای کردم نگاه

 مخاطب به سر یه اول. نداره رمز که دونستم می. برداشتم رو گوشی عجله با ارب این و کردم نگاه حموم در به

 .نبود مخاطبین لیست توی دختری اسم و بود روشون پسر اسم تر بیش که داشت شماره تا چند فقط زدم هاش

 .نداشت دیگهی پیام هیچ ناشناس ی شماره یه از پیام یه جز تعجب کمال در که شدم هاش پیام لیست وارد

 .کردم باز رو پیام

 از همیشه برای رو اون و خونه اومدی روز یه دیدی یهو. بگذرون وقت باهاش و باش خوشکلت خانم مواظب-

 .دادی دست

 .رفت باال تعجب از هام ابرو از یکی

 وات؟-

 .خوندم رو پیام دوباره

 کیه؟ أین یعنی! کنه می تهدید رو ما کی چی؟ یعنی این-

 از کردم که کاری اولین لرزیدن می دستام. بپره سرم از ها این و فکر کال شد باعث حموم در شدن باز صدای

 م؟خان هانا فضولی: گفت آروم گوشم کنار پشت از سوشا که کشیدم عمیقی نفس. اومدم بیرون ها پیام لیست

 هداشت اهتشب لبخند به نکنم فکر اصال که لبخندی با. افتادم می پس ترس از داشتم واقعا و بود جدی صداش
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 .کردم اشاره گوشی به. برگشتم سمتش به باشه

 !چیه فضولی بابا نه-

 .انداخت باال رو هاش ابرو از یکی

 چی؟ پس-

 .بگیرم عکس باهاش خواستم می فقط من: گفتم مظلوم و کردم نگاه گوشی به کم یه

 .کرد نگاهم تعجب با کمی

 چی؟ خودت گوشی پس-

 .انداختم باال ای شونه

 

 .باشم داشته یادگاری عکس چندتا یه هم تو گوشی توی امخو می-

 .خندید بلند صدای با بعد کرد نگاهم کم یه

 .خوب چه-

 اش تنه باال و بود پیچیده خودش دور هم حوله یه فقط. گرفت بغلش تو رو من و گرفت دستم از رو گوشی بعد

 .بود لخت

 بگیریم؟ عکس چندتا باهم چیه نظرت-

 گی؟ می جدی: گفتم تعجب با

 .بوسید رو ام گونه

 .جدی جدی اره-

 های عکس و سلفی عکس عالمه یه. نبود حواسم کدومشون هیچ توی من که گرفت سلفی چندتا لبخند با

 .بودیم بیدار وقت دیر تا بازی مسخره و خنده با رو شب اون و گرفتیم باهم باحال و متفاوت
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*** 

 برام واقعا سوشا با زندگی دوماه این مرور. بودم شده خیره فسق به و بودم کشیده دراز هال توی کاناپه روی

 می رفتاری بد باهام سوشا که اول هفته دو اون جز گذشت که ماهی دو. آورد می لبم به لبخند بار هر و خوشایند

 فوق و بود شده عوض خیلی سوشا. بود شیرین های اتفاق از پر روزم هر و بودم ندیده سوشا از بدی دیگه کرد

 دو این طول توی اتفاق بهترین. کشیدم شکمم روی دستی. بود رفتار خوش و داشتنی دوست و مهربون لعادها

 از تر مهربون و تر خوشحال سوشا بودیم فهمیده رو موضوع این که روزی از که بود شکمم توی کوچولوی ماه

 خیلی واقعا بارداری ماه یه این توی. چرخید می دورم پروانه مثل و بود اندازه بی نگرانیش. بود شده همیشه

 .میرم می دارم کردم می حس که آوردم می باال قدر اون گاهی و بود وحشتناک ویارم. دیدم عذاب

 .دبو نیومده خونه هنوز سوشا و بود شب یک ساعت کردم نگاه ساعت به. نشستم کاناپه روی و شدم بلند جام از

 حال بی و خسته میومد، خونه به دیر. بود کرده تغییر سوشا که بود ای هفته یه چرا دونم نمی کشیدم پوفی

 حتی و نیست چیزی گفت می که بود این همه از بدتر و بود شده همیشه از تر بیش هاش پیام و ها تلفن بود،

 .گفت نمی چیزی من به و بود گذاشته رمز گوشیش روی

 کنم؟ چیکار باید شکمم توی بچه یه اب دونم نمی واقعا بار این من و بشه اول مثل باز که ترسیدم می

 .آورد خودم به رو من در توی کلید چرخیدن صدای

 .گرفت قرار در چوب چهار توی سوشا که بود در به نگاهم

 هنوز؟ نخوابیدی سالم-

 

 و رفت آشپزخونه سمت به و بوسید رو موهام روی و اومد سمتم به. دادم تکون نه معنی به رو سرم آروم

 .اومدم پایین کاناپه روی از که بره ها پله سمت به خواست. گذاشت اپن روی رو خرید های نایلکس

 اومدی؟ دیر چرا که بگی خوای نمی-
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 کار شرکت عزیزم: گفت حال بی و چرخوند سمتم به رو سرش بود نرده روی دستش که طور همون ها پله کنار از

 .نکن شروع باز داشتم

 .سوشا بودم تنها صبح زا من ولی: گفتم ی گرفته صدای با

 .رفتم عقب که کنه بغلم خواست. اومد سمتم به و اومد پایین ها پله از ای نیمه نصف لبخند با

 .بده توضیح خوام نمی بغل-

 ...کشید نامرتبش و ژولیده موهای توی دستی

 .زد زل هام چشم توی

 خوب و کنم کار وقت دیر تا بورممج و افتاده عقب هاش کار شرکت مدته یه فقط. نیست چیزی واقعا عزیزم-

 .شم می حال بی و خسته

 .انداختم گوش پشت رو موهام

 .هست بازم وقت دیر تا که شبت هر های زنگ و ها پیام...وقت اون-

 .گرفت هاش دست بین رو سرش و نشست مبل روی

 .هانا کاریه های تلفن اوناهم خب-

 .نگو دروغ: گفتم آی گرفته صدای با

 .کرد نگاهم تعجب با و دکر بلند رو سرش

 هانا؟-

 .شد تار هام چشم جلوی سوشا

 شدی جوری این چرا! کاری های تلفن چهار و سه ساعت تا داریم مگه آخه. دیگه گم می راست چیه؟خب-

 .نمبک شکمم توی ی بچه و خودم برای فکری یه من تا بگو بهم زودتر بشی اوال اون مثل خوای می باز اگه سوشا؟

 هانا؟: کرد مصدا جدیت با
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 .چکید اشکم

 ی؟کرد چیکار تو. دنبالمه یکی که انگار بیرون رم می وقتی گفتم بهت روز اون گم؟ می چی من مهمه برات اصال-

 .نیست چیزی گفتی تفاوت بی خیلی و هیچی

 

 ؟!آوردی کم تو و شدم طوری این که ست هفته یه فقط: گفت عصبانیت با و شد بلند جاش از

 ؟گی نمی بهم چیزی چرا ولی کنم می درک رو چیز همه و نیاوردم کم من: گفتم بغض با و کشیدم البا رو بینیم

 ؟!دونی می غریبه یه رو من و گی نمی چیزی من به اتفاقات و مشکالت مورد در چرا

 .اومد سمتم به و شد بلند جاش از. بیارم باال باز که داشتم انتظار آن هر و زدم می نفس نفس

 .هانا باش آروم-

 .رفتم ها پله سمت به و گرفتم فاصله ازش

 هانا؟-

 و شد سرازیر اشکم دوباره. کشیدم دراز روش آروم و رفتم تخت سمت به و شدم اتاق وارد و ندادم رو جوابش

 گفت؟ نمی من به چیزی سوشا چرا واقعا. شد بلند هقم هق

 لباس. کردم باز رو هام چشم. اومد سرویس در بعد و کمد صدای. بستم رو هام چشم. شد باز آرومی به اتاق در

 .زدم لبخند. بود افتاده تحریر میز صندلی روی و اتاق کف روی هاش

 .شلخته-

 .شد حلقه دورم سوشا های دست بعد و رفت پایین تخت. بستم رو هام چشم دوباره شد باز که سرویس در

 هانا؟-

 .بوسید رو گردنم پشت. کردم باز رو هام چشم

 شرکت کمی جدی. بشی نگران و ناراحت خوام نمی. گم نمی بهت چیزی اگه بچهست و خودت بخاطر کن باور-
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 همه دیگه ولی کشید می طول وقت دیر تا کارم روز هر همین برای کردمش می درست باید من و بود ریخته بهم

 .میام خونه زود دیگه شبا من و شده راه به رو چی

 .بوسید رو بازوم روی و داد باال رو قرمزم تیشرت کوتاه آستین

 تو مراقب که گذاشتم رو نفر چند من میاد دنبالت یکی که گفتی بهم که روز همون هانا، نیستم تفاوت بی من-

 به رو وضعیت و ها اتفاق که افراده اون طرف از همشون هامم زنگ و ها تلفن. باشه بهت حواسشون و باشند

 .کنند می گزارش من

 .کشید عمیقی نفس

 دیده خونمون در جلوی تری بیش های ماشین روز هر. کنه خراپ رو زندگیمون خواد می که کیه هانا دونم مین-

 قبل از تر بیش بار هر... چون بدم خبر پلیس به تونم نمی حتی. بکنم تونم نمی کاری هیچ من و شه می

 .کنند می تهدیدمون

 .کشید شکمم روی دستی

 

 .بیفته بابا خوشکل و تو برای اتفاقی خوام نمی-

 .نکن شک بهم دیگه: گفت گوشم کنار آروم

 .چرخیدم سمتش به

 .سوشا ببخش-

 .بوسید رو بینیم روی

 .هانا نداره اشکال-

 .بست رو هاش چشم کردم؛ نوازش آروم رو صورتش

 .سوشا شه می درست چی همه-
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 .زد لبخند

 .یفتهب اتفاقی شما برای زارم نمی من. کنم می درستش که باش مطمئن-

 .گذاشتم هاش لب روی کوتاهی ی بوسه

 .مرسی-

 تونست می کی واقعا. بود برده خوابش و بود شده مرتب هاش زدن نفس. نگفت چیزی و شد تر پرنگ لبخندش

 بلند هاش ریش. کردم نگاه سوشا به ببینه؟ رو ما حالی خوش و خوشبختی نخواد که باشه انصاف بی قدر اون

 .بودمش ندیده طور این وقت هیچ. بود خورده ترک هاش لب و بود افتاده دگو هاش چشم زیر بود، شده

 که داشت نگرانی و غصه قدر اون هفته دو این توی االن ولی رسید می خودش به و بود مرتب همیشه سوشا

 .بوسیدم رو پیشونیش. برسه خودش به کرد نمی فرصت حتی

 .عزیزم دارم دوست-

*** 

 سوشا

 هک گوشیم سمت به و شدم بلند کارم میز پشت از حوصلگی بی با. رفت می رژه صابماع رو داشت گوشیم صدای

 مدست توی خودکار. زد می چشمک بهم گوشی روی نگار اسم. رفتم بود ها مبل کنار اتاق وسط ی شیشه میز روی

 .برداشتم رو گوشی و میز روی کردم پرت رو

 سخرهم این همه دونم می. کشیدی لجن به رو زندگیم کنم؟ رچیکا دستت از من لعنتی نگار تو باز تو، باز کثافت-

 .توء سر زیر ها بازی

 

 هب سر یه ها بیداد و داد این جای به من بنظر. بکش نفس و بگیر ترمز کم یه عزیزم؛ هیس: گفت و خندید آروم

 .بزن خونه



www.taakroman.ir  

 

  

 
208 

 

 عاشق یه پسر بد شدم رمان

 کاربر انجمن تک رمان خالدیحمیرا 

 

 چی؟ یعنی چی،: گفتم داد با ترسیدم

 چرا دونم نمی که این و دوستان از سری یه با نیستم تنهام یراست. خونتونم من خب: گفت ریلکس و آروم

 !ترسیده قدر این خانومت

 .شاهده خدا کشمت می شکنم می رو انگشتات تک تک بخوره هانا به دستت نگار: زدم داد

 چقدر هر گذشتم راهرو از و شدم خارج کارم اتاق از عجله با. بود کرده قطع لعنتی. کردم دور گوشم از رو گوشی

 پارچه شلوار توی ماشین سوئیچ. رفتم پایین ها پله از دو و عجله با. ندادم رو جوابش کرد صدام منشی که هم

 ترس رو جونم و تن تموم. کردم حرکت خونه سمت به نور سرعت با و کردم روشن رو ماشین. بود طوسیم ی

 .بود گرفته

 .باش هانا مواظب خودت روانیه یه نگار خدا-

 سر با بود نزدیک بار دو. رم می راه دارم چطور دونستم نمی اصال که بودم هول قدر اون شدم هپیاد ماشین از

 .بخورم زمین

 رو در اندامی درشت و قد بلند مرد. کوبیدم رو در تند تند و محکم. ایستادم خونمون در جلوی زنون نفس نفس

 گوشه داشتند جدی های صورت و بودند اماند درشت همه که مرد تا ده شدم وارد. ایستاد در کنار و کرد باز

 هستی؟ گوری کدوم نگار نگار،: زدم داد و ایستادم خونه وسط. بودند ایستاده خونه ی گوشه

 .بود گرفته رو هانا بازوی هاش دست از یکی با. شد پیدا ها پله باالی از نگار

 .خورم می قسم کشمت می که شاهده خدا بشه چیزیش یه هانا باش، مواظب-

 تا بندازی سرت پشت به نگاه یه خوام می اول فقط. خوردنتم حرص و زدن داد عاشق جونم: گفت و ندیدخ

 .بکشی خوای می که نیستما من فقط ببینی

 ازب تعجب از دهنم بود ایستاده در چوب چهار توی که کسی دیدن با. کردم نگاه سرم پشت به تعجب و گیجی با

 .موند
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 ...تو-

 چرا؟ دیگه تو علیرضا.!.. تو: کردم تکرار دوباره بهت با

 داری؟ انتظاری چه دیگه دزدی می رو آدم عشق وقتی: گفت و زد پوزخندی

 یه با مهسا و رفت کنار در جلوی از. نیستم من فقط نکن اشتباه: گفت و داد تکون رو اش اشاره انگشت بعد

 ر؟نف دو به نفر سه لعنتیا: آوردم زبون به ور اومد ذهنم به که رو حرفی اولین. شد خونه وارد مشکی پا سرتا تیپ

 !کجاست انصافتون

 

 .کرد می نگاه علیرضا به فقط و بود بهت توی هانا

 بعد کنی می مرگ ذوق رو طرف و اومده خوشم ازت گی می یکی به وقتی: زد داد و کرد اشاره مهسا به نگار

 فکر به و شه می متنفر ازت که علومهم خب بشه؟ چی واقعا خوای می ری می دوستش خواستگاری فرداش

 .انتقامه

 و گندکاری تموم بانی و باعث. معنایی تمام به کثافت یه خوای؟ می چی دیگه یکی تو: زدم داد خودش مثل

 ؟!خوای می چی دیگه تو واقعا. تویی من قبلی کثیف زندگی

 .کردی ولم تو و بودم عاشقت من ولی: گفت و زد زل هام چشم توی غم با

 .هستریک ی خنده یه اونم یدمخند

 زبون جا همه هاش گندکاری و کرد خیانت بار ده شد، حامله بار یه بود کی آره؟ کردم ولت من ؟!نه ای دیونه تو-

 موندم؟ می آدمی همچین یه با چطور! کشت رو خودش بابای کی. شد همه زد

 .رفتم نزدیک. بود زده زل هام چشم توی عصبی و کند می رو لبش پوست حرص با

 .بره اون بزارید پس! دیگه منه با مشکلتون همه. بره بزار نداره گناهی اون کن ول رو هانا توروخدا-

 یم پرت پایین ها پله از رو هانا بیایی تر نزدیک قدم یه: گفت و اومد نزدیک نگار که رفتم می نزدیک طور همون
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 .کنم

 .ایستادم و گرفتم روم به رو ایست شکل به رو هام دست

 .باشه باشه-

 .شد بلند هانا ی گرفته صدای

 چرا؟ دیگه تو علیرضا-

 مال بود قرار تو. هانا داشتم دوست چون: گفت و کرد ایش قهوه جین شلوار جیب داخل رو هاش دست علیرضا

 .باشی من

 !ندیدی رو من دیگه و شدی عاشق تو که داشت چی روانی این دونم نمی ولی: گفت و کرد اشاره من به

 .شد سرازیر چشمش ی گوشه از هانا های اشک

 .بودی داداشم مثل برام تو-

 هر و داشتی کاری هر. بودم پیشت من همیشه. داشتم دوست من باشم داداشت خواستم نمی: زد داد علیرضا

 شدن دیگه یکی عاشق با رو من های خوبی سر آخر ولی. بودم پشتت من و کردی می صدا رو من داشتی مشکلی

 .یکرد جبران

 .زدم داد و کردم علیرضا سمت به رو روم

 

 .نیست خوب حالش اون نزن داد سرش احمق-

 .شدم تر نزدیک ها پله به آروم و برگشتم نگار و هانا سمت به

 .بره هانا بزار نگار-

 هانا و کرد ول رو بازوش یهو و داد هول رو هانا بازوی اول ی پله روی و کشید خودش دنبال رو هانا نگار

 .افتاد ها پله روی و کنه حفظ رو تعادلش تونستن
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 پرید دستم از اپس-

 مرفت سمتش به دو و عجله با. افتاد می ها پله تک تک از داشت تلو تلو که بود دختری به فقط نگاهم من اما و

 ...و

 هاش لب میون و دماغ از. چرخوندم خودم سمت به و گرفتم بغلم توی رو هانا سر و زدم زانو پله آخرین کنار

 .بود شکمش روی دستش. میومد خون

 !عزیزم هانا هانا؟ من، خدای وای-

 .کرد نگاه هام چشم به بازش نیمه های چشم با فقط

 رو سرش آروم و نشوندم رو هانا. رفتم بود ها پله کنار که تلفنی سمت به و شدم بلند و گرفتم بغلم توی رو هانا

 .تگرف رو مشکیم پیراهن ی یقه پشت از یکی یهو که گرفتم رو شکانا ی شماره تلفن با. دادم تکیه دیوار به

 .شد ول دستم از گوشی

 .نیست خوب حالش هانا بزنم آرژانش به زنگ یه بزار کنید ولم آشغال کثافت-

 دوباره ولی شد تار چی همه لحظه یه. زد صورتم توی مشت یه و چرخوند خودش سمت به رو من گنده مرده

 آسفالت رو خوشکلت صورت خوام می: گفت و گرفت رو ام یقه. علیرضام بغل توی فهمیدم که شد بهتر دیدم

 .کنم

 .بود دستش توی چوب یه اومد سمتم به نگار. شکسته دماغم شدم مطمئن که دماغم تو زد کله یه بعد

 .کنم تالفی رو ها اذیت و آزار همه خوام می چوب أین با-

 گاهی. نشد نصیب بی هاش ضربه از بدنم جای هیچ. زد رو من دستش توی چوب با تونست می که جایی تا بعد

 و زدم می داد. کرد خالی من سر هم رو بچگیش های عقده همه مهسا که داد می مهسا دست به هم رو چوب

 بود هانا به چشمم پاهاشون الی به ال از. داشت درد واقعا داشت درد. دادم می فشار هم روی رو هام لب گاهی

 .بخوره تکون تونست نمی اما گفت می چیزی لب زیر آروم آروم. کرد می گریه و کرد می نگاه نم به که
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 هک کردم مهمونش جانانه کله یه حالیم بی همه با منم که. برگردوند خودش سمت به و کرد بلند رو من علیرضا

 .اومد در آخش

 

 که خوابوند گوشم زیر چک یه اومد سمتم به نگار. شد می تار هام چشم جلوی گاهی و اومد می خون بینیم از

 .انداختم تف صورتش توی منم

 .آشغال کثافته-

 .شد بلند بودند ایستاده خونه گوشه هر که مردهایی اون از یکی صدای که بگه چیزی خواست

 .زنه می حرف تلفن با دختره خانم-

 پاهاش به لگد یه و رفت سمتش به عصبانیت با نگار. گذاشت جاش سر رو گوشی که برگشتم هانا سمت به

 .زدم داد. کوبید

 .روانی ی دختره باش نداشته کاریش-

 .کرد مهسا و علیرضا سمت به رو روش هانا و من به توجه بدون

 .بریم باید کنید جمع همگی-

 خیلی و رفت می سیاهی هام چشم. کردند جمع رو وسایلشون هول با همگی و کرد پرت زمین روی من علیرضا

 .بود کرده تر بیش رو ترسم خونیش دست و شلوار. رفتم هانا سمت به پا و دست چهار روی ولی بودم حال بی

 .کردم پرت زمین روی رو خودم پاش کنار

 عزیزم؟ هانا-

 .زدم می نفس نفس هنوز. کرد باز رو هاش چشم از یکی الی فقط

 زدی؟ گ...زن کی به ا...هان-

 .بست رو چشمش
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 ن...اشکا شماره همون منم... کنند دور من... از رو فن..تل... نبود حواسشون که...ودندب تو درگیر... قدر اون-

 ...و... گرفتم دوباره رو

 هانا؟: کردم صداش. نگفت چیزی دیگه

 هانا؟: کردم صدا رو اسمش دوباره. نشنیدم ازش جوابی

 دستش روی رو دستم. زدم زانو اهان کنار و شدم بلند جام از توانم تموم با. نشنیدم ازش جوابی هیچ هم باز

 .زد می آروم خیلی نبضش. گذاشتم

 هانا؟-

 و پاها زیر رو هام دست. کنم گریه و بشینم جا همون خواست می دلم ها دختر مثل. کردم نگاه اطراف به کمی

 می سیاهی گاهی و بودند باز زور به هام چشم نداشتم چنانی آن حال خودمم. کردم بلندش و گذاشتم هانا سر

 بودم مطمئن من و داشت شدید ریزی خون. کنم ول بیاد کسی که این امید به جا اون رو هانا نباید ولی رفتند

 

 روی رو هانا. رفتم پارکینگ سمت به و اومدم بیرون ریخته بهم خونهی اون از. نداره وجود ای بچه دیگه که

 .شدم ماشین سوار و خوابوندم عقب های صندلی

 توی رفتم می گاهی که بودم شده حال بی قدر اون. کردم حرکت بیمارستان سمت به و بیرون نهخو از سرعت با

 ولی بودم داغون واقعی معنای به. کردم می جاده کنار جدول سمت به رو روم گاهی و ها ماشین مخالف جهت

 محوطه وارد جلهع با و داشتم نگه رو ماشین. بیفته اتفاقی هانا برای ذاشتم نمی مردم می هم خودم اگه

 .نیست خوب حالش خانومم بیارید برانکارد یه: زدم داد و شدم بیمارستان

 هانا عجله با ها پرستار و کردم باز رو در. رفتم ماشین سمت به باز من و اومدند سمتمون به ها پرستار از تا چند

 بار چند. شد سیاه هام چشم یجلو چیز همه لحظه یک که رفتم می دنبالشون دو با. گذاشتند برانکارد روی رو

 که فهمیدم فقط آخر در و چرخید می سرم دور چی همه. نداشت ای فایده ولی کردم بسته و باز رو هام پلک
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 .نفهمیدم و ندیدم رو چیز هیچ دیگه و خوردم زمین

 صداهای و الکل بوی و رنگ سفید اتاق! شده چی و کجام بفهمم تا کشید طول کمی. کردم باز رو هام چشم آروم

 توی سرمُ  کردم، نگاه. رفت هم توی صورتم دستم توی سوزش با. بپرم جام از شد باعث مانند جیغ گاهی و بلند

 از و آوردم بیرون دستم از تندی رو سرم. ُ کرد می خونریزی داشت بود شده کشیده همراهم که االن و بود دستم

 از یکی روی اشکان. شدم خارج اتاق از. نکردم توجه یول رفت می گیج سرم. رفتم در سمت به پریدم پایین تخت

 رو من آوردی؟ بیرون چرا رو سرم! شدی بلند چرا تو وا: گفت دید رو من تا بود نشسته سالن توی های صندلی

 .خب کردی می صدا

 کجاست؟ هانا بگو نکن رفتار ها دکتر و نگران های آدم مثل توروخدا: گفتم حوصلگی بی با

 ...سوشا ببین: گفت آروم و کشید شموها توی دستی

 که ور تو بگی؛ پرت و چرت یا و کنی استفاده متأسفم کلمه از بخوای اشکان ببین: پریدم حرفش وسط برهنه پا

 شدی؟ تفهمیم کنم، می خراب پرسنل و دکتر و عوامل تموم سر رو رو بیمارستان دم می جرِ  هیچ

 .کرد نگاهم تعجب با کمی

 مک یه اون، جذب و جنین از یکی نِ  مردُ  بخاطر دونی می باالست ی طبقه هانا بگم خواستم نم نه. اعصاب بی وا-

 ...بوده تو حال جویای فقط و زنه نمی حرفی اصال راستش! خب احواله ناخوش

 !جنین از یکی چی؟: گرفتم جلوش رو دستم

 .خندید

 شه می سقط متأسفانه بود تر کوچیک و تر ضعیف که ها بچه از یکی داشتید قلو دو دونستی؟ نمی تو مرد اره-

 .خوبه خداروشکر دیگه کوچولوی حال ولی

 ثباع بود هنوز دیگشون یکی که همین ولی بودم ناراحت خیلی هام کوچولو از یکی برای که این با. زدم لبخند

 با دسفی تخت روی. مرفت هانا اتاق سمت به و رفتم باال ها پله از عجله با. بزنم لبخند و بشم خوشحال که شد می
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 پنجره از بیرون به و بود کشیده دراز رمق بی هایی چشم و ەخورد ترک های لب زرد، رنگی دستش، توی سرم یه

 .زد لبخند. برگرده سمتم به شد باعث پام صدای. شدم اتاق وارد. بود شده خیره

 چطوره؟ خوشکلمون و قوی نِ  ماما حاال-

 .گرفتم دستم توی رو دستش. نشستم صندلی روی کنارش

 هانا؟ خوبی-

 .داد تکون آره معنی به رو سرش آروم

 .برم قربونت-

 .گذاشتم شکمش روی رو دستم

 .بود من تقصیر همهش هانا؛ متأسفم-

 .دیگه میاد پیش: گفت ای گرفته صدای با و آروم

 .بودم کرده بغض انداختم؛ پایین رو سرم

 .متأسفم کوچولومون بخاطر-

 .گذاشت ستمد روی رو دستش

 .نذاشته تنهامون و هست یکیشون که خداروشکر-

 .دادم تکون رو سرم

 .ممنونم کنی می رفتار درک با و منطقی چیز همه با خیلی هستی؛ قوی واقعا تو هانا دونی می. خداروشکر-

 .فشرد رو دستم

 لوق دو مواظب شکل بهترین به االن ما نبودند مهسا و علیرضا نگار، اگه ولی ناراحتم؛ خیلی مون نی نی بخاطر-

 .سوشا نیست ما تقصیر. بودیم هامون
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 .بوسیدم رو پیشونیش و شدم بلند

 هیچ ولی فهمم می خودم حال از رو این ناراحتی خیلی که دونم می. جانم خونم می چشمات از رو ناراحتی و غم-

 .برنمیاد دستمون از کاری

 .گرفت رو دستم. کردم پاک رو چشمش ی گوشه های اشک

 بزار نده انجام تالفی برای کاری که کنم می خواهش. خونم می هات چشم از رو عصبانیت و نفرت غم، سوشا-

 .کنیم زندگی راحت و آسوده

 .گرفت هاش دست توی رو دستم. بگذرم ازشون راحت گرفتن انتقام بدون بتونم داشتم شک. نگفتم چیزی

 

 .کنم می خواهش سوشا-

 .دادم تکون باشه معنی به رو سرم آروم و زدم لبخند

 .عزیزم باشه-

 .شد اتاق وارد اشکان لحظه همون توی

 هندیا فیلم این مثل. درمیاد اشکش آدم زنید می حرف احساسی چقدر المصب. خداروشکر هم از شدین سیر-

 .شدین

 .کردم نگاهش چپ چپ کمی

 .فضول تربیت بی-

 .گرفت سمتم به رو دستش توی غذای سینی و زد چشمکی

 .نخورده چیزی ساعته چند االن. بده غذا خانومت به بیا-

 .شد خارج اتاق از اشکان. دادم تکون رو سرم

 خب؟ دیگمون ی بچه بخاطر بخوری غذا باید عزیزم هانا،-
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 .کرد نگاهم غم با

 .بردم دهنش سمت به و کردم برنج از پر رو قاشق و نشستم صندلی روی

 .جانم بخور-

 سرازیر هاش چشم ی گوشه از اشک دوباره که گذاشتم دهنش توی رو قاشق. کرد باز هم از رو هاش لب آروم

 .شد

 .عزیزم کنم می خواهش هانا-

 .کشید باال رو بینیش

 .باشه-

 .کشید دراز تخت روی و خورد رو غذاش آروم آروم

 .عزیزم بخواب کم یه-

 .زد لبخند

 .باشه-

 .خوردم سر زمین روی آروم و دادم دیوار به رو ام تکیه در کنار. شدم خارج اتاق از و بوسیدم رو موهاش روی

 

 جاییم که بودم آورده شانس چقدر. زد می ذوق توی هام دست کبودی. دادم قرار زنوهام روی رو هام دست آرنج

 آزارش من... من و بود عاشقم اون بودم کرده چیکار دختر این با. گرفتم هام دست توی رو صورتم. بود نشکسته

 بخاطر. بود مهربون و قوی هم هنوز و بود کشیده عذاب قدر چه من های رفتار و من کارهای بخاطر. بودم دهدا

 خودم از. بودم کرده رنج و درد دچار رو هانا. بودم داده دست از رو هام بچه از یکی ام گذشته های گندکاری

 .شدند سرازیر هام چشم از و شد اشک بودم کرده حبسش گلوم توی اتاق توی که بغضی. بودم شده متنفر

 و مکشید صورتم روی رو دستم. هستند راهرو توی کسایی که فهموند بهم گذشتند می کنارم از که پاهایی صدای
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 .کردم پاک رو هام اشک

 .کنه نمی گریه که مرد-

 .رفتم بود ایستاده دکتری کنار که اشکان سمت به. رفتم پایین ها پله از و کشیدم پوفی

 .سالم-

 .گذاشت ام شونه روی رو دستش دکتر. برگشتند سمتم به اشکان و دکتر

 .دارم کارت که اتاقم توی بیا مرد، سالم-

 .نشستم رنگ سفید چرم مبل روی روش به رو هم من و نشست کارش میز پشت اون و شدیم دکتر اتاق وارد

 دوستتون. شدید طوری این چرا که ندارم موضوع این به کاری من: گفت و گذاشت میز روی رو هاش دست

 خانوم. دارید شجاعی و قوی خانوم واقعا که بگم خوام می... اما و کنید می حل رو مشکل این خودتون که گفت

 دبو تر ضعیف و تر کوچیک جسمی نظر از که جنین از یکی خب جدا، آب کیسه توی و بودند دار بار قلو دو شما

 .شد سقط متأسفانه

 آسیب دیگه نوزاد به تا کردیم جذب اصطالحی به رو شده سقط جنین ما: داد ادامه ارهدوب و کشید عمیقی نفس

 می شما و شند می مرخص روز دو از بعد و هستند بهتر االن خانومتون. خوبه حالشون که خداروشکر و نرسونه

 اشند،ب دور به فشار و تنش سنگین، اجسام برداشتن از باید دارند، نیاز مراقبت به شدت به اما. خونه برید تونید

 .باشه سالمت هم دیگشون جنین و کنه پیدا بهبود حالشون تا

 .زدم لبخند

 .ممنونم خیلی دکتر آقای مرسی چشم-

 .زدم لبخند و اومدم بیرون اتاق از

 .کنم شروع رو عالی زندگی یه و باشم هانا مواظب باید-

 .زدم پوزخندی
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 .موقعش به اما انتقام با همراه-

*** 

 هانا

 

 بند پیش یه با سوشا که کنم باز رو در تا شم بلند جام از خواستم. اومدم خودم به در زنگ اومدن در صدا به با

 .رم می من بشین تو عزیزم نه: گفت و اومد بیرون آشپزخونه از دستش توی گیر کف یه و کمرش دور

 .خندیدم

 .ببینمت جا این بیا سوشا وای-

 .ادایست مبل کنار و اومد نزدیک

 جانم؟-

 .بوسیدم رو اش گونه و گرفتم هام دست قاب توی رو صورتش و ایستادم مبل روی

 .شدی بامزه خیلی وای-

 کنم؟ باز رو در هست اجازه حاال. خب کنم چیکار: گفت و خاروند رو سرش ای بامزه حالت با و خندید

 .زدم لبخند

 .عزیزم باشه-

 بش و خوش و همهمه صدای. بود مناسب هام لباس جین، لوارش و ای سرمه تونیک. کردم نگاه هام لباس به

 .شدم رو به رو بابا مهربون صورت با که رفتم راهرو سمت به و اومدم پایین مبل روی از. اومد می سوشا کردن

 !جونم بابا وای-

 .کرد باز هم از رو هاش دست

 چطوره؟ بابا دختر حال-
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 .کردم حلقه کمرش دور رو هام دست

 .اومدی خوش جونم، بابا خوبم-

 مات کمی خاله شوهر و خاله دیدن با. رفت کنار و آورد بیرون بغلش توی از رو من و بوسید رو موهام روی

 و گریه زیر زد کرد بغل رو من تا خاله. گفتم آمد خوش بهشون و رفتم سمتشون به اومدم که خودم به اما موندم

 .کرد می خواهی معذرت گوشم کنار اش همه

 قربون اش همه که هم مامانم. بود شده بد علیرضا که نبود اون تقصیر. نبودم ناراحت خاله دست از من اما

 زد می زنگ ساعت به ساعت و بود اومده پیشم روز هر بودم شده مرخص که روز دو این توی. رفت می ام صدقه

 و بچه اتاق برای داره حاال همین از مامان و زندست هنوز که ام بچه بخاطر حالن خوش کلی. پرسید می رو حالم و

 سوشا. کردیم هدایتشون هال سمت به. کرده ذوق تر بیش خودمم از کنه، می شماری لحظه وسایلش خرید

 .برد هال سمت به خودش همراه رو من و گرفت رو دستم

 نیستی؟ ناراحت اومدنشون و خاله بخاطر تو سوشا-

 

 .انداخت باال ای شونه

 .نیست اونا صیرتق پسرشون کار نه،-

 .بوسیدم رو اش گونه

 .عزیزم مرسی-

 از سوشا یهو پرسیدن احوال و حال و زدن حرف ساعت نیم از بعد. رفتیم هامون مهمون پیش باهم و زد لبخند

 خب و بود من عهده به امشب شام راستش. اومدین خوش خیلی خب: گفت ها مهمون به رو و شد بلند جاش

 .شده تر ختس کارم آمدید شما که حاال

 مبل روی رو هاش دست و رفت بودند؛ نشسته نفره دو مبل یه روی هم کنار که خاله و مامان سمت به بعد
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 !باشم داشته نیاز کدبانو تا دو این کمک به کنم فکر: گفت و گذاشت ها اون سر بین رو سرش و گذاشت

 از خاله و مامان. بود گرفته اش خنده خالم رشوه و کرد می نگاه سوشا به لبخند با بابا و خندیدند مامان و خاله

 کنه؟ چرا البته: گفتند باهم و شدند بلند جاشون

 .داشتم حالی سر و شاد ی خونواده همچین که بود خوب چقدر. کردم می نگاهشون حالی خوش و لبخند با

 .داد قرار هاشون شونه روی رو دستش و ایستاد مامان و خاله میون سوشا

 .بریم بزن پس-

 گاهی. خندیدم کارهاشون به کلی. شدند غذا کردن درست مشغول هم با و رفتند آشپزخونه سمت به هم همراه

 رو خودش کار باز سوشا ولی کرد می منعش کارها بعضی انجام از و زد می جیغ سوشا کارهای دست از مامان

 مهربون خیلی و کرده چیکار پسرش که آورد نمی خاله روی به اصال و بود خوب خیلی سوشا. داد می انجام

 .کرد می رفتار باهاش

 در سمت به خودم و شدم مانع من که بیاد بیرون آشپزخونه از خواست سوشا. اومد در صدا به در زنگ دوباره

 .شدم رو به رو پدرش جدی صورت و سوشا مامان خندون صورت با کردم باز که رو در. رفتم

 .اومدید خوش سالم-

 .بود نازنینی و خنده خوش زن واقعا. رفتم فرو مادرش گرم بغل توی و دمدا دست سوشا پدر با

 دخترم؟ خوبی-

 .زدم لبخند

 .اومدید خوش جان مامان مرسی-

 چه که بود زده حرف مادرش و پدر با جوری سوشا. شدند حال خوش ما خونواده دیدن از کلی و شدند هال وارد

 مثل هم ها اون. نیارند خودشون روی به اصال دیدند رو الهخ که وقت هر ما خونه توی چه و بیمارستان توی

 .کردند می رفتار باهاشون رویی خوش با بار هر پسرشون
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 .گذروندیم خوش کلی هم دور و خانواده جمع توی رو شب

 لبخند اش همه و بود رفته یادم هام ناراحتی و ها غم. بود شده شاد های خنده صدای و صدا و سر از پر خونه

 .بود هام لب ویر

 حسابی درست کردن خرد بدون هم اون که بود سوشا کار ساالت فقط بود بزرگ میز روی که غذایی همه اون از

 طور همون. خندیدیم بهش و کردیم اش مسخره کارش أین بخاطر کلی. بود ریخته کاسه یه توی رو همه مواد

 :گفت گوشم کنار آروم بودیم؛ نشسته هم کنار که

 .هانا بخند همیشه ببینمت؛ حال خوش طور همین همیشه امیدوارم-

 .دارم دوست: زدم لب آروم و کردم نگاهش

*** 

 .چسپوندم خودم به تر بیش رو کتم و کردم حلقه سوشا بازوی دور رو دستم

 باشیم؟ تو بابای و مامان خونه تحویل سال برای خوای می سوشا-

 .زد زل هام چشم به

 !تو؟ بابای و مامان ی خونه ریم می باشی داشته دوست تو اگه ولی. زیزمع مونده هفته یه که هنوز-

 .عزیزن برام تاشون دو هر چون. کنه نمی فرق من برای نه: گفتم و خندیدم

 .بیام پایین جاده کنار جدول روی از که کرد کمک و گرفت رو دستم

 .کنیم می فکر موردش در بعد برای بزار پس-

 تهران؟ بام پشت بریم چیه تنظر: گفت و زد چشمکی بعد

 .کردم نگاهش ذوق با

 .عالیه وای-
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 .جانم بریم بزن پس: گفت و بوسید رو سرخم و زده یخ های گونه روی

 هامون قدم مهمون بام پشت به رسیدن تا رو شهر کل. گذشتیم شلوغ های رو پیاده و ها خیابون از دیگه باهم

 رو ها صبح گرم و نرم تخت همون حکم سوشا بغل سرد، هوای ناو توی. زدیم حرف کلی و خندیدیم کلی. کردیم

 لبخند و گرم صدای دلنشینش، های حرف. بیای بیرون ازش عنوان هیچ به خواست نمی دلت که داشت

 و ها مهربونی اون برای دلم. بود داشتنی دوست برام اش همه گاهش بی و گاه های شیطنت اون شیرینش،

 مهم برامون کدوم هیچ ها، ماشین بوق صدای مردم، همهمهی و هیاهو. فتر می پوستیش زیر های نگرانی

 .اطراف دنیای به توجه بی و بودیم هم غرق نبود؛

 

 اهنگ اطراف به کمی سوشا. نشستیم شدند می دیده ریز هاش خونه که بزرگ شهر باالی رنگ، سبز صندلی روی

 این آخه. بندیم می یخ داری که اسفند ماه این به نه ،زمستون اول آفتابی و خوب هوای اون به نه: گفت و کرد

 وضعشه؟ چه

 :گرفتم بازوش از نیشگونی

 .غرو غر آقای! زنی می غر تو چقدر-

 .کرد نزدیک خودش به رو من و گذاشت ام شونه روی رو دستش سوشا

 هانا؟-

 .شدنم خیره زیباش رخ نیم به

 جانم؟-

 .زد لبخند برگشت؛ سمتم به

 .دارم دوست-

 .کردم نگاهش تعجب با
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 ...باالخره... تو... سوشا-

 با. آورد زبون به رو جمله این باالخره سوشا که شد نمی باورم اصال و بودم بهت توی

 .شد خیره رو به رو به دوباره که کردم می نگاهش اشکی های چشم

 ایه فکر سری یه سر من و هستی و بودی بهترین تو هانا. کردم اشتباه. گفتم می زودتر که کاش ای و گفتم اره-

 .متأسفم واقعا و دادم آزارت غریب و عجیب

 .کشیدم ریشش ته بدون و صاف ی گونه روی رو ام اشاره انگشت

 .راضیم واقعا دارم تو با که زندگی از من ولی دونم نمی. کردیم اشتباه دو هر ما شاید گذشته؛ ها گذشته سوشا-

 و حالی خوش از پر هم کنار بسازیم بهتر رو آیندهمون. کنیم فراموش ور ها بدی و گذشته بیا. حالم خوش کنارت

 ...خوشبختی

 .گذاشتم شکمم روی رو دستم

 .ره می مامانش به مطمئنم که من داشتنی دوست کوچولوی با-

 .کرد نگاهم حرص با

 .داره خوشکلی این به بابا بره؛ مامانش به باید چرا-

 .کوبیدم بازوش به یکی

 

 .بره من به باید نخیرم ،خودشیفته-

 .کرد نگاه هام چشم توی یکم

 .جذابی این به بابا اونم بره باباش به باید بچه بره؛ مامانش به بچه نیست درست اصال-

 .کوبیدم پاش روی پام با

 کنیم؟ دعوا اینم سر باید مزه؛ بی-
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 .خندید بلند صدای با

 و کوچولو مامان این به. بره مامانش به بچمون بزار الاص. کنم می شوخی باهات دارم بابا برم؛ قربونت الهی-

 .خوشکلش

 .بوسیدم رو اش گونه و زدم لبخند

 .آفرین-

 .انصافیه بی باز ولی: گفت شده کلید های دندون با و برگردوند رو روش

 .بخندم بلند صدای با که بود من نوبت بار این

 .روانی عاشقتم-

*** 

 سوشا

 توی و گذشتم راهرو از. شدم خونه وارد آروم و کشیدم عمیقی نفس. کردم ازشب و چرخوندم در توی رو کلید

 با آروم و بود غذا میز چیدن مشغول. شدم خیره هانا به و دادم چهارچوب به رو تکیهم. ایستادم در چهارچوب

 .میزد حرف داشت کوچولومون

 .خوریم می نهار دیگه باهم و خونه میاد بابایی االن مامان خوشکل-

 شده؟ تنگ بابایی برای لتد-

 .خندید آروم

 .شده تنگ غرغروت بابای برای دلم منم راستش-

 هک رفت یخچال سمت به هانا. کرد می سنگینی داشت گلوم توی بدجوری چیزی یه. کشیدم گلوم روی دستی

 .کرد نگاه بهم تعجب با و کرد بلند رو سرش. ایستاد جاش توی یهو

 ایستادی؟ جا اون کی از! اومدی سوشا عه-
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 .اومدم االن: گفت ای گرفته صدای با

 .زد زل صورتم به دقت با و اومد سمتم به آروم. اومد بیرون آشپزخونه از و شد تر بیش تعجبش

 گرفته؟ صدات چرا! عزیزم خوبی-

 .رفتم سمتش به و انداختم باال ای شونه

 !خورده منو سرما شاید دونم نمی یا خوردم، سرما کنم فکر-

 .کرد نوازش آروم و گذاشت بازوم روی رو شدست

 .سرده هوا چقدر دونی نمی مگه. بپوش گرم لباس بیرون ری می وقتی گم می من هی-

 .کشیدم دست روش آروم و زدم لبخندی. دوختم اش برآمده شکم به و گرفتم نگرانش های چشم از رو نگاهم

 چطوره؟ بابا عشق-

 .شد بلند هانا سرفه صدای

 خب؟ منی جیگر شما عشقمه مامانت. ببخشید اوه-

 .کردم نگاه هانا های چشم به دوباره

 خانوم؟ شدی راضی-

 به رو خودم و کردم کج رو صورتم و بستم رو هام چشم. کشید گونم روی آروم رو ظریفش و نرم های دست

 .سپردم هاش نوازش دست

 .باشی خودت مواظب تر بیش باید بخور چیزی قرصی یه بعد. بخور نهار بیا عزیزم-

 .کردم باز رو هام چشم و زدم لبخند

 .چشم-

 ظرف روی رو هام دستم. کردم شل رو کراواتم و آوردم در تنم از رو مشکیم کت. شدیم آشپزخونه وارد دیگه باهم
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 رشتخو و برنج کمی برام و برداشت میز روی از رو بشقابم. کردم نگاه هانا به. نشستم میز پشت و شستم شویی

 .ختری قیمه

 !گرسنهی حتما عزیزم بخور-

 .کردم اشاره بشقابش وبه دادم تکون رو سرم

 .بخوری غذا خوب همیشه خوام می جانم؛ بخور هم تو-

 .کرد نگاهم تعجب با کمی

 

 .کنم می رو کار همین همیشه که من-

 .زدم لبخند

 .عزیزم آفرین-

 لبخند و خورد می غذا ظرافت با و آروم. کردم نگاه ناها به باز. گذاشتم دهنم توی و برداشتم رو غذام از پر قاشق

 نمی دیگه شاید کردم می حس. بردارم هانا روی از رو نگاهم تونستم نمی چرا دونم نمی. بود هاش لب روی

 .شدم خوردن غذا مشغول و کشیدم عمیقی نفس. ببینمش ها زودی این به تونم نمی شاید یا بینمش

 خوبه؟ حالت سوشا-

 .دادم تکون رو سرم. چرخید می صورتم روی دقت با هانا نگاه ؛.کرد دبلن رو سرم

 .مرسی ست خوشمزه خیلی غذا که أین و عالیم خوشکلم اره-

 .باشه طور همین امیدوارم: گفت و کرد نگاهم شک با کمی

 .برگشت سمتم به هانا. شدیم اتاقمون وارد باهم غذا از بعد

 بخوابیم؟ باید االن که کنی می فکر واقعا یعنی-

 .گذاشتم اش گونه روی رو دستم
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 .دارم آرامش پیشت و بخوابم تونم می بهتر باشی پیشم تو اگه و کنم استراحت یکم خوام می فقط جانم-

 .نشست تخت روی و انداخت باال شونهی

 .باشه خب-

 هک سفیدی شلوارک با. کردم پرت ای گوشه هم رو مشکیم ی پارچه شلوار و آوردم بیرون تنم از رو کربنیم پیراهن

 .کردم پرت تخت روی رو خودم بود تنم توی

 .شه نمی آدم خود تخت جا هیج-

 .کشید دراز کنارم و خندید

 .دیونه-

 .بوسیدم رو اش گونه

 هانا؟ بکنی من به رو پشتت شه می-

 .کرد من به رو پشتش و چرخید پهلوش روی بعد و کرد نگاهم کمی و انداخت باال ابرویی

 خوابیدی؟ پهلو به جوری این عزیزم ریندا مشکل-

 

 .نه: گفت آروم

 .بوسیدم رو گردنش روی و کردم حلقه کمرش دور رو دستم و دادم قرار پاهاش روی رو پاهام

 هانا؟-

 .گذاشت دستم روی رو دستش

 جانم؟. کردنتم صدا جوری أین عاشق-

 .زدم لبخند

 .هانا نیبهتری تو که این و... دارم دوست خیلی که دونی می-
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 .فشردم رو دستش که بگه چیزی خواست

 .بدی گوش فقط تو و بزنم حرف خوام می-

 .بوسیدم رو نرمش موهای روی

 باش بچمون مواظب بده، استراحت خودتت به. بمونی طور همین خوام می. بودی قوی و خوب همیشه تو هانا-

 .برس خودت به خوب و

 .فشرد رو دستم

 زنی؟ می حرف جوری این چرا سوشا-

 .عزیزم همین بیفته هام دل عزیز برای اتفاقی خوام نمی فقط: گفتم گوشش کنار و خندیدم آروم

 .کشید راحتی نفس

 .باشه-

 .کشیدم شکمش روی دستی

 .پروشا بزاریم رو اسمش شدیم دار دختر اگه دارم دوست. میاد خوشم خیلی پروشا اسم از-

 .خندید آروم

 .باشه خب بیاد؟ خودت اسم به هم دخترمون اسم خوای می! اسمی چه سوشا وای-

 .کردم نوازش رو بازوش روی

 تو که بزاریم همونی رو اسمش شدیم دار پسر وقتی که کن انتخاب پسرمون واسه خوب اسم یه تو عوض در-

 .داری دوست

 

 اسم... یول اسم برای زوده و چهارماهشه فقط بچمون حاال: گفت کرد می نوازش رو دستم روی که طور همون

 نه؟ خوبه سانیار
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 .زدم لبخند

 .خوبه که البته-

 .ببینم رو صورتش روی لبخند تونستم من ولی نگفت چیزی

 .ببخشی رو من کردم تو با که هایی بدرفتاری و اشتباها و کارها واسه که بده قول بهم هانا-

 .ایستاد دستم کردن نوازش از

 !ترسونی می رو من زنی می حرف جوری أین داری چرا اصال حرفیه؟ چه این سوشا-

 .فرستادم هام ریه به رو خوششون بوی و بردم موهاش داخل رو سرم

 .برسم بهشون کمی باید من و ریخته هم روی کارها چون بمونم شرکت باید رو امشب فقط عزیزم، نیست چیزی-

 .زد زل هام چشم توی و چرخید سمتم به آروم

 ناراحتی؟ که همین بخاطر-

 .بود سختی کار گفتن دروغ و هاش چشم توی زدن زل. بستم ور هام چشم

 .بیاد پیشت رو امشب تا زدم زنگ مامانت به همین بخاطر. باشی تنها ندارم دوست عزیزم، اره-

 .زد لبخند

 مواظب خوب که دم می قول خوبه حالم من. شدما لوس خیلی نباش من نگران قدر این.نداره اشکال عزیزم-

 .برده یادم رو ها ناراحتی و ها بدی همه ماه چهار این خوشبختی باش نمطمئ و باشم خودم

 .بوسیدم رو هاش لب روی آروم

 .عشقم باشه-

 دیگه وقتی تا نکردم باز رو هام چشم اصال ولی کردم می حس خودم روی رو هانا خیره نگاه. بستم رو هام چشم

 .رفتم فرو خواب عالم به و نفهمیدم چیزی

 .خوردم تکون جام توی کمی. شدم رو به رو هانا بسته های چشم و زیبا صورت با و کردم باز رو هام چشم آروم
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 هوا دلیل همین به و بود ابری هوا. شدم بلند آرومی به جام از. بود عصر شش ساعت افتاد ساعت به چشمم

 پوفی. داشتم اشکان از تماس ده. رفت بود شلوارم توی که گوشیم سمت به. بود شده قبل های روز از تر تاریک

 چرم ویپالت و کردم تنم رو بلندم سفید تیشرت. پوشیدم رو مشکیم کتان شلوار. رفتم کمدم سمت به و کشیدم

 رو گوشیم. کردم سرم رو م سیاه کپ کاله و دادم حالت باال سمت به رو موهام. پوشیدم روش هم رو کوتاهم

 .شدم خیره خوابش غرق صورت به و نشستم تخت روی. رفتم هانا سمت به و گذاشتم شلوارم پشتی جیب توی

 

 .خدا دست برگشتن ولی خودمه دست رفتن هانا-

 .دادم قورت رو بغضم

 .کنم پیداش تونم نمی وقت هیچ بره ایران از نگار اگه انتقامه گرفتن برای فرصت بهترین االن-

 .زدم کنار صورتش روی از رو موهاش

 زندونی خونه توی رو تو خوام نمی دیگه. ببینم رو هات پریدن خواب از و ها کابوس شب هر خوام نمی دیگه-

 و مکنی زندگی عادی. باشیم هم پیش ترس بدون خوام می. بیاد سراغت باز یکی که باشم نگران لحظه هر و کنم

 .کنیم بزرگ آسایش توی رو نازنینمون ی بچه

 .کشیدم عمیقی نفس

 .ببینمت باز کاش-

 .کشیدم باال گردنش روی تا رو پتو و مبوسید رو موهاش روی

 .دارم دوست-

 ها پله از و کردم پاک رو چکید چشمم از که اشکی قطره. شدم خارج اتاق از و شدم بلند تخت روی از عجله با

 های فرش سنگ از آروم. شدم خارج خونه از و کردم پام رو سفیدم اسپرت های کفش راهرو توی. رفتم پایین

 گاهن م عالقه مورد و بزرگ ی خونه به دیگه بار یه و چرخیدم پا پاشنه روی. ایستادم در کنار و گذشتم حیاط توی



www.taakroman.ir  

 

  

 
232 

 

 عاشق یه پسر بد شدم رمان

 کاربر انجمن تک رمان خالدیحمیرا 

 

 با که شاپی کافی سمت به آروم و گذاشتم چشمم روی «ویفری ریبن» هام عینک و شدم خارج حیاط از. کردم

 .افتادم راه داشتم قرار اشکان

 .خورد سرم توی محکم زیچی یه یهو گذاشتم شاپ کافی های پله روی که رو پام

 !آی-

 و ودب ایستاده نمایی دندون لبخند با اشکان. کردم نگاه سرم پشت به و برگشتم و گذاشتم سرم روی رو دستم

 .داد می پایین و باال برام رو هاش ابرو

 .خر-

 رو من و کرد باز رو شاپ کافی ای شیشه در و گذاشت ام شونه روی رو دستش و اومد سمتم به و خندید

 .برد می خودش همراهش

 پسر؟ گل چطوری-

 .خوبم وگرنه شدم مغزی ضربه شما سری صدقه از: گفتم حرص با

 .نشست شیشهی گرد میز پشت صندلی روی و خندید باز

 .خداروشکر-

 

 .نشستم روش به رو

 خب؟-

 .کرد نگاه صورتم به دقت با و شد جدی

 بکنی؟ رو کار این خوای می مطمئنی سوشا-

 .دادم تکون تایید معنی به رو سرم آروم

 .بگیرم رو خودم های ترس و هانا های کابوس انتقام بگیرم، رو بچم انتقام باید. مطمئنم اره-
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 .خواد می بزن بزن کم یه دلم گفتم؛ بهت هم روز اون رو این. هستم منم: گفت و کشید پوفی

 .گرفتم. خندیدند می ندداشت شادی با و بودند نشسته میزی پشت که مردی و زن از رو نگاهم

 .بیفته اتفاقی تو برای خوام نمی اصال اشکان؛ خوام نمی واقعا-

 .کوبید پام به لگد یه میز زیر از

 زنی؟ می لگد هی چرا تو وحشی-

 .هستم من پس افته نمی اتفاقی کدوممون هیچ برای باش مطمئن. خواد می دلم: گفت و زد لبخند

 .زدم لبخند

 .مرسی-

 .کوبید پام به پا با یکی بارهدو میز زیر از

 گرفتی؟ لگد مریضی. کردی کثیف رو شلوارم چته؟ اشکان آه-

 .شد خیره بهم دندونمایی لبخند با فقط و نگفت چیزی

 .دیونه-

 .نیفته اشکان برای اتفاقی هیچ امیدوارم. شدم خیره داشت مشکی و قرمز رز های گل که مشکی ساده گلدون به

 .اومدم خودم به داد می سفارش خدمت پیش به داشت که اشکان صدای با

 .لطفا قهوه تا دو-

 .کردم نگاهش رفت؛ که خدمت پیش

 !نخورم قهوه من شاید-

 می خرج برات پول هی من کردی فکر بخوری باید گفتم من چی هر و منی مهمون. کردی غلط تو: گفت حرص با

 کنم؟
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 آمد و رفت حال در های خدمت پیش به و کردم فتج ام سینه روی رو هام دست و رفتم بهش غرهی چششم

 و قرمز و مشکی هاش دیواره. بود آرومی و دنج شاپ کافی. بودند کار مشغول میز اون به میز این. شدم خیره

 .بود تاریک نیمه فضاش

 .کردم نگاهش گرفت؛ ضرب میز روی اشکان

 فکری؟ تو چیه-

 .انداختم باال ای شونه

 .دونم نمی-

 بیش کم یه خب. سرت تو خاک: گفت و خورد بودند؛ آورده وقت چه بودم نفهمیده من که رو هشقهو از کم یه

 بده؟ توضیح تر

 .دادم تکون تأسف روی از سری

 بلیط و شهره از بیرون قدیمی خونه یه توی فهمیدم. کنم می تعقیب رو نگار روزیه چند یه دیگه هیچی خب-

 .شه می جخار ایران از دیگه روز پنج برای و گرفته

 .داد تکون فهمیدن معنی به رو سرش

 برشه؟ و دور زیادی های آدم کنی می فکر-

 .داد می بهم خوبی حس گرمیش. کردم حلقه ام قهوه فنجون دور رو دستام

 .زیاد هم خیلی اره،-

 اام بود قهوه بخار به چشمم. بودم فکر توی منم. دونستم می رو أین و بود فکر توی. شد ساکت و نگفت چیزی

 .بود شده تنگ براش دلم ولی بود نگذشته ساعتی هنوز که کسی پیش. بود هانا پیش فکرم

 چطور: گفت و کرد من به نگاهی. داشت نگه داغون و درب و قدیمی ویالی حیاط ورودی در جلوی ماشین اشکان

 !کنه؟ زندگی داغون ویالی این توی شده راضی نگار
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 .انداختم باال ای شونه

 .کشتمش می مطمئنن کنه می زندگی شهر توی که فهمیدم می من اگه .شده مجبور-

 .کرد باز رو در

 .بریم بیا حاال حرفیه، اینم-

 تونستم نمی درستی به که بود روشن ویال های چراغ از یکی فقط و بود شده تاریک هوا. شدم پیاده ماشین از

 .کردم حیاط بلند دیوار به نگاهی. ببینم رو خونه بیرون

 

 بیای؟ باال ازش تونی می تو! بلنده زیادی-

 .کرد نگاهم کم یه

 گرفتی؟ کم دست رو من-

 توی های آجر خالی جای روی رو پاش کرد سعی و رفت دیوار سمت به باشه من جواب منتظر که این بدون و

 دیوار از کم کم و شتمگذا اشکان پاهای جا روی رو پام و رفتم سمتش به. بره باال دیوار از و بزاره ها شیار و دیوار

 ورودی در کنار بودند مسلح مطمئنن و خورد می بادیگارد به قیافشون که نفر چند. نشستیم دیوار روی. رفتم باال

 .کرد من به نگاهی اشکان. بودند ایستاده ویال

 .کنم نمی حاللت مردم اگر-

 .گرفت خندم

 .نیومدیم دعوا برای و داریم کار رنگا با بگو فقط کنیم مقاوت نتونستیم و گرفتند رو ما اگه-

 .داد تکون سری

 .باشه ولی چیه پوکت کلهی اون توی دونم نمی که این با-

 .شد جلب در کنار افراد توجه ما حرکت و پا صدای با. پریدیم پایین دیوار روی از



www.taakroman.ir  

 

  

 
236 

 

 عاشق یه پسر بد شدم رمان

 کاربر انجمن تک رمان خالدیحمیرا 

 

 جاست؟ اون کی-

 .رفتیم حیاط توی ی خشکیده های درخت سمت به آروم و نگفتیم چیزی

 !جاست؟ اون کی-

 .برگشتم اشکان سمت به

 .جاییم این ما که فهمیدند همه نری؟ راه شده خشک های برگ اون روی شه می-

 .زد لبخندی

 .باشه-

 .گرفتند سمتمون به رو هاشون تفنگ و گرفتند رو ها خت در بر و دور ها مرد از تا چند بود شده دیر دیگه ولی

 .سوشا سرت تو خاک-

 .کوبیدم پهلوش توی یکی

 .رفتنت راه این با تو سر تو خاک-

 .شد بلند ها مرد اون از یکی بلند صدای

 

 .بیرون بیایید-

 .ایستادیم هم کنار و اومدیم بیرون ها درخت توی از اشکان همراه

 کنید؟ می چیکار جا این-

 می نگاه اناشک و من به جدی خیلی و داشت تن به مشکی شلوار و کت. کردم نگاه چهارشونه و بلند قد مرد به

 .کرد

 .ببینم رو نگار اومدیم ما-

 .شد بلند پوزخند صدای
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 !جالبه دزدکی؟ جوری این-

 .انداختم باال ای شونه

 جهتو و بیاییم خودمون که بودیم مجبور پس بیاییم خونه این توی ما که ذاشتید نمی وقت هیچ مطمئنن خب-

 .کنیم جلب رو تون

 .اومد ردو از نگار صدای. بگه چیزی خواستم تا

 شده؟ چی جاست؟ اون کی-

 .شدند وارد دزدکی ولی دارند کار شما با خانم دونم نمی: گفت و برگشت سمتش به مرد همون

 .اومد بودیم ایستاده تاریکی توی که ما سمت به و اومد پایین سنگی های پله از علیرضا دست تو دست نگار

 .جاست این کی ببین خدا وای: گفت و زد لبخند عدب ولی موند باز دهنش تعجب از افتاد من به که نگاهش

 !سوشا

 .کرد اشاره دورش های مرد به

 ...خونه توی بیاد بزارید-

 .باشه بهش کوچولو یه حواستون خب ولی: گفت و کرد مکث کمی

 جلو .ودمب دوخته نگار به فقط رو نفرتم از پر نگاه و نکردم نگاهم علیرضا به حتی. گرفت رو علیرضا دست و خندید

 چشمی چهار و بودند گرفته رو دورمون که ها مرد اون همراه هم ما و کردند حرکت خونه سمت به ما از

 ویال سمت به بود بهمون حواسشون

 .رفتیم

 ی آشپزخونه و سالن یه و اتاق تا چهار پایین طبقه همون که بود طبقهی یک و بزرگ ویالی. شدیم ویال وارد

 پشت هم گنده مرد تا دو و بود ایستاده کنارم اشکان. داد لم کهنه و ای قهوه های مبل روی علیرضا. داشت بزرگ

 .گذاشت گونم روی رو دستش و اومد سمتم به نگار. ایستادند ها پنجره کنار بقیه و بودند ایستاده سرمون
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 .شده تنگ برات دلم چقدر عزیزم وای-

 .بمونم همیشه برای اومدم: گفتم آروم و زدم زل هاش چشم توی

 چی و...ت...چی: گفت لکنت با. کرد نگاهم ناباوری و بهت با. ایستاد گونم کردن نوازش از دستش

 !تی؟...ف...گ

 .زدم لبخند

 .خواد می شادی و هیجان کم یه دلم و شدم خسته عادی زندگی از دیگه. بمونم دیگه اومدم-

 .داد تکونم آروم و گرفت رو بازوم اشکان. کرد نگاهم تعجب با داشت هنوز

 !شدی؟ دیونه سوشا گفتی؟ چی-

 .گذاشتم نگار باریک کمر روی رو دستم و آوردم بیرون اشکان دست از رو بازوم

 .بمونم بزار-

 .کشید عمیقی نفس

 .کنم باور تونم نمی-

 .کردم نوازش رو کمرش

 .جدیم خیلی چون باش داشته باور ولی دونم می-

 .اومد سمتمون به و شد بلند جاش از عصبانیت با علیرضا

 مرتیکه؟ گی می چی-

 .کردم نگار به رو و زدم پوزخندی

 چاکته؟ سینه عاشق-

 .داد تکون رو سرش تند تند
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 .دارم دوست رو تو فقط من سوشا... نه... نه-

 !گفتی من به پیش دقیقه چند رو این تو چی؟: گفت و گشت بر نگار سمت به علیرضا

 .دارم دوست رو سوشا فقط من گفتم دروغ نه: زد جیغ

 .گرفت هاش دست قاب توی رو صورتم

 پیشم؟ بمونی همیشه تا اومدی جدی-

 .زدم زل هاش چشم توی و کرد کج رو سرم

 

 .ابد تا-

 .داد تکیه ام شونه به رو سرش و بوسید رو گونهام

 !عزیزم وای-

 .برگردوند خودش سمت به رو روش و کرد جدا من از رو نگار تندی علیرضا

 .بکشه رو تو خواد می اون گه می دروغ داره اون نگار؟ شدی دیونه-

 .گه نمی دروغ و عشقمه اون: زد داد و کوبید علیرضا ی سینه به مشتی

 .تگذاش سیلی جای روی رو دستش نگار. زد صورتش به محکمی سیلی علیرضا که بیاد سمتم به دوباره خواست

 زدی؟ سیلی... من به... تو-

 .گو درغ اشغاله دمز آره: زد داد علیرضا

 و اضطراب و ترس بدون. آورد بیرون کوچیکی چاقوی جینش شلوار پشتی جیب توی از مکث لحظهی بدون نگار

 جبتع با همه. شد گم علیرضا داد صدای توی اشکان هین صدای. کرد فرو علیرضا شکم توی رو چاقو خیالی بی با

 ازب براش رو آغوشم. گشت بر سمتم به نگار. نبود عجیب چهی برام صحنه این که من جز. کردند می نگاه نگار به

 بی و سردی تمام با من و کرد می نگاهم باز دهن با اشکان. کرد گم رو خودش بغلم توی و اومد سمتم به که کردم
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 .کردم نگاهش بود وجودم توی که تفاوتی

 مبش تفاوت بی و سرد. بشم سابق ثلم و بزارم کنار رو احساسات که دادم قول. بیام جا این گذاشتم قرار وقتی

 .بدم انجام رو کارم بتونم تا

 هگرفت خون رو علیرضا بر رو دو کل. پیچید می خودش به درد از و بود افتاده زمین روی که بود علیرضا به نگاهم

 تسم به رو اون و اومد گنده های مرد اون از یکی. بشه قطع هاش نفس دیگه که دادم می احتمال آن هر. بود

 می نفرین رو نگار و زد می داد گاهی. کرد می ناله علیرضا. داد تکیه ستون به رو پشتش و برد سالن وسط ستون

 تا کرد تقال اشکان. گرفت رو اشکان های دست و اومد نزدیک بود ایستاده اشکان سر پشت که مردی. کرد

 بغلم از نگار. بود اشکان از تر قوی و تر گنده مرد اون بحرحال تونست نمی که کنه آزاد دستش از رو خودش

 .کنم ولش هم جوری همین تونم نمی ولی عزیزم ته صمیمی دوست دونم می: گفت من به رو و اومد بیرون

 .ببندش صندلی یه به: گفت و کرد مرد سمت به رو روش

 .برد پایین های اتاق سمت به خودش دنبال و گرفت رو من دست

 برداشته ترک هاش دیواره تموم ولی بود بزرگی اتاق. ایستادم اتاق وسط. داد در به رو اش تکیه و بست رو در

 .نشست کنارم و اومد سمتم به نگار. نشستم بزرگ پنجره کنار تخت روی. داد می نم بوی و بود

 .جایی أین که سوشا حالم خوش خیلی-

 .چرخوند اتاق توی رو نگاهش و کرد خندهی تک

 

 .داغونه کم یه اتاق ببخش رو بار این ولی داری دوست مجلل و بزرگ های اتاق تو که دونم می-

 .خیال بی رو اتاق دوتاییم ما مهم: گفتم آروم و گذاشتم گونهش روی رو دستم

 .کرد نوازش آروم رو بازوم

 !برگشتی؟ چرا یهو شد چی کنم می تعجب سوشا واقعا-
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 .انداختم باال خیالی بی با ای شونه

 و کنم می زندگی باهاش داشتم که بود بچه بخاطر سازم نمی هانا مثل هایی دختر با من که دونی می خودتم-

 .شدم خسته ازش دیگه نیست ای بچه که حاال

 .کشیدم ایش قلوه های لب روی رو انگشتم و زدم زل هاش چشم به

 .بود شده تنگ تو برای دلم-

 .بوسید رو گردنم روی خندید؛ ناز با

 .بودی بهترین تو نشدن تو مثل کدوم هیچ ولی اومدن زندگیم توی پسر همه این سوشا وای-

 نشنگرا خیلی کرد؟ می چیکار داشت هانا االن یعنی. شدم خیره بیرون به پنجره از. نگفتم چیزی و زدم لبخندی

 .بودم

 .کشید دراز تخت روی. بود تنش صورتی تاپ یک فقط. آورد در رو مشکیش اسپرت کت نگار

 چیه؟ فوقالعاده شب یه مورد در نظرت-

 .کشیدم دراز کنارش و زدم لبخند

 .خستم رو امشب نگار-

 .گذاشت کوتاهی ی بوسه رو هام لب روی

 .گذرونیم می باهم رو خوبی های شب بعد به أین از. جانم باشه-

 من، خدای. کردم نگاه صورتش به. بست رو هاش چشم و گذاشت بازوم روی رو سرش. دادم تکون رو سرم آروم

 های چشم زدم لبخندی کجا؟ عملی ی دختره أین و کجا من ی ساده و زیبا هانای. بودم متنفر دختر این از نم

 از لحظه یک هانا یاد و بودم بسته رو هام چشم. رفته خواب نگار فهمیدم که وقتی تا. اومد یادم هانا مهربون

 دبلن تخت روی از آروم. بود گرفته فاصله من از خیلی که بود زده غلت تخت روی قدر اون نگار.نرفت بیرون ذهنم

 ...و شدم
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 یتو آروم. کردم نگار به نگاهی. کشیدم پایین آروم رو در ی گیره دست و شدم رد تخت کنار از پاورچین پاورچین

 که اشکان سمت به. بود کرده روشن رو بزرگ سالن ضعیفی و کم نور. رفتم بیرون اتاق از. بود خوابیده جاش

 ستون کنار طور همون که افتاد علیرضا به چشمم. رفتم بود، بسته پاش و دست و نشسته چوبی صندلی روی

 

 هاش چشم و بود شده کج سرش. بود زخمش روی بود شده خون غرق دیگه که سفید ی پارچه یه و بود افتاده

 بود؟ مرده یعنی. بود بسته

 باز رو ها گره آروم. کرد بلند رو سرش هول با. دمدا تکون رو هاش شونه. بود پایین سرش. نشستم اشکان کنار

 داخل افراد من. کن فرار اومد پیش موقعیتش وقتی ولی نخور تکون جات از فعال: گفتم گوشش کنار و کردم

 نگاهم داشت تعجب با ایستادم و شدم بلند. باشه بیرون افراد به حواست خودت ولی کنم می معطل رو خونه

 .بود بادیگارد های مرد همون از یکی. برگشتم صدا سمت به اومد سرم پشت از صدایی. کرد می

 شده؟ چی آقا-

 .دادم نشون عصبی رو خودم

 حداقل لیوان یه شده بسته جا این که حاال صمیمی دوست اون بیارید؟ آب لیوان یه براش حداقل شد نمی-

 .باشه داشته جون تا بخوره باید

 .داد تکون رو سرش هول با مرد

 .چشم-

 .کردم اشکان سمت به رو روم. رفت آشپزخونه سمت به

 .کنه فرار نگار خوام نمی بده اطالع پلیس به رو جاشون. برو تو هست بهش حواسم آشپزخونه توی رم می من-

 .گذاشتم لبم روی رو ام اشاره انگشت که بگه چیزی خواست

 .نیست زدن حرف وقت فعال-
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 .کردم نگاهش کمی

 .برو بیرون جا این از مسال و باش خودت مواظب-

 پا دست های تنبل اون از بود معلوم. گشت می لیوان دنبال داشت هنوز گنده مرد. رفتم آشپزخونه سمت به

 .دادم دیوار به رو ام تکیه و کشیدم عمیقی نفس. چلفتیه

 نکردی؟ پیدا لیوان-

 لمد. زدم پوزخندی. خورد بینتکا ی لبه به سرش ولی کنه بلند رو سرش که خواست و کرد هول صدام شنیدن با

 .شد خنک

 .دونم نمی رو وسایل جای من همین برا جاییم این روزه چند فقط ببخشید، آقا اوه-

 .دادم تکون رو سرم

 آقا؟ گی می من به تو که چطوره. کنی پیدا تا بگرد نیست مشکلی-

 

 و هستید عزیز خیلی خانوم نگار یبرا شما آخه: گفت بود ها کابینت گشتن مشغول که طور همون و زد لبخند

 .داریم نگه رو شما احترام باید ما خب

 .ایستادم اپن دیوار کنار و زدم دور رو خوری غذا میز

 .خوبه-

 پر رو وجودم تموم ترس. اومد بیرون از که دادی صدای با. کرد باز رو اپن درون های کابینت در و زد زانو اپن کنار

 و گرفتم رو گردنش. شد مشغول دوباره و کرد مکث کمی گنده مرد. باشه خوب اشکان حال که امیدوارم. کرد

 .کردم نوازش رو گردنش کمی. کرد نگاهم تعجب با. کردم بلندش

 .کرده انتخاب رو خوبی و وفادار های آدم همچین یه نگار که خوبه چه-

 .کردم اشاره اش قیافه به
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 .بسازم تو مثل اندامی یه نتونستم هنوز رم می هباشگا دارم همه این من داری هم عالی قیافه خب-

 .آقا ممنون: گفت و خندید

 .ردک ای ناله. کوبیدم اپن سنگ به محکم رو سرش توانم تموم با و گرفتم رو گردنش محکم و بستم رو هام چشم

 معطل رو من تو لعنتی: گفت و زد دادی. کوبیدم دیوار به رو سرش مکث بدون و کردم بلند رو سرش دوباره

 !بدی؟ فراری رو دوستت تا کردی

 های چشم با. اومد پایین اش چونه و ها لب روی تا پیشونیش روی از خون. کوبیدم دیوار به رو سرش دوباره

 دیوار به رو سرش تر محکم و تر محکم دوباره، و دوباره. کرد می نگاهم بودند مونده باز کمی فقط که رمق بی

 .زد می آروم نبضش گذاشتم گردنش رگ روی دستی. افتاد زمین روی و شد بسته هاش چشم دیگه تا کوبیدم

 !تشنا غول این دارند جونی چه-

 .بود خورده ترک و بود رفته فرو کمی ها ضربه بخاطر دیوار روی تشن غول اون سر جای

 .گذاشتم نشگرد رگ روی رو دستم. رفتم علیرضا سمت به. بود رفته اشکان. شدم هال وارد و شدم رد کنارش از

 .بود مرده االن بود تو جای کی هر مرد سختی جون چه. زندست هنوز لعنتی-

 خواب و کرد پف هایی چشم با نگار. شدم نگار اتاق وارد دوباره و شدم بلند جام از. اومد نمی بر دستم از کاری

 .کرد نگاه رو من گیجی با بود نشسته تخت روی آلود

 !انگار میاد بیرون از هایی صدا یه بودی؟ کجا تو-

 ...شد قفل در چرخوندم؛ در توی رو کلید

 .شد بلند تخت روی از

 کردی؟ قفل رو در چرا! شده چی سوشا-

 

 .انداختم باال ای شونه
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 .وقتشه االن خب! باشیم داشته فوقالعاده شب یه که خواستی نمی تو مگه-

 .کشید اش لختهش موهای توی دستی و کرد نگاه اطراف به. رفتم سمتش به آروم

 !چیه؟ ها صدا و سر أین ببینم برم باید فعال نه-

 .گرفت رو کمرش و رفتم سمتش به

 صدا؟ و سر بخاطر بزاری تنها خوای می رو من-

 .کشید بازوم روی دستی

 .کشه می طول دقیقه چند فقط-

 .کردم پرتش تخت روی

 .دادم فشار محکم و گذاشتم اش سینه روی رو دستم کف که شه بلند تخت روی از خواست

 .بیارم در سرت رو رفتارها و کارها سری یه تالفی خوام می من هانی؛ خیال بی رو بیرون-

 .کشید کوتاهی جیغ

 زدی؟ گولم و خونم توی اومدی همین برای آشغال کثافت-

 رو دستم. بکشه نفس تونست نمی درست و زد می نفس نفس. دادم فشار اش سینه روی رو دستم تر محکم

 .گذاشتم گلوش روی و بردم تر البا

 کنم؟ تکرار رو اشتباه یه باز که نداشتی انتظار-

 .کرد حلقه بود گلوش روی که دستم مچ دور رو هاش دست

 .رویی دو... افت...کث....یه...تو-

 .خندیدم

 تو؟ یا من دوره کی! جان صوفیا جدی-

 .زدم پوزخندی
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 یهو ولی معصوم مهربون، پاک، بودی، زیبا واقعا تو صوفیا من، خدای. کنم صدات صوفیا خوام نمی حتی دیگه-

 شدی؟ معنا تمام به آشغال یه و دادی اسم تغییر! کردی عمل رو جذابت صورت که شد چی

 .زدم کنار صورتش روی از رو موهاش

 چی؟ بخاطر شد بد که دختری. نگار نه بودم شده صوفیا عاشق من چون کردم؟ ولت چرا دونی می-

 

 .زدم زل هاش شمچ توی

 و خوب دلیل بودی؟ متنفر بابات زن از چون نیست؟ واقعیت بابای کرده بزرگت که مردی فهمیدی یهو چون-

 .بدی و کاری کثافت همه این برای نیست کنندهی قانع

 .کردم پاک رو چشمش ی گوشه اشک

 .نگار زیاده برات صوفیا اسم دیگه-

 .بردم تر نزدیک رو سرم

 .میاره کم جلوش قاتل و کثافت یه خالفکار، و مافیا گروه یه که انیرو نگار همون تو-

 .دادم فشار گلوش روی تر محکم رو دستم

 طور همون دادی، دق رو بابات زن که طور همون. کشتی و کردی مسموم رو پدرت که طور همون بمیری، بیاد تو-

 .ده می جون ینپای اون داره که بیچاره علیرضای اون مثل و کشتی رو من ی بچه که

 .انداختم باال رو هام ابرو

 کجاست؟ بینمش، نمی جا این که کشتی هم رو اون دونم می چاره بی مهسای اون و-

 مش،...شت...ک: گفت هاش دندون الی از کنه باز گردنش روی از رو دستم تا کرد می تقال که طور همون

 .ش...م...شت...ک...  زمین...زیر...توی

 .زدم پوزخند
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 ...مریض سادیسمی افتخاره برات عاواق-

 با که این با. شد شل گردنش دور از هام دست. کشید می نفس سختی به داشت و بود شده قرمز صورتش

 بهم رو اجازه این شدم می قاتل یک هم من که این به کردن فکر ولی بکشم رو نگار خواستم می وجودم تموم

 و کرد می سرفه. زد می نفس نفس. کردم بلندش تخت روی از و کردم حلقه دستم دور رو موهاش. داد نمی

 ش پهلو به محکم لگد با و اومدم پایین تخت از. کردم پرتش زمین روی تخت روی از. نداشت حرکت توان

 ...کثافت: زد جیغ. کوبیدم

 توی نفرت با. کردم نگاه صورتش به و گرفتم رو گردنش محکم. کردم بلندش زمین روی از و گرفتم رو موهاش

 کمد در. کوبیدم اتاق گوشهی چوبی کمد به رو سرش توانم تموم با و زدم پوزخندی. بود زده زل هام چشم

 یه خواستم می فقط نبود مهم برام من اما. داد می فحشم و کرد می نفرین رو من و زد می جیغ نگار. شکست

 .دهکر چیکار من با بفهمه. کنه تجربه رو گذاشت من دل توی که دردی جوری

 .کن ولم آشغال. کندی رو موهام سوشا کن ولم-

 داشت. بود شده خون از پر دهنش. کردم رو کار این دوباره و دوباره. کوبیدم دهنش توی دستم پشت با محکم

 .کرد می گریه

 

 .توروخدا. کن ولم کردم غلط-

 .افتاد زمین روی که کوبیدم اش سینه روی رو هام دست کف

 .نیار کثیفت نزبو به رو خدا اسم-

 دهفای بی ولی. کرد می گریه زد، می جیغ. کوبیدم می شکمش و پاها ها، پهلو به محکم. افتادم جونش به لگد با

 بی کم کم. اومد می بیرون خون هاش لب الی از. بردم می لذت کردنش گریه و زجر از داشتم واقعا من. بود

 .زد می نبضش و کشید می نفس. زدم زانو زمین روی. بست رو هاش چشم آخر در و شد حرکت
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 بود همونی یکیشون. شدند اتاق وارد ها تشن غول اون از تا دو و شد باز قدرت با اتاق در که شدم بلند جام از

 .افتاد نگار به نگاهش. تره قوی و تر زرنگ همه از که اومد می نظر به و گرفت رو ما حیاط توی که

 آشغال؟ کردی چیکار باهاش-

 .تکوندم رو هام لباس و هام دست و دمز پوزخندی

 .کرد ام بچه و زن با که کاری همون هیچی،-

 .آورد هجوم سمتم به. کشید می نفس عصبانیت با و تند تند

 ...کشمت می-

 .خندیدم کوبوند، دیوار به رو من و گرفت رو یقهم

 چاکشی؟ سینه عاشق-

 .کرد صورتم ی حواله مشت به

 .آشغال کشمت می-

 که کوبید می صورتم توی رو هاش مشت عصبانیت با و محکم قدر اون. کرد صورتم مهمون هم ور بعدی مشت

 جداش ام یقه روی از و کردم حلقه دستش مچ دور رو هام دست. شده داغون و کرده ورم صورتم بودم مطمئن

 درد از. وبیدمک الپاش به یکی پام با بیاد خودش به تا و زدم صورتش به مشتی. دادم هولش عقب به و کردم

 از خون. کوبیدم اش چونه توی و کردم بلند رو زانوم بود پایین سرش که طور همون و رفتم سمتش به. شد خم

 مرد اون که ببرم هجوم سمتش به خواستم دوباره. ریخت سفید های سرامیک روی و پرید بیرون دهنش توی

 از رو خودم تا کردم تقال. گرفت رو هام دست پشت از و اومد سمتم به عجله با بود همراهش که ای گنده

 .بسه بازی من سوپر دیگه: گفت گوشم کنار و گرفت رو هام دست تر محکم که کنم آزاد دستش

 با. بود شده سرخ اش گونه و اومد می خون دماغش از. شد بلند زمین روی از حال بی و شل روم به رو مرد

 ام چونه و هام لب روی تا بینیم از رو خون گرمی که داد مهادا قدر اون رو کار این. کوبید صورتم توی مشت
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 می شکمم توی توانش تموم با و تر محکم رو هاش مشت. بود نشده خنک دلش هنوز انگار. کردم احساس

 این من به اومد بیرون هام لب الی از که خونی اون از بعد و کردم احساس شکمم توی شدیدی درد کوبید،

 

 کش بی بود نگرفته رو من گنده مرد اون اگه افتاد پایین سرم. افتادم رو داخلی ریزی خون یه هک داد رو اطمینان

 اون دنبال رمقم بی نگاه. دیدم می دوتا تا دو رو مرد اون و بود شده تار هام چشم جلوی. افتادم می زمین روی

 با و کرد نگاهش کمی. شتبردا رو تخت کنار کوچیک و چوبی میز. گشت می چیزی دنبال داشت که بود مرد

 ماا کردم تقال کنه؟ چیکار داشت قصد. کردم نگاهش و کردم بلند رو سرم. اومد سمتم به مسخرهی و زشت لبخند

 روی و کشید سوت سرم. کوبید سرم توی رو صندلی که فهمیدم سرم به محکم ضربه خوردن با. بود فایده بی

 .افتادم زمین

 که دیدند می رو پاهایی فقط تارم های چشم. بودند شدند بسته حال در هام چشم. بودم افتاده زمین روی

 زا سرعت با و گرفت بغل توی رو اون و نشست نگار جون بی جسم کنار کسی آخر در و کردند می حرکت داشتند

 می دلم فقط و نتونستم اما دنبالشون برم و بخورم تکون شم، بلند بمونم، بیدار خواستم. رفتند بیرون جا اون

 تمبس. رفتم فرو خبری بی عالم به و بستم. نفهمیدم چیزی دیگه و بستم بستم، و ببندم رو هام چشم خواست

 و بستم برم، خونه دوباره تا منن منتظر شکمش توی ی بچه و آمده بر شکمی با زنی که رفت یادم و رو هام چشم

 ...و بستم رو هام چشم شدم، عالم تموم خیال بی

*** 

 *اشکان*

 .برگشتم سروان سمت به کالفگی با

 ی؟چ بیفته اتفاقی دوستم برای اگه ایستادیم جا این ساعته نیم ما بگیریمشون؟ تونیم می که مطمئنین-

 .کرد نگاهم جدیت با سروان
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 .داریم کنترل تحت رو چیز همه ما نباشید نگران-

 در از بود نگار حال بی جسم یکیشون بغل توی که مرد دو. شد گرفته در به رو ها تفنگ همه حیاط در صدای با

 عقب به خواستند. ترسیدند شدت به که بود معلوم خوردند، جا و کردند تعجب دیدند که رو ما. اومدند بیرون

 .باال ها دست: زد داد و رفت تر نزدیک سروان که برگردند

 کاری نتونست نگار بخاطر هم یکی اون و داد باال رو هاش دست و انداخت پایین رو اش اسلحه ها مرد از یکی

 ماشین داخل رو نگار هم زن های پلیس و زدند دستبند هاشون دست به و رفتند سمتشون به باعجله. بکنه

 که چالغم دست اون با. اومد نمی بیرون لعنتی خونه اون از چرا سوشا این. کشیدم موهام توی دست. گذاشتند

 اب و ندادم جواب کردند صدام که چی هر. رفتم خونه سمت به بود شکسته درگیری توی کردم فرار خونه از وقتی

 .رفتم ویال سمت به سرعت

 کجایی؟ سوشا! سوشا-

 نگار همراه سوشا که اتاقی وارد. بود افتاده زمین روی ستون همون کنار علیرضا. بود ساکت و خون غرق سالن

 سمتش به. کرد تاریک رو دنیام وشاس خون در غرق و جون بی جسم دیدن رفتم نزدیک. شدم شدند، اون وارد

 .زدم زانو کنارش و رفتم

 

 سوشا؟-

 ادبی یکی کمک،: زدم داد. بود شده داغون صورتش فقط و نبود زخمی بدنش کردم بلندش. بود افتاده شکم روی

 .کمک

 حتی. دیمبر ماشین سمت به و آوردم بیرون کذایی خونه اون از رو سوشا همراهشون. اومدند ها پلیس از تا دو

 تا. خوبه حالش که بگن بهم جا اون و بیمارستان برسونمش خواستم می فقط! نه یا زندست دونستم نمی

 نور سرعت با رو سوشا ها ماشین از یکی با دیگه نفر دو همراه من پس کشید می طول خیلی اومد می اورژانس
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 نمی هاست؟ غول اون از یک کدوم دست ماشینم سوئیچ و گوشی دونستم نمی حتی. رسوندیم بیمارستان به

 .کنم چیکار دونستم نمی اصال و بودم سردردگم نه؟ یا بدم خبر هانا به باید دونستم

 سمت به و بودند گرفته رو دورش ها پرستار و بودند گذاشته اون روی رو سوشا که برانکاردی دنبال گیج و مات

 حیاتیش عالئم و لِ  کام هوشی بی در سوشا تگف می داشت که یکیشون صدای. رفتم می دویدند، می اتاقی

 خدا: کردم زمزمه آروم لب زیر. بود زنده هنوز پس. کوبید می سرم توی پتک مثل ضعیفه شدت به و پایین

 .کن کمکش

 در کنار جا همون و خوردم سر دیوار روی از. بشم وارد که ندادند اجازه من به دیگه شدند که عمل اتاق وارد

 .گرفتم هام دست توی رو مسر. زدم چمپاته

 بگم؟ ش خونواده و هانا به چطور حاال-

 رو مرد های پرستار از یکی پوش رو. بودند عمل اتاق داخل به آمد و رفت حال در ها پرستار. کردم بلند رو سرم

 .گرفتم

 چطوره؟ دوستم حال بگید بهم توروخدا-

 چیزی االن تونیم نمی ما هستند اتاق توی دکتر ایآق فعال و دارند داخلی ریزی خون: گفت تند تند و عجله با

 بگیم

 می رو این و کرد می درد شدت به هم خودم دست. شدم بلند جام از. کشیدم پوفی. شد اتاق وارد سرعت با و

 به .نگیرم سوشا حال از خبری تا بشم دور عمل اتاق کنار از خواستم نمی هم لحظه یک ولی شکسته که دونستم

 ایبر که هایی مرد و ها زن به نگاهم. نشستم یکیشون روی رمق بی و رفتم سالن توی سفید های صندلی سمت

 سوشا برای رو خوب حال خدا از و کردم می دعا آروم آروم لب زیر اما و بود بودند؛ اومده هاشون مریض مالقات

 .بود احمدی سروان کردم نگاهش نشست، کنارم کسی. خواستم می

 .هبزرگ خدا نباش نگران-
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 .کشیدم صورتم روی دستی

 .بشه خوب حالش امیدوارم-

 

 در که گفتم می رو بود افتاده که رو هایی اتفاق و جزئیات سروان برای داشتم که بود گذشته چقدر دونم نمی

 دکتر سمت به هم در صورتی با. پیچید دستم توی شدیدی در که شدم بلند جام از هول با. شد باز عمل اتاق

 .رفتم

 چطوره؟ دوستم حال ردکت-

 تر بیش همه از که چیزی اما. داشتند داخلی ریزی خون رفته، بدنش از زیادی خون: گفت آروم و داد تکون سری

 .رهبب سر به کامل هوشی بی توی که شده باعث شده، وارد سرش به که شدیدیه ی ضربه باشیم نگرانش باید

 .باشه خدا به امیدتون. همین فقط کنید دعا. کم بسیار هوشیاری با هستند کما توی دوستتون

 .گرفت قرار ام شونه روی دستی. کردم می نگاه دکتر خالی جای به ناباوری با

 .کنید دعا براش. بزرگه خدا-

 دست توی رو گوشی که کردم نگاه اطراف به. نبود همراهم گوشی که من. اومدم خودم به گوشیم صدای با

 .گرفت سمتم به رو گوشی و کرد نگاهم. دیدم سروان

 .بود ها مرد اون از یکی جیب توی-

 .ممنون: گفتم ای گرفته صدای با

 .شدم شکه گوشی روی هانا اسم دیدن با. گرفتم دستش از رو گوشی

 بگم؟ دختر این به چی من حاال خدا وای-

*** 

 هانا
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 رو گوشیش جواب. اشتمند ازش خبری دیگه ندیدم خونه توی رو سوشا و شدم بیدار خواب از که عصر دیروز از

 ناراحت، خیلی. بود گفته دروغ من به جورایی یه و بود نرفته هم شرکت حتی زدم زنگ شرکت به. داد نمی

 می آرومی نا و بود فهمیده انگار هم بچه حتی. شدم می دیونه داشتم زد می شور دلم. بودم دلواپسش و دلتنگ

 بوق چهار از بعد. نداشتم سوشا از رو خبری بی همه این تحمل دیگه بزنم زنگ اشکان به که شدم مجبور. کرد

 .برداشت رو گوشی

 الو؟-

 .کردم صاف رو صدام

 .شدم مزاحم ببخشید خوبه؟ سوگل خوبید، اشکان آقا سالم-

 .بود گرفته صداش

 .جان هانا مرسی-

 

 .حرفم اصل سر رفتم زودی دلیل همین به بشم مزاحم زیاد نخواستم

 .ندارم ازش خبری دیروز از ندارید؟ سوشا از خبری شما ببخشید-

 می خواهش ازت بگم؛ بهت خوام می رو چیزی یه جان هانا: گفت جدیت با و آروم خیلی بعد و کرد مکث کمی

 .بچه بخاطر خودت، بخاطر باشی آروم که کنم

 .کرد پر رو وجودم تموم ترس

 اشکان؟ آقا شده چی-

 .مونی می آروم و میآرو که بده قول من به: گفت شمرده شمرده

 .باشه باشه،: گفتم تند تند

 .شنیدم رو عصبیش نفس صدای تلفن پشت از
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 .بیمارستانیم توی االن بده حالش کوچولو یه داشته، درگیری یه سوشا هانا،-

 .زدم ام گونه به چنگی

 .خدا یا-

 .هانا باش آروم کنم می خواهش: گفت عجله با اشکان

 .کشیدم عمیقی نفس

 .بیام که هستید بیمارستان کدوم بگید من به باشه،-

 .بهتره بمونی خونه بنظرم هانا: گفت بعد و موند ساکت کمی

 .کنم پیداتون تا گردم می رو ها بیمارستان تموم میام یا کجایید گید می بهم یا: گفتم بغض با

 .کشید پوفی

 باش، منطقی. باش آروم اومدی قتیو سوشا جون به رو تو خدا، به رو تو بده، قول بهم فقط جان، هانا باشه-

 خب؟ باشی خودت و بچه فکر به باید تو شه می درست چی همه

 .کشیدم گلوم روی دستی

 !ترسونید می رو من دارید توروخدا-

 شکا بود، زده چمباته گلوم توی که رو بغضی. کرد قطع رو گوشی بیمارستان اسم گفتن از بعد و نگفت چیزی

 .خورد سر هام گونه روی و سرازیر هام چشم از و شد

 .تو دست از وای. سوشا وای-

 

 .اومد سمتم به عجله با دید که رو من. اومد بیرون آشپزخونه از مامان

 مادر؟ شده چی-

 .دادم توضیح مامان برای هم حال همون در و رفتم ها پله سمت به آروم و کشیدم عمیقی نفس
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 .بیمارستانه توی هم حاال داشته گیریدر یه سوشا گفت اشکان آقا مامان، دونم نمی-

 .شد نگران مامان نگاه

 .ریم می االن بچه، بخاطر نکن ناراحت رو خودت زیاد تو داره، عادت ها کار این به سوشا مادر، باشه-

 می پس داشتم. کردم سرم هم رو مشکیم شال و پوشیدم مشکی مانتوی یه جینم شلوار روی و شدم اتاق وارد

 حال توی رو سوشا و بیمارستان برم زود خواست می دلم فقط. بود شده نگرانی و ترس ودموج همه. افتادم

 .ببینم خوب

 سمت به باریدند می هام چشم از هنوز که هایی اشک با و شدیم تاکسی سوار هم همراه و شد آماده هم مامان

 .افتادیم راه بود گفته اشکان که بیمارستانی

 .رفتم پرستاری ایستگاه سمت به و کشیدم یعمیق نفس. شدم بیمارستان وارد

 هستند؟ اتاق توی کدوم توی راهی سوشا خانوم، ببخشید سالم-

 .باال طبقه شدند، یو سی آی وارد که هست ساعتی نیم ایشون: گفت و انداخت نگاهی میز روی کامپیوتر به

 .کردم جوان پرستار به نگاهی بهت با

 یو؟ سی آی چی؟-

 .داد تکون رو سرش

 .هستند کما توی دیده ضربه سرشون و داشتند داخلی ریزی خون لهب-

 .کردم مامان به نگاهی. نشست ام شونه روی دستی

 مامان؟-

 .گرفت رو دستم مامان

 .باال طبقه بریم بیا مادر، باش آروم-

 می نگاه اطراف به بهت با طور همین و شد نمی باورم و بودم شک توی. افتادم راه مامان دنبال وارفته و شل
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 به و انداخت پایین رو سرش خجالت با کردم نگاه اشکان به دور از و ایستادم. رفت اشکان طرف به مامان. کردم

 .اومد سمتم

 .هانا متأسفم واقعا من-

 

 .شد بلند هقم هق

 .گفتی... می من به باید... تو-

 .انداخت پایین رو سرش

 .بود خودت بخاطر فقط-

 .گرفتم رو اشکان بازوی

 .ببینمش...خوام...می-

 نوشته قرمز رنگ و بزرگی با اون در سر روی که راهرویی وارد. کشید خودش دنبال رو من بعد و کرد نگاهم کمی

 ور اون از. رفتم نزدیک آروم. کرد من سمت به رو روش و ایستاد اتاقی بزرگ ی شیشه کنار. شدیمICU  بود شده

 هقم هق تا گذاشتم دهنم روی رو دستم. دیدم دستگاه و دم همه اون میون رو سوشا جون بی جسم شیشه

 .شه بلند این از تر بیش

 سوشا؟-

 رو دستم. بود دهنش و بینی توی لوله تا چند و پیچی باند سرش بود، شده کبود اش گونه و زخمی صورتش

 .گذاشتم شیشه روی

 کردی؟ خودت با رو کار این چرا سوشا؟ چرا آخه-

 خواب این از داشتم دوست فقط من که بود وحشتناک خواب یه مثل چی همه. اومد می بند داشت نفسم

 .شدند می سرازیر هام گونه روی سرعت با هام اشک. ببینم خودم کنار سالم و صحیح رو سوشا و بشم بیدار
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 .گرفت رو بازوم اشکان. نبود خوب اصال حالم و رفت می سیاهی هام چشم. گذاشتم شکمم روی رو دستم

 ا؟هان عه-

 هم باز اشکان. بود شده تا دو هام چشم جلو چیز همه. بود تار چی همه شد نمی درست نه. کردم نگاه رو اطراف

 .کرد صدام

 هانا؟-

 .شدم چیز همه و جا همه از خبر بی آخر در و دیدم که بود تاریکی تنها و بدم رو جوابش نتونستم من

 تخت روی از آروم. باشه تار دیدم جلوی بود شده ثباع هام چشم درون اشک ولی بود سفید سقف به نگاهم

 زا و گذاشتم رنگ سفید های سرامیک روی رو پام و آوردم بیرون آروم رو دستم توی سرم. شدم بلند رنگ سفید

 من. بود نشسته ها صندلی روی راهرو توی سوگل. شدم خارج اتاق از. رفتم در سمت به. اومدم پایین تخت روی

 .شد ندبل جاش از دید رو

 خوبی؟ عزیزم-

 .داد هولم جلو سمت به آروم و گرفت رو دستم. کردم نگاهش فقط

 

 .باال طبقه ریم می عزیزم، بریم بیا-

 .اومدند پایین هام چشم ی گوشه از هام اشک

 چطوره؟ حالش-

 .داد تکون سری

 .شه می خوب حالش کنی دعا براش تو اگه-

 .کشیدم باال رو بینیم

 کرد؟ رو کار این چرا بودیم، خوب باهم که ما دش طوری این چرا-
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 .کرد نوازش رو دستم روی آروم

 درست درس یه که رفته. نداشت قرار آروم و بود کرده پیدا رو نگار جای که گفت می اشکان. دیگه انتقام-

 هاش کار و ها جرم بخاطر و بیمارستانه و نیست خوب حالش نگار کرده هم رو کار این که بده، نگار به حسابی

 هکشت نگار توسط هم علیرضا متأسفانه. گرفتند هم رو کردند می همکاری باهاش که کسایی. شه می بازداشت

 .شده

 .برگشتم سمتش به تعجب با

 !چی؟-

 .داد تکون رو سرش ناراحتی با

 .نیومدنت جا این خالت شوهر و خاله که همین برای اره،-

 .بردم مشکیم شال داخل رو پریشونم موهای

 .بد چه الهی-

 خوبی های روز ما هرحال به. سوخت می هم علیرضا برای دلم حتی. سوخت می خاله شوهر و خاله برای واقعا دلم

 جوری این کاش: نالیدم دلم توی دوباره و دوباره. داشتیم باهم رو خوشی خاطرات و بودیم گذرونده باهم رو

 .شد نمی

 ربا چند که دکتر بلند صدای. شدیم رو به رو ها پرستار همایی ورد و شلوغی از موجی با رسیدیم سوشا اتاق به

 دوباره دوباره، شک،: گفت می هم سر پست

 تخت کنار مانیتور روی صاف های خط به چشمم. ایستادم شیشه کنار و زدم کنار رو ها پرستار داغون حالی با

 .رفت نفسم لحظه یک. افتاد سوشا

 .کنم می خواهش نه سوشا، نه-

 .گرفت رو هام شونه سوگل
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 .کردن دعا به کردم شروع هق هق با و چسپوندم شیشه به رو سرم

 ...خدا میرم، می اون بدون که دونی می نبرش، خدا نگیرش، ازم جونم خدا-

 .نشست منم لب روی لبخند مانیتور روی های خط و ها پرستار و دکتر لبخند دیدن با

 .مرسی خدا... وای-

 .زد لبخند افتاد من به که چشمش. اومد نبیرو اتاق از دکتر

 .قویه خیلی شوهرتون-

 رو هاشون کار ها پرستار و شد آروم جو که ساعت نیم از بعد. بوده قوی همیشه اون آره. بست رو هام چشم

 پوشیدم رو ها لباس خوشحالی با. بشم یو سی آی وارد مخصوص لباس با که شد داده اجازه من به دادند، انجام

 .ارمبز روش منفی اثرات تا کنم گریه خواستم نمی. نشستم تخت کنار صندلی روی سوشا کنار. شدم اتاق دوار و

 .شی بلند وقتشه خوابیدی؟ زیادی دیگه کنی نمی فک عزیزم، سالم-

 .نشست گلوم توی بغض

 .بینمت می جا این دارم ولی شرکت ری می گفتی من به-

 .بوسیدم رو سردش های دست روی

 می ریطو این نباید کردیم می رو زندگیمون داشتیم ما. شدی می خیال بی کاش سوشا، گرفتی نمی قامانت کاش-

 .شد

 .بوسیدم رو پیشونیش روی و شدم بلند

 ربیدا که وقتی تا مونم می منتظر. دارم دوست خیلی بدون فقط برم باید بمونم، جا این زیاد ندارم اجازه عزیزم-

 .کنه می ناآرومی داره بابا خوشکله که جانم شو دبلن. کنم دعوات کلی من و شی

 شکا از پر هایی چشم و گرفته دلی با و بوسیدم رو اش گونه و دادم تکون رو سرم. کوبید شیشه به آروم پرستار
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 سی آی بخش از. دید می تار هام چشم و لرزیدند می هام دست. شدند سرازیر هام اشک. اومدم بیرون اتاق از

 .بودم کرده ضعف و بود افتاده فشارم باز. نشستم راهرو توی های صندلی روی و اومدم بیرون یو

 .زد لبخند و کرد نگاهم هم اون. بود اشکان کردم نگاهش. نشست کنارم کسی

 .کنی می رفتار خوب قدر این داری و هستی قوی قدر این که مرسی-

 بی اتاق اون توی خراب حال با زندگیم ی همه اشکان، آقا خونه دلم توی: گفتم آی گرفته صدای و بغض با

 هدیگ که بیاد یکی أین سر بالیی خوام نمی کنم می رفتار طور این دارم بچه بخاطر فقط و میرم می دارم. هوشه

 .ندارم طاقتشو

 .داد تکون آروم رو سرش

 

 بگیرم، رو ام هبچ انتقام باید گفت می هی شنوا؟ گوش کو ولی نکن رو کار این گفتم بهش خیلی. دونم می-

 .بیمارستانه تخت روی االن خودش قیمتی؟ چه به ولی گرفت

 .کشید عمیقی نفس

 در نگار خونه زمین زیر توی هم مهسا. شده کشته متأسفانه که هم علیرضا. شدند بازداشت هاش همکار و نگار-

 تقاص صددرصد کرده که اییه کار و ها قتل با تمومه نگار کار. شد پیدا بود؛ شده آویز حلقه سقف به که حالی

 .شه می اعدام و ده می پس

 .کردم پاک رو چشمم ی گوشه اشک

 .دادند دست از رو جونشون دوشون هر و خوردند رو عفریته نگار اون گول که مهسا و علیرضا چاره بی-

 سمتم به عجله با. شد ظاهر هام چشم جلوی مامان. اومد پایی صدایی. داد تکون تأسف روی از سری اشکان

 .کرد سالم علیرضا به و بوسید رو موهام روی و اومد

 بابات شدی هوش بی وقتی. باشم هم خالت شوهر و خاله پیش باید شده کشته بیچاره علیرضای مادر، ببخش-
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 .بریم هم اونا پیش شدیم مجبور خبر شنیدن از بعد ولی اومد هم

 .زدم لبخند

 پیش جا این من. باشه پیششون باید یکی بده حالشون هم اه اون باش خاله پیش تو مادرم، نداره اشکال-

 .خوبه حالم و هستم سوشا

 .کردم اشاره اشکان به

 .هستند هم سوگل و اشکان آقا-

 .زد لبخندی مامان

 .مادر بده خیرتون خدا-

 روی آرومی ی بوسه با اشرو بوسه جواب پیشت میام باز دخترکم، رم می من پس: گفت و بوسید رو ام گونه

 .دادم نرمش های گونه

 .باش خودت مواظب مامان برو-

 میاد سوگل. بخرم براتون چیزی یه پایین رم می من: گفت و کرد نگاهم اشکان. نشستم صندلی روی دوباره

 .پیشت

 .دادم تکون لبخند با رو سرم

 .دادیم زحمت خیلی اشکان، آقا مرسی-

 .کرد کوتاهی تعظیم اش گرفته گچ توی دست اون با

 

 .باشم پیشتون که وظیفمه من و خواهرمی مثل هم شما و داداشم مثل سوشا خانم، هانا دارید اختیار-

 .شد تر پرنگ لبخندم

 .مرسی بازم-
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 اشکان رفتن با. شد خارج دیدم از که این تا شد دور ازم آروم آروم. نشست هاش لب روی گرمی و دلنشین لبخند

 :کردم زمزمه مآرو شد؛ اشک از پر چشمم ی کاسه دوباره

 .گذره می سخت خیلی تو بدون شو، بلند سوشا-

 چنان هم سوشا حال. شد می محسوب عمرم روزای ترین سخت که روزی سه. بودم بیمارستان توی من روز سه

 و رفتم می پیشش روز هر. رفته باال هوشیاریش سطح که بود این اونم داشتیم؛ خوب خبر یه فقط و بود بد

 شکمم توی کوچولوی. بده نشون واکنشی یه شاید تا گفتم می براش رو خوبمون خاطرات. زدم می حرف باهاش

 هی و نبود خوب خیلی هم خودمم وضعیت. کرد می آرومی نا خیلی و دونست می رو بدمون روز و حال که انگار

 .کردم می ضعف و اومد می پایین فشارم

 زود کاشکی. بود شده تنگ مهربونش های نگاه و جذاب صورت دلنشینش، های لبخند سوشا، برای خیلی دلم

 می عصبانی! کنی می گریه داری چرا دیونه خوبم که من گفت می و خندید می دید؛ می رو حالم و شد می بیدار

 اون از بدجور. شد می بچه و من حال نگران و خورد می حرص هام کردن گریه و خوردن غصه بخاطر و شد

 .خواست می رو قشنگش های حرف و نوازش خواست، می رو گرمش آغوش مدل. بودم شده خسته بیمارستان

 و شیطون سوشای. شد می ریش دلم دیدمش می دستگاه و دم همه اون میون وضع، اون توی وقتی بار هر

 .صدایی هیچ بدون حرکت، بدون. بود خوابیده اتاق توی رنگ سفید تخت روی آروم و ساکت حاال من ی دیونه

 حالم ها صدا و الکل بوی این از ببرید؛ کوفتی بیمارستان أین از رو من گفت می و زد می غر هی بود بیدار اگه

 .چکید چشمم ی گوشه از اشکی قطره. خوره می بهم

 .من غروی غر آقای-

 هب عجله با داشتند پوش سفید های پرستار از نفر چند. کنم بلند رو سرم شد باعث نفر چند دویدن و پا صدای

 .رفت نفسم لحظه یک. رفتند می یو سی یآ بخش سمت

 !وای... سوشا نکنه... نکنه-
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 سمت به عجله با و نکردم توجهی. پیچید شکمم توی دردی که شدم بلند راهرو توی های صندلی روی از تندی

 دستم بودند، شده جمع دورش که دیدم رو ها دکتر و ها پرستار شیشه از. رفتم سوشا اتاق و یو سی آی بخش

 .بخورم زمین که بود ممکن آن هر. گرفتم دیوار به حکمم رو

 .توروخدا سوشا، نه-

 رنگتون چرا: گفت و خندید ذوق با افتاد من به که چشمش. اومد بیرون اتاق از حالی خوش با جوانی پرستار یهو

 .معجزهست یه واقعا معجزه، یه. اومده بهوش شوهرتون خداروشکر خانم، پریده

 

 ی؟...چ: زدم لب ریناباو و بهت با

 .اومدند هوش به بله: گفت و زد لبخند

 .بوسیدم رو پرستار ی گونه و رفتم نزدیک. داد هام لب روی لبخند به رو جاش ناباوری و بهت کم کم

 .باشی خبر خوش همیشه الهی-

 دکتر و دبو بسته رو هاش چشم سوشا. رفتم شیشه سمت به. شد خارج بخش از و شد رد کنارم از و خندید آروم

 .کردند می چک رو وضعیتش و بودند اتاق توی ای دیگه پرستار همراه

 .ممنونم ازت خیلی جونم خدا-

 .شدند سرازیر هام چشم از آروم شوق اشک

 .عزیزم بشنوم رو گرمت صدای و ببینم رو دریاییت های چشم. پیشت بیام بتونم زود کاش-

 .کشیدم شکمم روی دستی

 شنیدی؟ رو خوب خبر هم تو فهمیدی، هم تو دلم، عزیز جانم-

 .رفتم سمتش به اومد؛ بیرون اتاق از دکتر

 چطوره؟ همسرم حال دکتر آقای سالم،-
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 .داد تکون رو سرش و زد لبخند

 .بیایید همراهم لطفا-

 ما به چشمش تا بود راهرو توی اشکان. شدم خارج بخش از دکتر همراه و کردم سوشا به دیگهی نگاه شیشه از

 .اومد سمتمون به افتاد

 شده؟ چی-

 .بیایید همراهم: گفت دکتر

 و گذاشت میز روی رو هاش دست دکتر. نشستیم دکتر بزرگ میز روی به رو های مبل روی. شدیم دکتر اتاق وارد

 .کرد نگاه ما به

 یه این گفتم ها پرستار به اتاق توی که طور همون گم می باز. خوبه واقعا مریضتون حال. بگم تونم می چی-

 .معجزهست

 .کرد نگاهمون حالی خوش و تعجب با اشکان

 !اومده؟ هوش به-

 .داد تکون آره معنی به رو سرش دکتر

 

 ولی بشند چیزی یا فراموشی دچار اومدنشون هوش به از پس که دادم می احتمال من. اومدند هوش به بله،-

 ...نه

 .خانم بوده شما اسم آوردن زبون به که چیزی اولین: گفت و کرد من به نگاهی

 های کار انجام از بعد: داد ادامه لبخند با دکتر. گذاشتم دهنم روی رو دستم. بود شده قاطی گریم و خنده

 شما این از بعد و کنیم می خارج یو سی آی بخش از رو ایشون ها، کار سری یه و وضعیت کردن چک و مربوطه

 هوشی بی و خبری بی عالم در تر بیش و ندارن اطراف از درکی ها دارو اثرات خاطر به فعال. ببینیدش تونید می
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 .برند می سر به

 .دادم تکون سری

 .دکتر آقای ممنون خیلی-

 مامان ی شماره همه از اول. دادم می همه به رو خوب خبر این باید. شدم خارج اتاق از و شدم بلند جام از

 مطلق استراحت بهش و بود شده بد حالش شده طور این سوشا بود فهمیده که روز اون از که گرفتم رو سوشا

 توی حالش بی و گرفته صدای. کرد می گریه داشت جون تا و اومد می جا این ساعتی روز در فقط و بودند داده

 .پیچید گوشی

 الو؟-

 .جان مادر سالم: گفتم ذوق با

 .دخترم سالم: گفت حال بی طور همون

 .اومده هوش به سوشا کرخداروش جان، مادر: گفتم تری بیش ذوق با

 .کردم صداش دوباره نشنیدم؛ ازش صدایی وقتی

 جان؟ مادر-

 .میام دارم: گفت گریه و بغض از پر صدایی با

 و رفتم سالن توی های صندلی سمت به آروم. بود اشک از پر هنوز هام چشم حالی خوش از. کردم قطع رو گوشی

 .شدم خیره هاشون کار و ها پرستار آمد و رفت به بیان شاسو پدر و مادر که وقتی تا و نشستم شون یکی روی

*** 

 شده منتقل شد می ساعتی دو که سوشا اتاق وارد همسرش همراه لبخند با و کرد من به نگاهی سوشا مامان

 بود قرار و بودند راه توی هم بابا و مامان. نشستم ها صندلی روی سوگل و اشکان کنار لبخند با. شدند بود،

 سوشا و بشند اتاق وارد که داشتند دوست خیلی و بودند حال خوش خیلی همه. بیان خاله شوهر و الهخ همراه
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 هک این با. کردم واگذارش بعدا به اما بشم اتاق وارد اول من که کرد اصرار خیلی سوشا مامان که این با. ببیند رو

 اندازه به و هستند مادرش و پدر هم ها ناو ولی باشم کنارش که این برای زد می پر دلم و بود من همسر سوشا

 .شد نمی گم لبم روی از لحظه یک لبخند. کشیدم عمیقی نفس. ببیننش که خواست می دلشون من ی

 

 بیرون اتاق از گریه با مادرش او از بعد و بود شده قرمز هاش چشم که سوشا پدر دقیقه پانزده گذشت از بعد

 .اومد سمتم به پدرش. اومدند

 .دخترم ببینه رو تو وادخ می-

 .کشیدم شکمم روی دستی. رفتم سوشا اتاق سمت به آروم و دادم تکون رو سرم

 .عزیزم ببینیم رو بابا بریم خواییم می-

 .بود بسته رو هاش چشم و بود کشیده داراز اتاق توی سفید تخت تنها روی سوشا. گذاشتم اتاق توی رو پام

 .کنه پیدا راه چشمم به اشک البته و شه تر پرنگ لبخندم شد باعث صداش

 ...هانا شناسم می پاتم صدای حتی-

 سمتم به رو سرش و کرد باز رو هاش چشم سوشا. نشستم روش و رفتم تخت کنار صندلی سمت به آروم

 چقدر هر دونستم می بودم نگاهش تنگ دل. کردم نگاهش فقط و نگفتم چیزی هم من. زد لبخند. چرخوند

 و گرم های لبخند و جذاب صورت از آسمون، رنگ به آبی های چشم اون از. شم نمی سیر نشدید از کنم نگاهش

 گرفتهی صدای با و آروم و شد تر پرنگ لبخندش. کردم حلقه بود تخت روی که دستش دور رو دستم. مهربونش

 هانا؟ چطوره حالت: گفت

 و دیش خیره بهم که بینم می رو تو که االن خوبم، االن: کردم زمزمه آروم کرد می سنگینی گلوم توی که بغضی با

 .عالیم زنی می حرف

 نبودی؟ خودت مواظب بودم خواب من وقتی پس: گفت و خندید
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 چیزی حتما! داشته بغض صدات طوری همین بوده، بارونی زیبات های چشم همش: داد ادامه و کرد ای سرفه

 نرفته؟ پایین گلوت از هم

 باشه؟ خودت به حواست و باش خودت ظبموا نگفتم مگه: گفت و کرد اخمی

 .زدم کوتاهی ی بوسه رو هاش لب و بردم نزدیک رو سرم و شدم بلند صندلی روی از

 .بود شده تنگ خوردنات حرص و کردن غر غر برای دلم-

 .کرد نوازش آروم و گذاشت گونم روی رو دستش

 .بود شده تنگ کردنات اذیت برای دلم منم-

 .کشید شکمم روی دستی. خندیدم آروم

 چطوره؟ بابا خوشکل حال-

 .کردم نگاهش

 .شده آروم االن ولی بود تاب بی خیلی اونم نبود خوب حالت که روز چند این-

 

 .زد زل هام چشم به نشسته اشک به هایی چشم با

 .کردم نگرانتون که متأسفم-

 .گرفتم رو چشمش ی گوشه اشک قطره انگشتم سر با

 جواب جوری یه خدا مطمئنن ببخشی تونستی می انتقام جای به. نبود الزم واقعا وشا؟س کردی رو کار أین چرا-

 .آوردی خودت روز به چی ببین. داد می رو ها نامرد اون

 شده تاریک بیش و کم هوا ولی بود عصر شش ساعت که این با و بود ابری هوا. شد خیره پنجره از بیرون به

 .بود

 ینم فراموش عمر آخر تا وگرنه بود که قیمتی هر به حاال کردم می رو کار ینا باید. نیست من ذات توی بخشش-
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 .شد می عذابم باعث تر بیش و کردم

 .بوسیدم رو اش ریخته بهم و ژولیده موهای روی

 رو نگرانی و تنش بدون و جدید زندگی یه خوام می. شده تموم چی همه دیگه. زنیم نمی حرف موردش در دیگه-

 .کنیم شروع

 .گرفت دستش توی رو هام دست

 .هانا شه می طور همین که دم می قول بهت-

 .کشیدم گونش روی دستی

 .ببینتت خواد می هم اشکان رم، می من فعال-

 .اومد سمتم به اشکان اومدم؛ بیرون اتاق از. داد تکون تایید معنی به سری

 خوبه؟ حالش برم، پیشش تونم می-

 .زدم لبخند

 .ببینیدش و یدبر تونید می البته، اره-

 .رفتم بابا و مامان سمت به. شد اتاق وارد و شد رد کنارم از و داد تکون سری

 .اومدین خوش سالم،-

 .بوسید رو موهام روی بابا

 .دخترم باشی زنده-

 .کرد حالی خوش ابراز کلی و کرد گریه کلی و کرد بغلم هم مامان

 .خداروشکر مادر، حالم خوش خیلی-

 

 .رفتم سمتشون به و شدم جدا مامان از. افتاد شوهرش و خاله به چشمم. بوسیدم رو اش گونه روی
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 .متأسفم واقعا گم می تسلیت. اومدین خوش خیلی-

 .گرفتم آغوش توی رو بود شده حلقه هاش چشم توی اشک که رو خاله

 .خاله بیام نتونستم که ببخشید-

 .خاله نداره اشکال: گفت بغض از پر صدای با

 .نشستم ها صندلی روی ببخشیدی با رفت می سیاهی هام چشم. بوسیدم رو اش گونه و اومدم رونبی بغلش از

 به آبی لیوان سوگل. بودم کرده ضعف دوباره همین برای بودم؛ کرده گریه کلی و داشتم استرس خیلی امروز

 .بوده قند آب لیوان داخل که فهموند بهم شیرینش طعم کشیدم سر رو لیوان. گرفت سمتم

 .جان سوگل ممنون-

 .نشست کنارم و زد لبخند

 .نبوده تو به حواسمون چرا که میاره در رو پدرمون غروت غر شوهر اون باش خودت مواظب-

 .کنه می رو کار این دیونه سوشای اون که بودم مطمئن. خندیدم دل ته از

*** 

 سوشا

 .کردم باز رو هام چشم اشکان صدای شنیدن با

 .سالم-

 .افتاد بود، شده گرفته گچ توی که دستش به نگاهم. دادم تکون سالم معنی هب رو سرم آروم

 شدی؟ چالق-

 .بله شما سری صدقه از: گفت و خندید

 .آورد ام شونه به کوتاهی فشار و گذاشت ام شونه روی رو دستش و نشست تخت کنار صندلی روی

 .بودم نگرانت سوشا، خوبی که خداروشکر-
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 .کردم نگاهش تعجب با کمی

 جدی؟-

 .خندید بلند صدای با

 .کردم ات مسخره بابا نه-

 

 .کشیدم پوفی

 شده؟ جوری این دستت چرا کن تعریف خب مرض،-

 .چرخوند اتاق توی رو نگاهش

 درگیر یکیشون با. اومدند دنبالم و فهمیدن ها نکبت اون از تا چند یه کردم می فرار خونه اون از داشتم وقتی-

 سوئیچم و گوشی چون و اومدم بیرون جا اون از بدبختی با باالخره ولی شکست ور دستم اون خب و شدم

 تا رو من و شد رد خیابون از ماشین یه تا شدم رد کوچه چند از و شدم دویدن به مجبور بود ها مرد اون دست

 .رسوند پلیس اداره

 .دادم تکون سری

 .خوبه-

 .زد زل هام چشم توی

 چی؟ تو خب-

 تعریف اشکان برای رو هام درگیری و خونه توی افتاده اتفاق های ماجرا تموم و شدم جا به جا تخت روی کمی

 .شد مشغول زدن قدم به اتاق توی آروم و شد بلند صندلی روی از. کردم

 هاش، آزار و ها قتل به اعتراف و گفتند نگار های همکار که هایی حرف با. شدند دستگیر هاش همکار و نگار-

 همه فعال و شده ردیف ها کار همه. فرستادتشون دنیا اون نگار که هم مهسا و علیرضا. شه یم اعدام معلومه
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 شدی؟ آسوده انتقام این با راحته، خیالت تو. خوبه چی

 .زدم لبخندی

 .کنم زندگی نگرانی و ترس بدون تونم می بعد به این از. آسودم و خوبه حالم خیلی خیلی-

 .کشید موهاش توی دستی

 .خیلی ه،خوب خیلی-

 .کوبید ام شونه روی آروم اشکان. بستم رو هام چشم و نگفتم چیزی اشکان جواب در. کرد می درد خیلی سرم

 .کن استراحت هم تو بیرون رم می من خب-

 هم روی محکم رو هام چشم. شد خارج اتاق از و رفت که فهموند بهم هاش قدم صدای که نگفتم چیزی هم باز

 این از زودی به که این به فکر با. شدم می آروم تا خوابیدم می کمی باید کرد می درد سرم. دادم فشار

 امه چشم کم کم بشینم هانا کنار تونم می راحت و شم می خالص ها صدا و خون و الکل بوی کوفتی، بیمارستان

 .برد خوابم و شد گرم

*** 

 :بعد دوسال

 سوشا

 بود؛ انتقام اون یادگاری ها سردرد این. خوردم آب با همراه رو یکیشون و آوردم بیرون پاکت توی از رو ها قرص

 هر ندارم، باشه خونه تنها هانا که این از ترسی دارم، آرامش دیگه االن. داشت رو ارزشش که گرفتنی انتقام

 خونه یتو هانا دیگه. کنه بیدار خواب از رو عزیزم پروشای و هانا و بکوبه در به محکم یکی که نیستم نگران لحظه

 .ره می خواد می دلش که جایی هر ترس بدون و نیست زندونی

 ره می یادم داشتم، درد سر که ره می یادم شنوم می رو پروشا و هانا های خنده صدای وقتی ولی دارم، درد سر

 .نیست خوش حالم که
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 بمل ی گوشه دلبخن. کنم باز رو هام چشم شد باعث پیچید، ساکت خونهی توی که هایی کفش جیک جیک صدای

 می سمتم به داشت آروم پروشا و بود ایستاده در چوب چهار توی هانا. برگشتم سالن در سمت به و نشست

 نمایان کوچولوش خرگوشی های دندون بود شده باعث نازش ی خنده و بود کرده باز هم از رو هاش دست. اومد

 .کردم بغلش و رفتم سمتش به و شدم بلند مبل روی از. بشه

 خوشکلم؟ بودی کجا بابا، دل عزیز. جان ن،جا-

 .گذاشت هام گونه روی رو کوچولوش و تپل های دست

 .پالک-

 .بوسیدم بود، رفته هانا به که رو گوشتیش بینی

 گذشت؟ خوش بهت عزیزم، بودی پارک-

 .پیچید می بینیم توی خوشش بوی. کرد می وورجه ورجه بغلم توی و خندید می. داد تکون رو سرش آروم

 .دوختم چشم آبیش های چشم به. زدم کنار صورتش روی از رو مشکیش و لخت موهای

 .تو بابایی نفس-

 .چسپوند پیشونیم به رو پیشونیش و خندید

 .جونم ای-

 .کردم نگاهش. اومد سمتم به هانا

 عشقم؟ خوبی-

 .داد تکون رو سرش و زد لبخند

 .جانم خوبم-

 وجودم به آرامش بستم؛ رو هام چشم. اومد بغلم توی هانا. کردم باز رو دستم و گرفتم بغلم توی رو پروشا

 می گوشم توی پروشا و هانا آروم های نفس صدای فقط و رفت یادم دنیا همه. رفت یادم دردم سر. شد سرازیر
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 این بخاطر نفسم، و عشقم بخاطر خوب، زندگی أین بخاطر ارامش، این بخاطر خدارو دوباره و دوباره. پیچید

 .کردم شکر خوشبختی و وشیخ

 .بیام خودم به شد باعث هانا دلنشین صدای

 فکری؟ توی چیه-

 .بوسیدم رو اش شقیقه و زدم لبخند

 .خوشبختم چقدر من شما وجود با که کردم می فکر این به دارم-

 پایان

 


